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מאיר בינג +ל עמותת מטב "מנכ, ליאור שטרסברג- פגישת היכרות

ל המשרד לשוויון חברתי"מנכ

https://us06web.zoom.us/j/84381670376?pwd=aFhoMjMyK0tMN3VLVE

crbzVMZHVuUT0911:00 03/04/2022א  יום10:00 03/04/2022א  יום

; ליאור שטרסברג; שירן דבש; ערן שורץ; ברכי דליצקי; יומן מנכל

מעיין עוז; עידו בנימיןיוגב-ליאור זיסר

ל "מאיר בינג מנכ+ רן קיוויתי מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

המשרד לשוויון חברתי  בנושא עסקים קטנים לחרדים

https://us06web.zoom.us/j/83364273511?pwd=SEYvZmd2K3luQ3FRZ25

4b0tqUDlBdz09רן קיוותי; רועי אסף; פז-עדי טור; יומן מנכל10:00 03/04/2022א  יום09:00 03/04/2022א  יום

11:00 03/04/2022א  יום10:40 03/04/2022א  יוםזום+ לשכת השרה סר אזרקא עם השרה מירב כהן'ע סיכום סיור בג.פ

ל המשרד לשוויון "מאיר בינג מנכ+רום בראב+ נועה שקרון+ אסף וסרצוג

חברתי  בנושא חרדים

https://us06web.zoom.us/j/88443143865?pwd=UXJwZ1lVaTduR0cvSUN

3eDRCVFh6dz0912:00 03/04/2022א  יום11:00 03/04/2022א  יום

רועי ; אסף וסרצוג, רום בראב , נועה שוקרון; פז-עדי טור; יומן מנכל

ערן שורץדניה קאופמן; אסף

ל "מאיר בינג מנכ+ לית ארגון אביב לניצולי שואה"אורלי סיוון מנכ

המשרד לשוויון חברתי

https://us06web.zoom.us/j/81957084299?pwd=cWowUG9pZGpTTDhYR

DMxRXFhdnRIZz09יוגב- אורלי סיוון ליאור זיסר13:00 03/04/2022א  יום12:00 03/04/2022א  יום

15:00 03/04/2022א  יום14:30 03/04/2022א  יוםהערכות עובדים

צוות מענק האיזון- פגישת התנעה

; זום/  ירושלים2 קפלן 1קומה , ל"לשכת מנכ, משרד הפנים

https://us02web.zoom.us/j/86477691250?pwd=VUFJRUZqOHE2dTNtZD

dpdzBRKzI4Zz0916:15 03/04/2022א  יום15:15 03/04/2022א  יום

מאיר + נתנאל כ״ץ פסיכולוג ארגוני ומנהל התכנית ״מובילים באקדמיה״

ל המשרד לשוויון חברתי"בינג מנכ

https://us06web.zoom.us/j/82143712496?pwd=Uy96dFB2TTl6UEVnbnB

zRGR0WTZiZz09יוגב-ליאור זיסר; ערן שורץ; נתנאל כץ; יומן מנכל19:00 03/04/2022א  יום17:00 03/04/2022א  יום

09:30 04/04/2022ב  יום08:30 04/04/2022ב  יוםלשכת השרהדוח המלצות בתחום הפנסיוני

10:30 04/04/2022ב  יום09:30 04/04/2022ב  יום.ירושלים, 3קומה , 3עם ועולמו . לשכת השרהל המשפטים ערן דוידי"השרה לשוויון חברתי מירב כהן עם מנכ

יוגב-ליאור זיסר; ערן שורץ11:00 04/04/2022ב  יום10:30 04/04/2022ב  יוםלשכת השרה ע הכנה לקראת הפגישה עם רם בלינקוב.פ

12:00 04/04/2022ב  יום11:30 04/04/2022ב  יוםקישור לזום לפגישה עם אסטורה ועמותת מחשבה טובה

11:30 04/04/2022ב  יום11:00 04/04/2022ב  יוםמיילים

12:00 04/04/2022ב  יום11:30 04/04/2022ב  יום3עם ועולמו , לשכת השרהאסטורה ועמותת מחשבה טובה עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן

ל "מאיר בינג מנכ+ אילן עמית נציג טאסק פורס ישראל- ישיבת מעקב

המשרד לשוויון חברתי

https://us06web.zoom.us/j/85496808480?pwd=V1drSzJIbWhmVi9CMlp

CZjhpa2lwdz09אדהם דראושה; חסאן טואפרה; יומן מנכל12:30 04/04/2022ב  יום12:00 04/04/2022ב  יום ;Iערן שורץ; יונתן פז; אילן עמית

ערן שורץ; דניה קאופמן13:00 04/04/2022ב  יום12:30 04/04/2022ב  יום ירושלים3 קומה 3עם ועולמו ע קולט אביטל עם השרה  מירב כהן.פ

