
משתתפים אופציונלייםמשתתפים דרושיםסוףהתחלהמיקוםנושא

לים"פורום מנכ

 01/05/2022א  יום

09:30

 01/05/2022א  יום

יומן מנכל17:00

לים"ל של פורום מנכ"נסיעה לחו

 02/05/2022ב  יום

יומן מנכל17:00 02/05/2022ב  יום09:00

FW: Fortsetzung der Gespräche im dt.-isr. DialogWebex

 02/05/2022ב  יום

13:00 02/05/2022ב  יום12:00

ביטוחי + המלצות להנגשת זכויות וצמצום בירוקרטיה בתחום הפנסיוני 

12:00 03/05/2022ג  יום11:00 03/05/2022ג  יום3קומה , 3עם ועולמו , לשכת השרהבריאות

מאיר +אברמי טורם+אסף דוברוביצר+נתנאל אשרי- משא ומתן גרמניה

13:00 03/05/2022ג  יום12:15 03/05/2022ג  יום גבעת שאול ירושלים3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו / זוםל למשרד לשוויון חברתי"ל המנכ"בינג מנכ

נמרוד ; יוגב-ליאור זיסר; יומן מנכל

אסף ; אברמי טורם; גורנשטיין

- נתנאל אשרי ; MOF- דוברוביצר 

MOF

צחי דוד+ ל המשרד לשוויון חברתי "מנכ+ ל משרד האוצר "מנכ 13:00  

ב- טל + עמי + חסן טואפרה  + - ZOOM (קישור בפנים)13:30 03/05/2022ג  יום13:00 03/05/2022ג  יום

; שלום שלמה-לוז מזכיר הממשלה

; עמי כהן; טל שדה; חסאן טואפרה

לשכת ; יומן מנכל; MOF- צחי דוד 

- רם בלינקוב ; MOF- מנכל דואר 

MOF ; יוגב גרדוס -MOF

 מנהל אגף מקרו כלכלה ומדיניות בבנק ישראל עם השרה לשוויון 

עומר ברון; ערן שורץ15:30 03/05/2022ג  יום14:30 03/05/2022ג  יוםלשכת השרה ירושלים, 3קומה , 3עם ועולמו חברתי מירב כהן

16:00 03/05/2022ג  יום15:30 03/05/2022ג  יוםלשכת מנכלסטטוס שנת מעבר

חסאן ; ערן שורץ; יומן מנכל

משה ; אלישבע סבתו; טואפרה

; אמיר גטהון; סורל הרלב; הומינר

אדהם ; פז-עדי טור; אורית בקר

מוסא סלמאןדראושה

אבי ובר; יומן מנכל16:30 03/05/2022ג  יום16:15 03/05/2022ג  יוםשיחה טלפוניתל"שיחה טלפונית אבי ובר בנושא גרמניה ומל

18:00 03/05/2022ג  יום17:00 03/05/2022ג  יוםhttps://us06web.zoom.us/j/84097306237תכנית זמן עתיד- ל "מפגש הכנה לסמינר חו

Yael Man; לירית; ברכי דליצקי  

 PMO; Ori Gil; Hedva - סרפוס

Baram; Yossi Heymann; יומן 

 Einat Lerner; Hadas ;מנכל

Barzilai; Sigal Mautner 

Siebzehner

ישראליום הזיכרון

 04/05/2022ד  יום

00:00

 05/05/2022ה  יום

00:00

19:00 03/05/2022ג  יום18:00 03/05/2022ג  יוםנסיעה

לשכת מנכלל"מנכ+ע ראש הרשות לפיתוח כלכלי חברתי למגזר החרדי"פ

 04/05/2022ד  יום

פז-עדי טור; רועי אסף; יומן מנכל11:00 04/05/2022ד  יום10:00

טקס

 04/05/2022ד  יום

11:30 04/05/2022ד  יום11:00

מיילים

 04/05/2022ד  יום

12:00 04/05/2022ד  יום11:30

 גבעת שאול ירושלים3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו צעירים יוצאים לשינוי מהמגזר החרדי