הקדמת פריסת סיבים לישובי החברה הערבית

https://us06web.zoom.us/j/83835355131?pwd=ekRuQW1XbHBsVlhuMj

hpNC92UXgrdz09אמיר וייס; אדהם דראושה; חסאן טואפרה; יומן מנכל15:00 04/04/2022ב  יום14:30 04/04/2022ב  יום

זיכרון בסלון פגישת היכרות

https://huji.zoom.us/j/87616600133?pwd=bzR0UXZySXN1NXhNeXkzN2Z

oa09qdz0915:45 04/04/2022ב  יום15:00 04/04/2022ב  יום

ל "מאיר בינג מנכ+ עמותת יוזמות עתיד להעצמת נשים מהפריפריה

17:00 04/04/2022ב  יום16:00 04/04/2022ב  יוםהמשרד לשוויון חברתי

א אמיר וייס"פ

https://us06web.zoom.us/j/86391375284?pwd=SlRwSWZLdG1pUHFud0

F3aFhva0wxdz09אמיר וייס; יומן מנכל09:00 05/04/2022ג  יום08:30 05/04/2022ג  יום

כל עובדי הנשרד11:30 05/04/2022ג  יום09:00 05/04/2022ג  יוםזום הרמת כוסית

12:25 05/04/2022ג  יום11:45 05/04/2022ג  יוםזוםאבי חימי לשכת עורכי הדין עם השרה מירב כהן

א איריס כהן"פ

https://us06web.zoom.us/j/84719999213?pwd=ZXBUbzR0Mld2YzRCOHZ

TOTdBeGlMZz09איריס כהן; יומן מנכל14:30 05/04/2022ג  יום14:00 05/04/2022ג  יום

סנכרון תוכניות אזרחים וותיקים

https://us06web.zoom.us/j/89053335437?pwd=Z1hqa3UyTlZ5MlR2UkR

YUVJEL1VwUT0915:30 05/04/2022ג  יום14:30 05/04/2022ג  יום

עדי ; יובל ברמי שובל; לירון הנץ; ערן שורץ; ברכי דליצקי; יומן מנכל

אורטל נימאי; יוגב-ליאור זיסראיריס כהן; פז-טור

ברכי דליצקי; יומן מנכל13:30 05/04/2022ג  יום13:00 05/04/2022ג  יוםשיחה טלפונית ראש אגף אזרחים וותיקים- שיחה טלפונית בנושא הערכת עובד

רני דודאי "- מחקר חסמים להעסקת מבוגרים- הצגת ממצאים ראשוניים

ל "מאיר בינג מנכ+ צביקה אקשטיין' פרופ+ל אשל"יוסי היימן מנכ+תבת

המשרד לשוויון חברתי

https://us06web.zoom.us/j/84236821960?pwd=a3I5ZmZvZ0poRitVc2V0

WnMwSS9KZz0917:00 05/04/2022ג  יום15:30 05/04/2022ג  יום

צביקה; צביקה אקשטיין; ברכי דליצקי; יוגב-ליאור זיסר; יפית בר ; ;  

רני דודאי, ניצנית, יוסי היימן; רותם ארנרייך חיימי; אינבינדר ,Yossi Yashi

איריס כהן; יומן מנכל18:00 05/04/2022ג  יום17:30 05/04/2022ג  יוםאיריס תתקשר למאירא איריס כהן"פ- שיחה טלפונית

17:30 05/04/2022ג  יום17:00 05/04/2022ג  יוםשיחה טלפוניתעדכון פגישה עם האוצר

+ ה "ל ומנהל עובדי עו"אייל רם סמנכ- הסבה להוראה אזרחים ותיקים

ל הנשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ

https://us06web.zoom.us/j/84757718985?pwd=RE5SZnozZk5zaVppUE1E

b0xnQzBDUT0919:30 05/04/2022ג  יום18:30 05/04/2022ג  יום

יפית ; רותם ארנרייך חיימי; יוגב-ליאור זיסר; ברכי דליצקי; יומן מנכל

ערן שורץ; ; איל רם; בר

ל בזק "אבי אטיאס מנכ- 8840מערכות מידע במוקד לאזרחים ותיקים 

ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+אונליין

https://us06web.zoom.us/j/89616811725?pwd=bnRhSFBnNE5POVdEVE

4wS2pGYzBpZz0910:00 06/04/2022ד  יום09:00 06/04/2022ד  יום

יפית בר; צור-נטע אבן; ברכי דליצקי; ערן שורץ; יוגב-ליאור זיסר ; ; 

; פז-עדי טוראבי אטיאס; אלבי מלכה

ל המשרד "מאיר בינג מנכ+אברמי טורם+שלמה גור- שיחה טלפונית

אבי ובר; שלמה גור;  אברמי טורם10:30 06/04/2022ד  יום10:00 06/04/2022ד  יוםשיחה טלפונית לשוויון חברתי

ליאור סיזר יוגב, דניה קאופמן11:00 10:3006/04/2022 06/04/2022שיחה טלפוניתהערכות לשיחות מול האוצר- שיחה טלפונית בנושא ביטוחי בריאות

עומר ברון; רותם ארנרייך חיימי; יומן מנכל11:30 06/04/2022ד  יום11:00 06/04/2022ד  יוםשיחת טלפון חופשת לידה לאבות- שיחת הכנה

2021תגובה על הערכת ביצועי עובד לשנת 

https://us06web.zoom.us/j/83898507525?pwd=SDh3bnFQaXRHMkVaaX

NUcnBSbVg0Zz09אלמוג שרב; שלום בוחבוט; יומן מנכל12:00 06/04/2022ד  יום11:40 06/04/2022ד  יום

FW: Meeting between  Director General Meir Bing and Head 

of Department Wolfgang SuhrZOOM VIDEO CONFERENCE15:00 06/04/2022ד  יום14:00 06/04/2022ד  יום

+ אבי חליבה + מאיר בינג - הכנה לפרישה ולימודי ערבית לעובדי מדינה 

דן-שני בר; אופיר בניהו; ציון לוי; יומן מנכל; אבי חליבה15:45 06/04/2022ד  יום15:00 06/04/2022ד  יום קישור בגוף הזימון -ZOOMשני בר דן+ אופיר בניהו + ציון לוי 

מאיר בינג + ל אשל"יוסי היימן מנכ+רני דודאי תבת -  פיתוח דיגיטלי

ל המשרד לשוויון חברתי"מנכ

https://us06web.zoom.us/j/88022356968?pwd=b2hySXk1T25IL0Q2MHY

4bDhoMUN1Zz0909:00 07/04/2022ה  יום08:30 07/04/2022ה  יום

אלבי ; ערן שורץ; יפית בר; ברכי דליצקי,; אבי חליבה, יוסי היימן

יוגב-ליאור זיסררני דודאי, מלכה

יומן מנכל; יומן לשכת שרה לשוויון חברתי10:00 07/04/2022ה  יום09:00 07/04/2022ה  יוםזוםע בנושא תקציב.פ- זום 

ל המכון "רועי כהן מנכ-אסטרטגיה בתחום החרדים- המכון החרדי 

ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+החרדי 

https://us06web.zoom.us/j/81001647205?pwd=K0s4SVAvZlNPRzVwUm

pjRVhVMDlCQT09רועי כהן,דוד ;; הלל וואזנר; פז-עדי טור; רועי אסף; יומן מנכל11:30 07/04/2022ה  יום10:30 07/04/2022ה  יום

מאגר חירום

https://us06web.zoom.us/j/89592740351?pwd=Y2ZobXU1bDJVK3lBa0Yz

V2NZenFGUT09 12:00 07/04/2022ה  יום11:00 07/04/2022ה  יום

; יוגב-ליאור זיסר; אלבי מלכה; צור-נטע אבן; ברכי דליצקי; יומן מנכל

מורן מור; נתנאל לוי; אוריאל מוסלערן שורץ; פז-עדי טור

א חגית כהן הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים"פ

https://us06web.zoom.us/j/85818935798?pwd=M01sYklITzRRMWl0U1R

jUVhkOFBVdz09חגית כהן; יומן מנכל14:00 07/04/2022ה  יום13:30 07/04/2022ה  יום

ל המשרד לשוויון "מאיר בינג מנכ+ ל אשל גוינט"ע יוסי היימן מנכ"פ

חברתי

https://us06web.zoom.us/j/89560973613?pwd=MjdmNFRZYk1SMHNZe

EdRNFRvNDRJQT0915:00 07/04/2022ה  יום14:00 07/04/2022ה  יום

ערן ; יוגב-ליאור זיסר; ברכי דליצקי; יוסי היימן, ניצנית; יומן מנכל

מירי ורמן; שורץ

19:30 07/04/2022ה  יום15:30 07/04/2022ה  יום.לוד, 4המלאכה ' רח– בית מעוז לים"הכנה לטיסת פורום המנכ -15:30

FW:  18:00 07/04/2022ה  יום16:30 07/04/2022ה  יוםבזום קישור בגוף המיילועדת אש- צוות משנה ביטוחים ומבנה בעלות

ש"בנושא כנפ- ל "מנכ+ יגאל+ע אלבי"פ

https://us06web.zoom.us/j/88233651769?pwd=cnRRTytTVDA0U3ByZm1

qTUJQRXE5dz09פז-עדי טור; אלבי מלכה; יגאל פחימה; יומן מנכל16:30 07/04/2022ה  יום16:00 07/04/2022ה  יום

ל "מאיר בינג מנכ+ קמפוס לחברה החרדית ישראל דיגיטלית אשר דולב

המשרד לשוויון חברתי

https://us06web.zoom.us/j/86740281572?pwd=ZXBUdDI2ekdBc2dQNXp

GUmtQMkZaZz0910:00 10/04/2022א  יום09:00 10/04/2022א  יום

; אשר דולב; ענבל סוננברג; פז-עדי טור; רועי אסף; יומן מנכל

אסף וייס'; אלישבע ליברמן

פז-עדי טור; רועי אסף; יומן מנכל12:00 10/04/2022א  יום11:00 10/04/2022א  יוםלשכת מנכלל"מנכ+ ע ראש הרשות לפיתוח כלכלי חברתי למגזר החרדי"פ