 04/05/2022ד  יום

;פז-עדי טור; רועי אסף;'יומן מנכל13:00 04/05/2022ד  יום12:00

לשכת מנכלע מנהל אגף ביטחון חירום מידע וסייבר"פ

 04/05/2022ד  יום

פז-עדי טור; נתנאל לוי; יומן מנכל14:00 04/05/2022ד  יום13:30

ל"מנכ+ ע ראש הרשות לניצולי השואה"פ

https://us06web.zoom.us/j/87095477829?pwd=Umk0M

0tsaGk1WFlHbGs4ZDhGTDFvdz09 

 04/05/2022ד  יום

אברמי טורם; יומן מנכל14:30 04/05/2022ד  יום14:00

ישראליום העצמאות

 05/05/2022ה  יום

00:00 06/05/2022ו  יום00:00

טלפוניז שרה"מעבר לו- הכנה לשבוע

 07/05/2022שבת 

21:00

 07/05/2022שבת 

21:30

ל דנמרק"סגור חו

 08/05/2022א  יום

09:00

 08/05/2022א  יום

יומן מנכל18:00

ל דנמרק"סגור חו

 09/05/2022ב  יום

יומן מנכל18:00 09/05/2022ב  יום09:00

טלפוניע עם השרה בנושא ניצולי שואה"פ

 09/05/2022ב  יום

11:15 09/05/2022ב  יום11:00

ל דנמרק"חו

 11/05/2022ד  יום

יומן מנכל18:00 11/05/2022ד  יום09:00

ZOOMקצבת זקנה- ברוקדייל עם השרה לשוויון חברתי הצגת סקירה משווה

 12/05/2022ה  יום

09:00

 12/05/2022ה  יום

09:30

לשכת השרהשרה+ ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ

 12/05/2022ה  יום

12:00

 12/05/2022ה  יום

13:30

לשכההכנה לפגישה עם רם בלינקוב

 12/05/2022ה  יום

14:00

 12/05/2022ה  יום

14:30

ערן ; יומן מנכל; רותם ארנרייך חיימי

שורץ

לשכת מנכלהכנה– היבטי כוח אדם – איחוד חשבויות 

 12/05/2022ה  יום

15:00

 12/05/2022ה  יום

15:20

אלמוג ; פז-עדי טור; יומן מנכל

יוגב-ליאור זיסרעירית כהן; שרב

לשכת מנכלהיבטי כוח אדם– איחוד חשבויות 

 12/05/2022ה  יום

15:30

 12/05/2022ה  יום

16:00

; עירית כהן; פז-עדי טור; יומן מנכל

דבורה ; דבורה שיאחי; אלמוג שרב

יוגב-ליאור זיסר; דרור אברמזוןשיאחי

טלפוניתשיחה טלפונית בנושא אשראי בחברה הערבית

 12/05/2022ה  יום

16:00

 12/05/2022ה  יום

אדהם דראושה; יומן מנכל16:20

לשכת מנכלל"ע משנה למנכ"פ

 12/05/2022ה  יום

16:30

 12/05/2022ה  יום

17:15

-ליאור זיסר; ערן שורץ; יומן מנכל

יוגב

אסטרטגית תאקדום

https://us06web.zoom.us/j/88450920239?pwd=S3hMW

Up3ZERHNHk5ZFNGUWVrN2ppZz09

 12/05/2022ה  יום

17:15

 12/05/2022ה  יום

17:45

חסאן ; אדהם דראושה; יומן מנכל

תום שחר זהרי; ערן שורץ; טואפרה

סגור

 12/05/2022ה  יום

18:00

 12/05/2022ה  יום

20:00

ל"אלישבע מעוז חו

 15/05/2022א  יום

00:00

 02/06/2022ה  יום

יומן מנכל00:00

ל אוצר רמי בלינקוב והשרה מירב "מנכ, השר מאיר כהן- קצבת זקנה

לשכת שר הרווחהכהן

 15/05/2022א  יום

09:00

 15/05/2022א  יום

10:00

משרד הרווחהא השר מאיר כהן עם השרה מירב כהן.פ

 15/05/2022א  יום

10:00

 15/05/2022א  יום

ערן שורץ11:00

לשכת מנכלזמן עתיד- משלחת לימודית לדנמרק- פגישת סיכום

 15/05/2022א  יום

11:00

 15/05/2022א  יום

11:45

; יפית בר; סורל הרלב; יומן מנכל

-ליאור זיסר; ערן שורץ; ברכי דליצקי

פז-עדי טור; יוגב

מיילים

 15/05/2022א  יום

14:00

 15/05/2022א  יום

14:30

לשכת מנכלא לירון הנץ"פ

 15/05/2022א  יום

14:30

 15/05/2022א  יום

עירית כהןערן שורץ; לירון הנץ; יומן מנכל15:00

בחינת שיתופי הפעולה -ל"שירה רודברג ראש מחלקת החינוך של צה

ל"האפשריים בין המשרד לבין מחלקת החינוך בצה

https://us06web.zoom.us/j/82909115953?pwd=TUZGO