בהרמת כוסית לחג+ 60ל לצוותי אפ "ברכת המנכ

https://us02web.zoom.us/j/88319813430?pwd=VkxOU3RXMjBRMHZXZ

0tXS25jM0xVUT09יוגב-ליאור זיסר; הודיה ירושלמי; יומן מנכל14:10 10/04/2022א  יום14:00 10/04/2022א  יום

רני דודאי -חשיבה ראשונית- שימור עובדים מבוגרים בשוק העבודה

ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ת"ל תב"מנכ

https://us06web.zoom.us/j/84362218927?pwd=UzdHdDhoNWdGYmho

MzNjc1NHcUdGdz0915:30 10/04/2022א  יום14:30 10/04/2022א  יום

-ליאור זיסר; רותם ארנרייך חיימי; יפית בר; ברכי דליצקי; יומן מנכל

Rani DudaiPnina Keren; יוגב

תכנית -לית שויון חברתי סיגל מורן"מנכ/ל שויון חברתי מאיר בינג"מנכ

אור צוברי; יריב מן; יומן מנכל; מור פרץ; סיגל מורן16:30 10/04/2022א  יום15:30 10/04/2022א  יוםזום/פרונטליעבודה אזרחים ותיקים

"+ מעלה"מומו מהדב מארגון " מעלה"מיזם מול ארגון - פגישת סטטוס

ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ

https://us06web.zoom.us/j/87602325169?pwd=VW1CUml6WDJOR2lTOT

R0Y2tKZnMyZz09מומו; חסאן טואפרה; רועי אסף; יוגב-ליאור זיסר; יומן מנכל16:00 10/04/2022א  יום15:30 10/04/2022א  יום

ברכי דליצקי; יומן מנכל16:30 10/04/2022א  יום16:00 10/04/2022א  יוםלשכת מנכלמנכל+הערכת עובד מנהלת אגף בכיר אזרחים ותיקים 

18:45 10/04/2022א  יום18:00 10/04/2022א  יוםלשכת מנכלפנימי– תיאטראות 

משה ; אורית בקר; סורל הרלב; ערן שורץ; שלום בוחבוט; יומן מנכל

פז-עדי טור; יוגב-ליאור זיסר; הומינר

21:30 10/04/2022א  יום21:00 10/04/2022א  יוםטלפונייסר אזרקא'ע טלפוני בנושא ג.פ

מאיר + שלמה גור סגן נשיא ועידת התביעות לישראל- שיחה טלפונית

אברמי טורםשלמה גור09:00 11/04/2022ב  יום08:30 11/04/2022ב  יוםשיחה טלפוניתאברמי טורם+ ל המשרד לשוויון חברתי "בינג מנכ

10:00 11/04/2022ב  יום09:00 11/04/2022ב  יוםבגוף הזימון- זום הערכות לדיוני התקציב עם השרה

תקציב הרשות לניצולי שואה

https://us06web.zoom.us/j/87980013865?pwd=RWFra2prUitvWmlGSU5

TRGJmMnFkUT0910:30 11/04/2022ב  יום10:00 11/04/2022ב  יום

; אופיר אטינגר; יוגב-ליאור זיסר; פז-עדי טור; אברמי טורם; יומן מנכל

משה הומינר

תום שחר זהרי; יומן מנכל11:30 11/04/2022ב  יום10:30 11/04/2022ב  יוםגן הלאומי עין חמדשלישי בטבע

יומן מנכל12:00 11/04/2022ב  יום11:30 11/04/2022ב  יוםנסיעה

14:30 11/04/2022ב  יום14:00 11/04/2022ב  יוםזום/לשכת מנכלסטטוס שנת מעבר

; משה הומינר; אלישבע סבתו; חסאן טואפרה; ערן שורץ; יומן מנכל

יונתן פז; אדהם דראושהאדהם דראושה; פז-עדי טור; אורית בקר; אמיר גטהון; סורל הרלב

ל "מנכ+ ל שוויון חברתי "מנכ- פרויקטים ביישובים ערביים– שולחן עגול 

13:15 11/04/2022ב  יום12:00 11/04/2022ב  יוםקישור בגוף הזימון- הפגישה עוברת לזוםל נגב גליל"מנכ+ ל תרבות וספורט "מנכ+ שיכון

יגאל פחימה; יומן מנכל15:00 11/04/2022ב  יום14:30 11/04/2022ב  יוםלשכת מנכלל"מנכ+ מ"ע מנהל בנא"פ

עדי שמאי16:00 11/04/2022ב  יום15:00 11/04/2022ב  יוםב"ע בנושא להט"פ

17:00 11/04/2022ב  יום16:00 11/04/2022ב  יוםנסיעה

FW: 18:00 11/04/2022ב  יום16:30 11/04/2022ב  יוםבזום קישור בגוף המיילצוות משנה ביטוחי בריאות