W1pZ0M1d0FSUm0zNmEvTHRFdz09

 15/05/2022א  יום

15:00

 15/05/2022א  יום

15:45

עדי ; נמרוד גורנשטיין; יומן מנכל

עדי ; יוגב-ליאור זיסר; פז-טור

ערן שורץ; שמאי

לשכת מנכלחברת חשמל- וועדה לעברת מידע

 15/05/2022א  יום

16:30

 15/05/2022א  יום

17:30

; נתנאל לוי; אלבי מלכה; יומן מנכל

, מורן מור; פז-עדי טור; סורל הרלב

יוגב-ליאור זיסר ;netanel.a.levi@gmail.comשירה רודברג

לשכת מנכלע מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע"פ

 15/05/2022א  יום

17:30

 15/05/2022א  יום

יוגב-ליאור זיסרפז-עדי טור; אלבי מלכה; יומן מנכל18:00

נסיעה

 15/05/2022א  יום

18:00

 15/05/2022א  יום

יומן מנכל19:00

סינמטק ירושליםב דתיים"סדרת פרקים קצרים המביאה תיעוד אינטימי מחייהם של להט

 15/05/2022א  יום

19:00

 15/05/2022א  יום

עדי שמאי; יומן מנכל23:00

סגל בכיר– לירון הנץ תוכנית עמיתי 

 16/05/2022ב  יום

יומן מנכל00:00 17/05/2022ג  יום00:00

שמור מנכל

 16/05/2022ב  יום

09:30 16/05/2022ב  יום08:30

יומן ; יומן לשכת שרה לשוויון חברתי

מנכל

3קומה , 3לשכת השרה עם ועולמו  עם השרה מירב כהן בנושא חרדים

 16/05/2022ב  יום

יונתן פז09:30 16/05/2022ב  יום09:00

מיילים

 16/05/2022ב  יום

12:00 16/05/2022ב  יום11:30

לשכת מנכלע משפטית בטחון"פ

 16/05/2022ב  יום

14:00 16/05/2022ב  יום13:30

; נתנאל לוי; סורל הרלב; יומן מנכל

פז-עדי טור

netanel.a.levi@gmail.com; נחמה גלבר צור; 

יוגב-ליאור זיסר

- ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ ל קרן שוסטרמן" מנכ

בנושא חרדים וערבים

https://schusterman.zoom.us/j/91217014699?pwd=TnU

3TU44S3Nvc1ZDK1drUHNwblZYdz09&from=addon

 16/05/2022ב  יום

יומן מנכל15:00 16/05/2022ב  יום14:00

+ יהודה דוידוב-מ ומזרח אירופה"ארגון פליטי ונפגעי שואת יהודי ברה

 גבעת שאול ירושלים3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ

 16/05/2022ב  יום

15:45 16/05/2022ב  יום15:00

ליאור ; נמרוד גורנשטיין; יומן מנכל

אברמי ; יהודה דוידוב; יוגב-זיסר

טורם

נסיעה

 16/05/2022ב  יום

יומן מנכל16:30 16/05/2022ב  יום16:00

יומן מנכל09:00 17/05/2022ג  יום08:30 17/05/2022ג  יוםטלפונים

מנכל שוויון חברתי+ מנכל קרן שוסטמן

https://schusterman.zoom.us/j/91217014699?pwd=TnU

3TU44S3Nvc1ZDK1drUHNwblZYdz09&from=addon

 16/05/2022ב  יום

15:00 16/05/2022ב  יום14:00

יומן מנכל09:30 17/05/2022ג  יום09:00 17/05/2022ג  יוםשנת מעבר

ל המשרד לשוויון "מאיר בינג מנכ+יק'עובדים זרים בסיעוד יוסי קוצ

10:30 17/05/2022ג  יום09:30 17/05/2022ג  יום גבעת שאול ירושלים3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו חברתי

ליאור ; ברכי דליצקי; יומן מנכל

יוסי קציק; יוגב-זיסר

יומן מנכל11:30 17/05/2022ג  יום10:30 17/05/2022ג  יוםחינוך בחברה הערבית

מורן מור; יומן מנכל13:00 17/05/2022ג  יום12:30 17/05/2022ג  יוםשיחה טלפוניתשיחה טלפונית מורן מור בנושא מאגר מידע הורים שכולים

16:30 17/05/2022ג  יום15:30 17/05/2022ג  יום גבעת שאול ירושלים3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ" +לחיות בכבוד"ארגון 

ליאור ; נמרוד גורנשטיין; יומן מנכל

אברמי טורם; ''; יוגב-זיסר

15:30 17/05/2022ג  יום14:00 17/05/2022ג  יוםזום/ל "לשכת מנכ.ח" מלש30-ב ומיצוי ה"תכנית הלהט

עדי ; יוגב-ליאור זיסר; יומן מנכל

אורטל נימאי; עומר; עומר ברוןעדי ארמוני; שמאי

18:00 17/05/2022ג  יום16:30 17/05/2022ג  יוםלשכת מנכל2023תקציב 

-ליאור זיסר; ערן שורץ; יומן מנכל

משה הומינר; פז-עדי טור; יוגב

יומן מנכל18:15 17/05/2022ג  יום18:00 17/05/2022ג  יוםחינוך בחברה הערבית

 גיוס חרדים וחינוך חרדים

https://us06web.zoom.us/j/84553018995?pwd=cTZNaG

VoQ3luSXFJbjlXWjg1cWJaZz09

 18/05/2022ד  יום

;פז-עדי טור; רועי אסף; יומן מנכל10:00 18/05/2022ד  יום09:00

לית "מירי רוזין מנכ- קידום נשים חרדיות בתעסוקה" לשמה"עמותת 

 גבעת שאול ירושלים3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+ העמותה

 18/05/2022ד  יום

11:00 18/05/2022ד  יום10:00

אלישבע ; רועי אסף; יומן מנכל

עדי ; אור-איילת רזין בית; ליברמן

מירי רוזין; פז-טור

חדר דיונים בית יעדמשפטית+ע חשבות "פ

 18/05/2022ד  יום

12:00 18/05/2022ד  יום11:00

ירון ; פז-עדי טור; יומן מנכל

משה ; אלמוג שרב; שטיינברג

אדהם ; יגאל פחימה; הומינר

יובל ; יוגב-ליאור זיסר; דראושה

אמיר ; ערן שורץ; ברמי שובל

לשכת השרהסטטוס תוכנית החומש

 18/05/2022ד  יום

13:15 18/05/2022ד  יום12:00

מיילים

 18/05/2022ד  יום

יומן מנכל13:30 18/05/2022ד  יום13:15

לשכת מנכלל"א  סמנכ"פ

 18/05/2022ד  יום

אלמוג שרב; יומן מנכל14:15 18/05/2022ד  יום14:00

קידום לימודי אנגלית ומתמטיקה לקראת בגרויות איכותיות במערכת 

מאיר בינג + ל העמותה"מנכ, יוסי בן גל-שימוש בספרינט- החרדית

ל המשרד לשוויון חברתי"מנכ

https://us06web.zoom.us/j/89960898537?pwd=eXFkM

UdpTmlQQ0ZRanVQVVFHU0F5UT09

 18/05/2022ד  יום

16:00 18/05/2022ד  יום15:00

יוסי בן גל דניאל גולדמן ; 'יומן מנכל

; פז-עדי טור'; וני קליין עמית עומר'ג

אלישבע ליברמןרועי אסף

מענים ממשלתיים לצעירים בחברה הערבית- סקירה מעמיקה

https://us06web.zoom.us/j/88483831211?pwd=OUlkUT

dJY2xPSjY3bUV5RGlNK21sdz09

 18/05/2022ד  יום

15:00 18/05/2022ד  יום14:30

ערן ; אלישבע סבתו; יומן מנכל

; יוגב-ליאור זיסר; פז-עדי טור; שורץ

אדהם דראושה

חגים דתיים יהודייםג בעומר"ל

 19/05/2022ה  יום

00:00 20/05/2022ו  יום00:00

מ עם גרמניה"פגישת המשך בנושא מו

https://us06web.zoom.us/j/82336352316?pwd=cU5qTG

5zR2xsb1ZFV2hlZlBkTGozUT09

 19/05/2022ה  יום

09:00

 19/05/2022ה  יום

10:00

אברמי ; אברמי טורם; יומן מנכל

; יוגב-ליאור זיסר; )אבי ובר ; טורם

נתנאל ; MOF- אסף דוברוביצר 

MOF- אשרי 

לשכת השרה, 3קומה , 3עם ועולמו ארז אשל עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן בנושא עתידנא

 19/05/2022ה  יום

10:00

 19/05/2022ה  יום

מוסא סלמאן; יונתן פז10:30

בנושא - שיחה טלפונית יהלי רוטנברג החשב הכללי משרד האוצר

שיחה טלפוניתמשכנתאות בחברה הערבית

 19/05/2022ה  יום

10:30

 19/05/2022ה  יום

יהלי רוטנברג10:45

12:00 19/05/2022ה  יום11:00 19/05/2022ה  יום גבעת שאול ירושלים 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ חרדיות ישראלית"מחבר הספר – ר אהרן ארי איתן "ד

; רועי אסף; פז-עדי טור; יומן מנכל

אהרון ארי'

יוגב-ליאור זיסרערן שורץ; יומן מנכל12:30 19/05/2022ה  יום12:00 19/05/2022ה  יוםלשכת משנכל ל "מנכ+ל"ע משנה למנכ"פ

יוגב-ליאור זיסר; יומן מנכל13:00 19/05/2022ה  יום12:30 19/05/2022ה  יוםלשכת מנכלע ליאור"פ

15:30 19/05/2022ה  יום15:00 19/05/2022ה  יוםלשכת מנכל ל "מנכ+ ע ראש הרשות למעמד האישה"פ

איילת ; יוגב-ליאור זיסר; יומן מנכל

l; אורלי לאופולדאור-רזין בית

15:00 19/05/2022ה  יום14:00 19/05/2022ה  יוםhttps://us06web.zoom.us/j/84573423895?pwd=c3RpZVJpV0x3bzNNMXpjTjltbEUzUT09תעסוקת מבוגרים 

; ברכי דליצקי; יפית בר; יומן מנכל

Oren Rachum; Zohar Stolar;הודיה ירושלמי;  יוגב-ליאור זיסר

16:30 19/05/2022ה  יום15:30 19/05/2022ה  יוםhttps://us06web.zoom.us/j/85440814449?pwd=RmQwamlxdE85aWJaYlNJQnV2WitUZz09ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ ל ירושלים ומורשת"נתנאל איזק  מנכ