 ייזום בתי גיל זהב בהשתתפות צחי דוד מאיר בינג דירה להשכיר 17:00

והיזמים

-https://moch-gov; 3קלרמון גאנו ' ל ירושלים"מנכ.ל- משרד הבינוי והשיכון

il.zoom.us/j/87525055298?pwd=aWhWOUFRVUJNdE5kbjk4QStycEUzUT

18:00 11/04/2022ב  יום17:00 11/04/2022ב  יום09

יריב ; ברכי דליצקי; עידו בנימין; איריס כהן; יוגב-ליאור זיסר

מן

יונתן פז; יומן מנכל11:00 12/04/2022ג  יום10:30 12/04/2022ג  יוםלשכת מנכלא  יונתן פז"פ

12:30 12/04/2022ג  יום11:30 12/04/2022ג  יוםשוטף לשכה

ל "מאיר בינג מנכ+ ל הרשות לשירות לאומי אזרחי"ראובן פינסקי מנכ

15:00 12/04/2022ג  יום13:30 12/04/2022ג  יום גבעת שאול ירושלים3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו המשרד לשוויון חברתי

ראובן ; ברכי דליצקי; אלישבע סבתו; יוגב-ליאור זיסר; יומן מנכל

חסאן טואפרה; מירי ורמן; ''; פינסקי

; יונתן פז; אמיר אבו עיסא; אשכנזי-מיטל הוברט; ערן שורץ

אדהם דראושה

אלישבע סבתו; יומן מנכל15:30 12/04/2022ג  יום15:00 12/04/2022ג  יוםלשכת מנכלמנכל+ ע מנהלת אגף צעירים"פ

משה הומינר; יומן מנכל16:30 12/04/2022ג  יום16:00 12/04/2022ג  יוםלשכת מנכלמנכל+ ע מנהל אגף א תקציב תמחור ובקרה"פ

16:00 12/04/2022ג  יום15:30 12/04/2022ג  יוםשוטף לשכה

יומן מנכל22:30 12/04/2022ג  יום17:00 12/04/2022ג  יוםארוחת איפטר באקה אל גרבייה החברה למתנסים

09:15 13/04/2022ד  יום08:30 13/04/2022ד  יוםZOOMל בינוי אביעד פרידמן וצחי דוד עם השרה מירב כהן"מנכ- דיור מוגן

הזמנה להשתתפות בכנס הוועדה הבין משרדית לביזור סמכויות 

יומן מנכל13:00 13/04/2022ד  יום08:30 13/04/2022ד  יוםירושליםבהשתתפות ראש הממשלה

10:00 13/04/2022ד  יום09:30 13/04/2022ד  יוםשוטף לשכה

11:30 13/04/2022ד  יום11:00 13/04/2022ד  יוםלשכת השרה"הארט"פרוייקט 

 ועדה מייעצת בהיבטי חשיבה מגדרית לעבודת הרשות לפיתוח החברה 

אדהם דראושה; גיא להב; יונתן פז13:00 13/04/2022ד  יום11:30 13/04/2022ד  יוםקישור בגוף הזימון- זום הערבית

14:00 13/04/2022ד  יום13:00 13/04/2022ד  יוםלשכת מנכלל"ישיבת צוות מנכ

יובל ; ערן שורץ; עדי שמאי; פז-עדי טור; אדהם דראושה; יומן מנכל

יוגב-ליאור זיסרליאל אליסיאן; אורטל נימאי; נמרוד גורנשטיין; ברמי שובל

יוגב-ליאור זיסר15:45 13/04/2022ד  יום14:45 13/04/2022ד  יום ירושלים3 קומה 3עם ועולמו . לשכת השרהיגאל בן שלום ואורי חפץ עם השרה מירב כהן- קצבת זיקנה

17:10 13/04/2022ד  יום15:45 13/04/2022ד  יוםלשכת השרהשוטף ופתרון בעיות- נעמה שולץ והשרה מירב כהן

09:00 14/04/2022ה  יום08:00 14/04/2022ה  יוםלשכת השרהתמריצים לתעסוקת מבוגרים

10:30 14/04/2022ה  יום09:00 14/04/2022ה  יוםבגוף הזימון- זום מועצה מייעצת אזרחים ותיקים

יוגב-ליאור זיסר; ערן שורץ; יומן מנכל11:30 14/04/2022ה  יום10:30 14/04/2022ה  יום גבעת שאול ירושלים3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו ל"מנכ+ט "רמ+ע משנה למנכל"פ

ראש  הרשות - ניתוח תקציב מגדרי והטמעתו במשרד לשוויון חברתי

13:00 14/04/2022ה  יום12:00 14/04/2022ה  יוםלשכת מנכלל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+לקידום מעמד האישה

; ערן שורץ; יוגב-ליאור זיסר; אור-איילת רזין בית; סופי כהן; יומן מנכל

משה הומינר

13:30 14/04/2022ה  יום13:00 14/04/2022ה  יוםמיילים

00:00 16/04/2022שבת 00:00 15/04/2022ו  יוםחגים דתיים יהודייםערב פסח

מיזם מיפוי האקוסיסטם החרדי

https://us06web.zoom.us/j/89599136664?pwd=K0xFKzJaMXN6MC9KTU

FaVVFwc3BRZz09 פז-עדי טור; רועי אסף; יומן מנכל14:30 14/04/2022ה  יום14:00 14/04/2022ה  יום;