; פז-עדי טור; רועי אסף; יומן מנכל

נתנאל אייזק ערן שורץ

; אלישבע ליברמן; משה הומינר; אלישבע ליברמן

הלל וואזנר

יומן מנכל17:30 19/05/2022ה  יום16:30 19/05/2022ה  יוםמיילים 

10:00 22/05/2022א  יום09:00 22/05/2022א  יום https://us06web.zoom.us/j/82927226019?pwd=SGJXZE9Udjlya2FtZnNtRWZSRDNVdz09המשרד לשוויון חברתי2021מדידת איכות השרות לשנת -רותם כהן + איתן פסח

איתן ; ברכי דליצקי; יומן מנכל

'; לימור'; '-רפי'; '-רותם ; 'פסח

; אלמוג שרב; יפית בר; אלבי מלכה

צור-נטע אבן

; יוגב-ליאור זיסר; Rotem Cohen| רותם כהן 

עירית כהן

17:00 22/05/2022א  יום16:00 22/05/2022א  יום INSShttps://us06web.zoom.us/j/85708227174?pwd=UVowdEZBZElsSFI2NDkzdDRVZkJFdz09פ המשרד לשיוויון חברתי ו"ל המשרד לשווין חברתי בנושא שת"מאיר בינג מנכ+ טרכטנברג' פרופ

לירון ; ענבל סוננברג; יומן מנכל

' פרופ; 'ראמי עיאדאת; הנץ

אדהם ; ערן שורץ'; טרכטנברג 

יונתן פז ;Kim Noachחסאן טואפרה; דראושה

יומן מנכל17:15 22/05/2022א  יום16:30 22/05/2022א  יוםנסיעה 

18:00 22/05/2022א  יום17:15 22/05/2022א  יוםירושלים , 34רחוב שבטי ישראל , לית"לשכת המנכ,  ישיבה בנושא גיבוש תכנית ללימודי ערבית דבורה בערים מעורבות

; הילה פאר סיקרון; דלית שטאובר

; עדי בן טוב; ליטל אלקבץ ביטון

חגי ; מירי שליסל; אינה זלצמן

; אופיר כהני; סיגלית שושן; גרוס

רותם ; יונתן פז; מאיר יצחק הלוי

שושי שפיגל; איתן טימןחסאן ; יומן מנכל; l; קלמר

10:00 23/05/2022ב  יום09:30 23/05/2022ב  יוםזום / לשכת מנכל 5ש "כנפ

יגאל ; אלבי מלכה; יומן מנכל

יוגב-ליאור זיסרפז-עדי טור; פחימה

;יומן מנכל11:00 23/05/2022ב  יום10:00 23/05/2022ב  יום גבעת שאול ירושלים 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו אישי

ל "יריב מן סמנכ+א"שיחה טלפונית בנושא ועדת שרים לענייני זיקנה לבנה עזרא מנהלת אגף אזרחים בבטל 11:30 23/05/2022ב  יום11:00 23/05/2022ב  יוםטלפוני

; יוגב-ליאור זיסר; יריב מן; יומן מנכל

רותם ארנרייך חיימי עינת עזרא

12:00 23/05/2022ב  יום11:30 23/05/2022ב  יוםלשכת מנכל ק במוקד"החפ

; ברכי דליצקי; ערן שורץ; יומן מנכל

; צור-נטע אבן; מורן מור; נתנאל לוי

פז-עדי טור; יוגב-ליאור זיסר

13:00 23/05/2022ב  יום12:00 23/05/2022ב  יום גבעת שאול ירושלים 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו אנדראס גורגן מנכל משרד התרבות הגרמני בנושא אמנות גזולה

 Noa Blecher; אבי ובר; יומן מנכל

Orenstein ;יוגב-ליאור זיסר ;

עדי ארמונידן האזרחי, אנדראס גורגן'

15:30 23/05/2022ב  יום14:30 23/05/2022ב  יוםלשכת מנכל זמן עתיד- משלחת לימודית לדנמרק- פגישת סיכום

; יפית בר; סורל הרלב; יומן מנכל

-ליאור זיסר; ערן שורץ; ברכי דליצקי

פז-עדי טור; יוגב

;יומן מנכל16:30 23/05/2022ב  יום15:30 23/05/2022ב  יום גבעת שאול ירושלים 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו אישי

10:00 24/05/2022ג  יום09:00 24/05/2022ג  יום דק הליכה5ואן תשלום סלופארק או חניון מנורה ' חניון רג1שמואל הנגיד השקת הבית הפתוח עם השרה מירב כהן

יוגב-ליאור זיסר18:00 23/05/2022ב  יום17:00 23/05/2022ב  יוםתקציבים- חדר ישיבות , 2קומה , 1אליעזר קפלן ועדת גיל פרישה חובה

יומן מנכל10:30 24/05/2022ג  יום10:00 24/05/2022ג  יוםנסיעה 

11:15 24/05/2022ג  יום10:30 24/05/2022ג  יוםלשכת מנכל ל "מנכ+ ל"ע סמנכ"פ

-ליאור זיסר; אלמוג שרב; יומן מנכל

יוגב

אורטל נימאי11:30 24/05/2022ג  יום11:15 24/05/2022ג  יוםא אורטל "פ

12:00 24/05/2022ג  יום11:30 24/05/2022ג  יוםלשכת מנכלצילומים לסרטון תדמית לכיתות  וותיקים

תום שחר ; יוחאי צוברי; יומן מנכל

זהרי

יומן מנכל12:30 24/05/2022ג  יום12:00 24/05/2022ג  יוםנסיעה

14:00 24/05/2022ג  יום12:30 24/05/2022ג  יוםירושלים, 102שדרות הרצל ,קפה דניהפרידה נמרוד

; עדי שמאי; פז-עדי טור; יומן מנכל

; יובל ברמי שובל; יוגב-ליאור זיסר

ליאל ; אדהם דראושה; ערן שורץ

ורד זליגאליסיאן

14:30 24/05/2022ג  יום14:00 24/05/2022ג  יוםhttps://us06web.zoom.us/j/87124900594?pwd=VnBieTh4U0gzdys3czdValRnOXJhQT09 דיון עקרוני- שימוש בלוגו ספקים בשיווק פעילות המשרד

תום שחר ; פז-עדי טור; ערן שורץ

; אמיר גטהון; אורית בקר; זהרי

יוגב-ליאור זיסר; סורל הרלב

15:30 24/05/2022ג  יום14:30 24/05/2022ג  יוםhttps://us06web.zoom.us/j/86405478750?pwd=b2ZHUldJSHAwS1VQTlZlbFV6eUhaZz09".'שורשים"פ המשרד לשוויון חברתי ומיי הריטג פרויקט "שת– ניצולי שואה 

ליאור ; נמרוד גורנשטיין; יומן מנכל

, טל מור; אברמי טורם; יוגב-זיסר

עדי ארמונירועי מנדל

17:30 24/05/2022ג  יום16:30 24/05/2022ג  יוםhttps://us06web.zoom.us/j/87227187483?pwd=OUowTVhVNVZ3bUVQek92YUdxcUhxUT09ל המשרד לשוויון חברתי בנושא לימודי אנגלית לחרדים"מאיר בינג מנכ+ אבי כהן סקלי

; פז-עדי טור; רועי אסף; יומן מנכל

אבי כהן סקלי

יומן מנכל19:00 24/05/2022ג  יום17:30 24/05/2022ג  יוםל "לשכת מנכשיעור אנגלית

19:30 24/05/2022ג  יום19:00 24/05/2022ג  יוםZOOMהכנה הנהלת ועידת התביעות עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן

20:00 24/05/2022ג  יום19:30 24/05/2022ג  יוםזוםעדכון לקראת ועדת שרים לחברה הערבית

;  יומן לשכת שרה לשוויון חברתי

רותם ארנרייך ; חסאן טואפרה

;חיימי

; יומן מנכל; סלימאן-סלימה מוסטפא; בדיע חוריה

ערן שורץ; אדהם דראושה

22:30 24/05/2022ג  יום22:00 24/05/2022ג  יוםלשכת מנכלעבודה על מצגת לכנסת ומכתב צעירים נגב גליל

09:00 25/05/2022ד  יום08:00 25/05/2022ד  יוםhttps://us06web.zoom.us/j/87286041815?pwd=bTc1SDBBZm9mNkFhSHYvOUNJeFgzZz09ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ביטוח לאומי-הכנה  לועדת שרים לענייני זיקנה

-ליאור זיסר; lיריב מן ; יומן מנכל

;רותם ארנרייך חיימי; יוגב

10:30 25/05/2022ד  יום09:00 25/05/2022ד  יוםמזכירות הממשלהועדת שרים לענייני החברה הערבית 

יומן ; יומן לשכת שרה לשוויון חברתי

;חסאן טואפרה; מנכל

11:00 25/05/2022ד  יום10:30 25/05/2022ד  יוםנסיעה 

12:30 25/05/2022ד  יום12:00 25/05/2022ד  יום גבעת שאול ירושלים3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו ראיון עבודה

אלישבע ליברמן; יומן מנכל12:00 25/05/2022ד  יום11:30 25/05/2022ד  יוםלשכת מנכלהכנה לחרדים באקדמיה

11:30 25/05/2022ד  יום11:00 25/05/2022ד  יוםמיילים 

13:00 25/05/2022ד  יום12:30 25/05/2022ד  יום גבעת שאול ירושלים 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו שירות התעסוקה– הוועדה המתמדת 

יונתן ; חסאן טואפרה; ; יומן מנכל

; אדהם דראושה; חגית כהן; פז

מעין ; MOF- ידידיה גרינוולד 

; l; ערן שורץ; ; MOF- ספיבק 

יאיר שרעבי; מוסא סלמאן ;Fadi Farסימון, פאדי;  (אלקיים)ירקית ארבל  ;

14:45 25/05/2022ד  יום13:30 25/05/2022ד  יום גבעת שאול ירושלים 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועלמו ל המשרד לשוויון חברתי עם משרד החינוך"הוועדה המתמדת בראשות מאיר בינג מנכ– פגישת המשך 