00:00 18/04/2022ב  יום00:00 17/04/2022א  יוםחגים דתיים יהודיים(ישראל-היום הראשון)חול המועד פסח 

00:00 18/04/2022ב  יום00:00 17/04/2022א  יוםחגים דתיים יהודיים(מחוץ לישראל-היום השני)חג פסח 

00:00 19/04/2022ג  יום00:00 18/04/2022ב  יוםחגים דתיים יהודיים(ישראל-היום השני)חול המועד פסח 

00:00 19/04/2022ג  יום00:00 18/04/2022ב  יוםחגים דתיים יהודיים(מחוץ לישראל-היום הראשון)חול המועד פסח 

00:00 20/04/2022ד  יום00:00 19/04/2022ג  יוםחגים דתיים יהודיים(מחוץ לישראל-היום השני)חול המועד פסח 

00:00 21/04/2022ה  יום00:00 20/04/2022ד  יוםחגים דתיים יהודיים(מחוץ לישראל-היום השלישי)חול המועד פסח 

00:00 21/04/2022ה  יום00:00 20/04/2022ד  יוםחגים דתיים יהודיים(מחוץ לישראל-היום השלישי)חול המועד פסח 

08:30 24/04/2022א  יום08:15 24/04/2022א  יוםטלפוניטלפוני בנושא השקת סרטי יום השואה

ל "מאיר בינג מנכ+ יעל אגמון+ נועה שוקרון+ אמיר ודמני ראש תמכא

המשרד לשוויון חברתי

https://us06web.zoom.us/j/88551505143?pwd=RjczQUQ3alMxQkhzZHh

BMU40OXV0Zz0909:30 24/04/2022א  יום08:30 24/04/2022א  יום

יעל , אמיר ודמני, נועה שוקרון; פז-עדי טור; רועי אסף; יומן מנכל

ארמון

'אסף אלבוחר'10:30 24/04/2022א  יום09:30 24/04/2022א  יוםZOOMבאמצעות ל"לים לחו"הכנה משלימה לנסיעת פורום מנכ - 09:30

11:00 24/04/2022א  יום10:00 24/04/2022א  יוםן"חדבהשתתפות השרה לשוויון חברתי-ישיבת הנהלה

אורטל ; אדהם דראושה; אברמי טורם; אברמי טורם; יומן מנכל

אלישבע ; אלבי מלכה; אור-איילת רזין בית; אורטל נימאי; חוברה

חסאן ; דבורה שיאחי; ברכי דליצקי; אמיר גטהון; אלמוג שרב; סבתו

; מאיר בינג; לירון הנץ; יוגב-ליאור זיסר; ירון שטיינברג; טואפרה

נמרוד גור; משה הומינר

ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+יק'ע יוסי קוצ"פ

https://us06web.zoom.us/j/87379894179?pwd=QnM0L3Z5ZFhVTHBsdD

FoMG1IRG95Zz09יוסי קוציץ; 'ערן שורץ; אדהם דראושה; חסאן טואפרה; יומן מנכל12:00 24/04/2022א  יום11:15 24/04/2022א  יום

00:00 22/04/2022ו  יום00:00 21/04/2022ה  יוםחגים דתיים יהודיים(מחוץ לישראל-היום הרביעי)חול המועד פסח 

ל המשרד לשוויון חברתי עם "הוועדה המתמדת בראשות מאיר בינג מנכ

14:15 24/04/2022א  יום13:15 24/04/2022א  יוםחדר ישיבות-  גבעת שאול ירושלים3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

נועה , ידידה; חגית נבו; אדהם דראושה; חסאן טואפרה; l;יומן מנכל

Fadi Semaanערן שורץ; רועי , iשוקורן 

מיכאל אטלן ממונה על הרשות הגנת - סטטוס מאגר אל תתקשרו אליי

ל המשרד לשווין חברתי"מאיר בינג מנכ+הצרכן  

https://us06web.zoom.us/j/89042062862?pwd=c3BMMXE0Yk00ZG02an

FWY0FmWkV0dz09מיכאל אטלן;פז-עדי טור; דניה קאופמן; יומן מנכל14:51 24/04/2022א  יום14:20 24/04/2022א  יוםl ;תום שחר זהרי

15:30 24/04/2022א  יום15:00 24/04/2022א  יוםלשכת השרההכנה לפגישה בין גדעון טיילור לשרה מירב כהן

16:00 24/04/2022א  יום15:30 24/04/2022א  יוםלשכת מנכלל"מנכ+ ע ראש הרשות לפיתוח כלכלי"פ

ערן ; יובל ברמי שובל; ; אדהם דראושה; חסאן טואפרה; יומן מנכל

שורץ

ל "מאיר בינג מנכ+ל אסטרטגיה ותכנון במשרד הרווחה"ניר קידר סמנכ

וחרדים, ערבים, בנושא זקנה- המשרד לשוויו חברתי

https://us06web.zoom.us/j/81027416493?pwd=djgzaXR3a2ZpNG9pbW9

VRjZ5a214UT0917:00 24/04/2022א  יום16:00 24/04/2022א  יום

; ענבל סוננברג; יוגב-ליאור זיסר; ברכי דליצקי; ניר קידר; יומן מנכל

ערן שורץאדהם דראושה

19:15 24/04/2022א  יום18:30 24/04/2022א  יוםzoomהמשרד לשוויון חברתי- הכנה והיכרות לקראת הכניסה לשותפות תבת 

יפית ; ברכי דליצקי; rתמר לייזר; חסאן טואפרה; יומן מנכל; רני דודאי

ערן שורץ; בר

פז-עדי טור; משה הומינר; יומן מנכל08:30 25/04/2022ב  יום08:10 25/04/2022ב  יוםשיחה טלפוניתשיחה טלפונית בנושא תקציב

ב"ע להט"פ

https://us06web.zoom.us/j/83295273184?pwd=UUE1YnFrRzRDN1c2Mn

h6N0t4VngrUT09יוגב-ליאור זיסרעדי שמאי; נמרוד גורנשטיין; יומן מנכל11:00 25/04/2022ב  יום10:30 25/04/2022ב  יום

12:00 25/04/2022ב  יום11:00 25/04/2022ב  יוםלשכת השרהביטוחי בריאות

13:30 25/04/2022ב  יום12:00 25/04/2022ב  יוםZOOMצוות בינמשרדי בנושא טיפול בניצולי השואה עם השרה מירב כהן

יגאלפיחמה14:00 25/04/2022ב  יום13:30 25/04/2022ב  יוםע יגאל פחימה"פ

15:00 25/04/2022ב  יום14:00 25/04/2022ב  יוםלשכת מנכלאיחוד חשבויות המשרד

; אלמוג שרב; דבורה שיאחי; יגאל פחימה; משה הומינר; יומן מנכל

עירית כהן; דרור אברמזון; דבורה שיאחייוגב-ליאור זיסר; אמיר גטהון; פז-עדי טור

15:15 25/04/2022ב  יום15:00 25/04/2022ב  יוםלשכת מנכלל"מנכ+ ע ראש אגף אזרחים ותיקים"פ

רותם ; ערן שורץ; יוגב-ליאור זיסר; יפית בר; ברכי דליצקי; יומן מנכל

ארנרייך חיימי

איריס כהן; יומן מנכל15:30 25/04/2022ב  יום15:15 25/04/2022ב  יוםלשכת מנכלהצגת ממצאי הדוח למניעת תחלואה כרונית

17:45 25/04/2022ב  יום16:00 25/04/2022ב  יום215 משרד 2 בית ענבר קומה 13כנפי נשרים ביקור במכון נתוני אמת

יוגב-ליאור זיסר; ערן שורץ; לירון הנץ; יומן מנכל18:00 25/04/2022ב  יום17:45 25/04/2022ב  יוםטלפון".נייר עמדה קצבת זקנה- שיחת טלפון בנושא

צביקה אינבינדר09:30 26/04/2022ג  יום08:45 26/04/2022ג  יוםלשכת השרה2024 - 2023צרכי הרשות לפיתוח כלכלי בתקציב 

חסאן טואפרה; יומן מנכל10:00 26/04/2022ג  יום09:30 26/04/2022ג  יוםלשכת מנכל2024 - 2023סיכום צרכי הרשות לפיתוח כלכלי בתקציב 

11:00 26/04/2022ג  יום10:00 26/04/2022ג  יוםמיילים

12:30 26/04/2022ג  יום11:00 26/04/2022ג  יוםנסיעה

אבי ובר; יומן מנכל12:00 26/04/2022ג  יום11:30 26/04/2022ג  יוםשיחה טלפוניתל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ אבי ובר- שיחה טלפונית

14:30 26/04/2022ג  יום12:30 26/04/2022ג  יוםבניין פנינת איילון, 4 קומה 157יגאל אלון סיור והכרות פרויקט מענה נפשי

; תום שחר זהרי; יוגב-ליאור זיסר; מירי ורמן; ברכי דליצקי; יומן מנכל

פז-עדי טור; ערן שורץ

ל המשרד לשוויון "מאיר בינג מנכ+ל רשות החדשנות"דרור בין מנכ

בנושא מסלולי הכשרה לחרדים- חברתי

https://us06web.zoom.us/j/82808753601?pwd=emxzcTltUzN3NEVBMXF

vcm5IbGVyUT09דרור בין; פז-עדי טור; רועי אסף; יומן מנכל16:00 26/04/2022ג  יום15:00 26/04/2022ג  יוםDror Bin; Karina Rubinstein; אלישבע ליברמן