יונתן ; חסאן טואפרה; יומן מנכל

; l; אדהם דראושה; חגית כהן; פז

מעין ; MOF- ידידיה גרינוולד 

; ; ערן שורץ; il- ספיבק 

Shahada.abe

אילנית; ; מוסא סלמאן;; (אלקיים)ירקית ארבל  ;  

תאופיק; ; אמירה חאיין; מנהל פיתוח- שושני  

אגבאריה

יומן מנכל15:15 25/05/2022ד  יום14:45 25/05/2022ד  יוםלשכת מנכל חינוך ערבי משרד החינוך ' פגישת היכרות שירין נטורכאפי מנהלת אגף א

רותם ארנרייך חיימי; יומן מנכל16:00 25/05/2022ד  יום15:15 25/05/2022ד  יוםלשכת שרה ל "מנכ+ע ראש מטה שרה "פ

משה הומינר; יומן מנכל16:30 25/05/2022ד  יום16:00 25/05/2022ד  יוםלשכת מנכל ע מנהל אגף א תקציב תמחור ובקרה"פ

אברמי טורם; יוגב-ליאור זיסר17:00 25/05/2022ד  יום16:30 25/05/2022ד  יוםZOOMהנהלת ועידת התביעות עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן

18:00 25/05/2022ד  יום17:30 25/05/2022ד  יוםנסיעה 

10:15 26/05/2022ה  יום08:30 26/05/2022ה  יוםלשכת השרהשוטף+ ל "ע תוכניות עבודה מנכ.פ

אברמי טורם; יומן מנכל10:45 26/05/2022ה  יום10:15 26/05/2022ה  יוםלשכת מנכלע מנהל הרשות לניצולי שואה"פ

11:00 26/05/2022ה  יום10:50 26/05/2022ה  יוםZOOMשיבוץ גמיש של עובדים זרים

רותם ארנרייך חיימי; יוגב-ליאור זיסר11:30 26/05/2022ה  יום11:00 26/05/2022ה  יוםקישור בגוף הזימון- זום מחסור בעובדים זמניים+ פגישה בנושא ההסכמים הבילטרליים 

12:45 26/05/2022ה  יום12:30 26/05/2022ה  יוםשיחה טלפונית ל "מנכ+ דבורה שיאחי+ אורית בקר+ל"סמנכ- שיחה טלפונית הכנה לשימוע

אורית ; אלמוג שרב; יומן מנכל

עירית כהן; דבורה שיאחידבורה שיאחי; בקר

14:15 26/05/2022ה  יום13:15 26/05/2022ה  יוםזום / לשכת מנכל ב "ע להט"פ

עדי ; ורד זליג; עדי שמאי; יומן מנכל

יוגב-ליאור זיסרארמוני

מורן מור; יומן מנכל14:25 26/05/2022ה  יום14:15 26/05/2022ה  יוםלשכת מנכל ע מורן מור "פ

17:00 26/05/2022ה  יום16:00 26/05/2022ה  יוםנסיעה 

יומן מנכל17:30 26/05/2022ה  יום17:15 26/05/2022ה  יום  האוניברסיטה העברית 5בניין מנדל קומה לשאת דברים בטקס סיום שלוחי ציבור - חרדים באקדמיה

13:30 28/05/2022שבת 13:00 28/05/2022שבת סגור

00:00 30/05/2022ב  יום00:00 29/05/2022א  יוםישראליום ירושלים

09:30 29/05/2022א  יום09:00 29/05/2022א  יוםhttps://us06web.zoom.us/j/85878182111?pwd=Q1cxb1dxcHhtNFhLaXc0UU5IVGJjUT09ל המשרד לשווין חברתי "מאיר בינג מנכ+מיכאל אטלן ממונה על הרשות הגנת הצרכן  - סטטוס מאגר אל תתקשרו אליי

-עדי טור; דניה קאופמן; יומן מנכל

מיכאל אטלן; פז

10:30 29/05/2022א  יום09:30 29/05/2022א  יום גבעת שאול ירושלים 3 בניין בית יעד קומה 3רח עם ועולמו זימון לשימוע-  אביבה אסולין

אלמוג ; אורית בקר; יומן מנכל

; דבורה שיאחי; עירית כהן; שרב

;דבורה שיאחי

11:30 29/05/2022א  יום11:00 29/05/2022א  יוםלשכת מנכל ל "מנכ+אורטל+ע ליאור "פ

אורטל , יוגב-ליאור זיסר; יומן מנכל

ערן שורץנימאי

ירון מנשה; יומן מנכל13:00 29/05/2022א  יום12:30 29/05/2022א  יוםלשכת מנכל א ירון מנשה "פ

ל המשרד לשוויון חברתי "מאיר בינג מנכ+ צביקה אקשטיין' פרופ+ל אשל"יוסי היימן מנכ+רני דודאי תבת"- הצגת ממצאים מסכמים  מחקר חסמים להעסקת מבוגרים https://us06web.zoom.us/j/83142601333?pwd=OXRMcGkwRnlSWCt3WU9BZGh3WU5Wdz0912:30 29/05/2022א  יום11:30 29/05/2022א  יום