- התייעצות לקראת עבודת צוות בין משרדי לבחינת גיל פרישה חובה

יוגב-ליאור זיסר; רותם ארנרייך חיימי; ''; יומן מנכל16:30 26/04/2022ג  יום16:00 26/04/2022ג  יוםשיחת טלפוןל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ

ערן שורץ; חסאן טואפרה; אדהם דראושה; יומן מנכל23:59 26/04/2022ג  יום16:00 26/04/2022ג  יום נוף הגליל12רחוב העבודה , אולמי גראנד פאלאסארוחת איפטאר

מאיר בינג + ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות- ר הגר מזרחי" ד

ל המשרד לשוויון חברתי"מנכ

https://us06web.zoom.us/j/83745188168?pwd=TFpkUnFEbHRDeW1SUE

U2a2lEcVBuZz0918:00 26/04/2022ג  יום17:00 26/04/2022ג  יום

ברכי '; קלין אילוז'ז; 'יוגב-ליאור זיסר; דניה קאופמן; יומן מנכל

דיאמנט-צפי הלל; אירית לקסר; ר הגר מזרחי"דאיריס כהן; דליצקי

- התייעצות לקראת עבודת צוות בין משרדי לבחינת גיל פרישה חובה

;יוגב-ליאור זיסר; רותם ארנרייך חיימי; יומן מנכל18:20 26/04/2022ג  יום18:00 26/04/2022ג  יום9898#הפגישה ' יש להקיש את מס-           02-654-7070' יש להתקשר למסל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ

ל המשרד לשוויון "מאיר בינג מנכ+ ל אשל גוינט"ע יוסי היימן מנכ"פ

10:00 27/04/2022ד  יום08:30 27/04/2022ד  יום גבעת שאול ירושלים3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו חברתי

-ליאור זיסר; ברכי דליצקי; Nitzanit Dembitzיוסי היימן  ; יומן מנכל

ערן שורץפז-עדי טור; יוגב



י "יעל בלה אבני רש+ פגישת היכרות נעמה מירן מנהלת קרן גנדיר 

ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+כלית תכניות "סמנ

https://us06web.zoom.us/j/81116242646?pwd=VklNUFdjdGUxYnNacVB

3WHordFk0dz0910:45 27/04/2022ד  יום10:00 27/04/2022ד  יום

נעמה ; יעל בלה ערן שורץ; פז-עדי טור; אלישבע סבתו; יומן מנכל

מירן

מראיין עידו . 10₪-סרטי שואה ב, "סרטים שזוכרים-14ריאיון לערוץ 

תום שחר זהרי; יומן מנכל11:00 27/04/2022ד  יום10:45 27/04/2022ד  יוםזום.טאובר

12:00 27/04/2022ד  יום11:00 27/04/2022ד  יוםלשכת מנכלב"להט- פרוייקטים חדשים

נמרוד ; נחמה גלבר צור; סורל הרלב; עדי שמאי; יומן מנכל

-עדי טור; אמיר גטהון; יוגב-ליאור זיסר; מוחמד מסאלחה; גורנשטיין

משה הומינר; פז

ערן שורץ13:15 27/04/2022ד  יום12:15 27/04/2022ד  יוםלשכת השרה ירושלים, 3 קומה 3עם ועולמו ראש אגף תקציבים יוגב גרדוס עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן

ערן שורץ; לירון הנץ; יומן מנכל13:35 27/04/2022ד  יום13:15 27/04/2022ד  יוםלשכת מנכלא ראש אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון"פ

14:00 27/04/2022ד  יום13:30 27/04/2022ד  יוםלשכת מנכלאסטרטגיה הזדקנות מיטבית- הצגת תוצרים

ברכי ; פז-עדי טור; ערן שורץ; יוגב-ליאור זיסר; לירון הנץ; יומן מנכל

דליצקי

14:45 27/04/2022ד  יום14:00 27/04/2022ד  יוםקישור בגוף הזימון- זום נשיא ועידת התביעות עם השרה מירב כהן

בנושא גיוון תעסוקתי המשרד - ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ

לשוויון חברתי וגוגל ישראל

https://us06web.zoom.us/j/88586672783?pwd=azlZTmlCV21YYXRUVEN

TaktrTm1jZz0915:00 27/04/2022ד  יום14:30 27/04/2022ד  יום

הערכות משרדי הממשלה להזדקנות האוכלוסיה- שיח והכרות

https://us06web.zoom.us/j/84118244398?pwd=RENCV2taYzh4K2UxUHh

hdTlGQzYzdz0916:00 27/04/2022ד  יום15:00 27/04/2022ד  יום

; ערן שורץ; lעדי , יריב מן ; יוגב-ליאור זיסר; ברכי דליצקי; לירון הנץ

איילת גרינבאום, עדי, אירית לקסר, ניר קידר; פז-עדי טור

יוגב-ליאור זיסריומן מנכל ;MOF - עפרי אשל ;MOF - יובל טלר ;19:30l 27/04/2022ד  יום18:30 27/04/2022ד  יוםזוםהכנה ועדת גיל פרישה חובה