 Hila; רני דודאי; יומן מנכל

Axelrad ;ליאור זיסר; יפית בר-

; Pnina Keren; ברכי דליצקי; יוגב

Nitzanit Dembitz ; צביקה

; רותם ארנרייך חיימי; אינבינדר

Heymann Yossi ,  צביקה

Suzan Hasan; ליזה הירשברגאיפשטין

יומן מנכל15:00 29/05/2022א  יום14:30 29/05/2022א  יוםשיחה טלפונית שיחה טלפונית בנושא אזרחים וותיקים

15:30 29/05/2022א  יום15:00 29/05/2022א  יוםלשכת מנכל אסטרטגיה זקנה 

; ערן שורץ; לירון הנץ; יומן מנכל

; יוגב-ליאור זיסר; ראמי עיאדאת

ענבל ; איריס כהן; ברכי דליצקי

פז-עדי טור; כהן

16:30 29/05/2022א  יום15:30 29/05/2022א  יוםhttps://us06web.zoom.us/j/83987006016?pwd=VTZpcTNXWFVFY0NTYXU5UTRLc2hYQT09ל המשרד לשוויון חברתי"מאיר בינג מנכ+אליהו שרון+אלונה אילת מנהלת תכנית יתד-נוער חרדי נושר

; פז-עדי טור; רועי אסף; יומן מנכל

, אלונה אילת; אלישבע ליברמן

רחל הרושאליהו שרון

עדי ארמוני17:00 29/05/2022א  יום16:30 29/05/2022א  יוםZOOMר עמותת ילדות אבודה יוחנן זינגר עם השרה לשוויון חברתי מירב כהן "יו- פגישת המשך

יומן מנכל17:30 29/05/2022א  יום17:00 29/05/2022א  יוםלשכת מנכלע מנהלת משאבי אנוש"פ

18:00 29/05/2022א  יום17:30 29/05/2022א  יוםל"לשכת מנכ0-3חינוך חינם לגילאי 

איילת רזין ; יומן מנכל; דניה קאופמן

רותם ; אורלי לאופולד; אור-בית

יונתן פזארנרייך חיימי

09:30 30/05/2022ב  יום09:00 30/05/2022ב  יוםhttps://us06web.zoom.us/j/89845611076?pwd=cTBNRGRycDNQOFo1MWxhemZWdmxoQT09סיכום לשימוע 

עירית ; דבורה שיאחי; יומן מנכל

אורית בקר; אלמוג שרב; כהן

15:00 30/05/2022ב  יום13:30 30/05/2022ב  יוםhttps://us06web.zoom.us/j/89973259920?pwd=eTdzanFrNkx5MTV4Zi9RYTdMT3RtZz09הערכות משרדי הממשלה להזדקנות האוכלוסיה - שיח והכרות

; ברכי דליצקי; לירון הנץ; יומן מנכל

איילת , יריב מן; יוגב-ליאור זיסר

אירית לקסר; שוורץ דניאל; שירה גבאיערן שורץ; ניר קידר, גינבויים 

16:00 30/05/2022ב  יום15:10 30/05/2022ב  יוםלשכת מנכל ל "מנכ+ע ראש אגף אזרחים ותיקים"פ

; ערן שורץ; ברכי דליצקי; יומן מנכל

יוגב-ליאור זיסר



17:00 30/05/2022ב  יום16:00 30/05/2022ב  יוםקישור מצורף בגוף הזימון- זום הכנה לכינוס ועדת שרים לענייני הזדקנות האוכלוסיה- מועצה מייעצת עם השרה מירב כהן

אודט חדד; יומן מנכל17:30 30/05/2022ב  יום17:00 30/05/2022ב  יוםלשכת מנכל א אודט חדד"פ

סורל הרלב; יומן מנכל18:00 30/05/2022ב  יום17:30 30/05/2022ב  יוםלשכת מנכל ע יועמש "פ

18:30 30/05/2022ב  יום18:00 30/05/2022ב  יוםנסיעה 

אדהם דראושה20:15 30/05/2022ב  יום19:00 30/05/2022ב  יוםכנסת ישראל- טרקלין בינלאומי מ  עם השרה מירב כהן בנושא תוכנית החומש"סיעת רע

20:45 30/05/2022ב  יום20:15 30/05/2022ב  יוםכנסתר הכנסת מיקי לוי"יו

יומן מנכל17:00 31/05/2022ג  יום09:00 31/05/2022ג  יוםחופש

15:45 31/05/2022ג  יום15:15 31/05/2022ג  יוםט שרה"שיחה טלפונית עם רמ

ערן ; יומן מנכל; רותם ארנרייך חיימי

שורץ

menashe cohen; אסף אלבוחר22:30 31/05/2022ג  יום20:30 31/05/2022ג  יום.לוד, 2רחוב חרצית , בית משפחת אייזיקלים"פורום מנכ- ארוחת ערב -20:30


