
מיקוםמשתתפים דרושיםמארגן הפגישהשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

דיון (מוני ואשר)  

 בוועדה לענייני

 ביקורת המדינה

ההיערכות: בנושא  

 הלאומית להגנה

 מפני איום

דוח– הרחפנים   

איוב קרא01/01/201810:00:0011:30:00ביקורת מיוחד

שירלי ;שמילה (מוני)מימון 

כנסתאבי שמידט;שיף

 ישיבת 11:30

 ועדת הכלכלה

 בהשתתפות השר

על דחיית- קרא  

 התחילה של חלק

 מסעיפי החוק עד

  ביולי31ליום 

 בהתאם 2017

(ג) 57לסעיף   

11' לתיקון מס  

 לחוק הדואר

20-ב"התשע שמילה (מוני)מימון 01/01/201811:30:0013:30:00.

רחלי ;ליעד אוקנין;דנה נויפלד

אורן לביאן;עופר רז דרור;קליין

כנסת ועדת 

כלכלה

( אורן, מוני, השר , 

אבי, אמיר , 

דיון (דרור, ברוריה  

 בוועדת כלכלה

 בהשתתפות השר

 בנושא דווח שר

 התקשורת על

 דחיית התחילה של

 חלק מסעיפי החוק

  ביולי31עד ליום 

 בהתאם 2017

(ג) 57לסעיף   

11' לתיקון מס  

 לחוק הדואר

20-ב"התשע איוב קרא01/01/201811:30:0013:00:00.

מימון ;שירלי שיף;אבי שמידט

אורן ;שמילה (מוני)

דנה נויפלד;איציק דרוק;לביאן

ועדת 

הכלכלה 

בכנסת



פגישה עם - 5דור 

יוסי לוין01/01/201813:00:0015:00:00אבי ברגר

אתי ;אסף אברהם

טל ;אשר ביטון;שמואלי

שחר ;רוני הגבלים;אלימלך

עמרי בן ;נתי שוברט;שיליאן

-יעל בן;פורת-איה בן;חורין

מימון ;עופר רז דרור;עמי

רחלי קליין;שמילה (מוני)

חדר 

ישיבות תל 

אביב

כ"ע חה"פ 13:30  

 איתן ברושי בנושא

 הצעת חוק

שמילה (מוני)מימון 01/01/201813:30:0014:30:00אורן לביאן+ הדואר

רחלי ;ליעד אוקנין;אורן לביאן

קליין

בכנסת  

 0קומה 

מספר 

0202

 הכנה 14:30

 טלפונית ישיבה על

 התקציב

+ שמילה (מוני)מימון 01/01/201814:30:0015:00:00חסן+אליאן+מוני

אליאן ;חסן אסמעיל

טלפוניתשמילה (מוני)מימון ;רובנוביץ

 ישיבה 15:00

 בנושא תקציב

 ,חסן + 2019

שמילה (מוני)מימון 01/01/201815:00:0016:30:00עומרי, רעיה, אליאן

ולייט 'ג;חסן אסמעיל

רחלי ;ליעד אוקנין;חקשוריאן

רעיה ;אליאן רובנוביץ;קליין

'עמרי בן חורין;עדני

משרד 

האוצר 

  2קומה 

240בחדר 

 כיסוי 12:30

 סלולארי בעיר

מהנדס+ נתיבות   

 עיריית נתיבות מר

חברות, יצחק כהן   

שמילה (מוני)מימון 02/01/201812:30:0014:00:00הסלולאר

יצחק כהן מהנדס 

ליעד ;רחלי קליין;נתיבות

יהב ;'רוני חורי;אוקנין

לילך ;'עידו רוזנברג;דרורי

ניר )ניר יוגב ;';'הוטמובייל

טל ;ענת פלאפון;'יוגב

'ליאור ורונה'זוהר

 23יפו 

- ירושלים

חדר 

ישיבות 

2קומה 



נדחה למועד 

סכם !!!  אחר

פ עם קרן "שת

הקולנוע הצרפתית 

עם נציגי שגרירות 

דר יפעת + צרפת

יונתן , בן חי שגב

ר מועצת "יו, בייסקי

שמילה (מוני)מימון 02/01/201813:30:0014:30:00הרשות השניה

מועצה ;'חי שגב-דר יפעת בן

מזל ;יונתן בייסקי';2רשות

נעמה הניג;עדנה לינבר;';ששון

 23יפו 

ירושלים

 ישיבת 14:30

 הכנה אצל השר

שמילה (מוני)מימון 02/01/201814:30:0015:30:00לועדת כלכלה

עופר רז ;זיו גלעדי;דנה נויפלד

ליעד אוקנין;תמר ארז;דרור

בחדר של 

השר 

בכנסת

 הוועדה 15:00

 המשותפת לוועדת

 הכלכלה ולוועדת

 הכנסת לדיון

 בהצעת חוק

בזק)התקשורת   

תיקון )(ושידורים  – 

 אסדרת ערוצים

איוב קרא02/01/201815:00:0023:00:00(ייעודיים

שירלי ;שמילה (מוני)מימון 

-דר יפעת בן;דנה נויפלד;שיף

אבינועם ;מזל ששון;חי שגב

תמר ;עדי קופלוביץ;רוזנבאום

זיו ;עופר רז דרור;ארז

כנסתליעד אוקנין;אבי שמידט;גלעדי

ע אבי"פ 17:45  

מנכל, ניסנקורן  

סלקום, פרטנר , 

שלמה, אוצר, בזק  

ליעד אוקניןשמילה (מוני)מימון 02/01/201817:45:0019:00:00כפיר אריאל יעקבי

ארלוזורוב 

א "  ת93

בנייני 

ההסתדרות

קורס יסודות 

נווה אילןשמילה (מוני)מימון 03/01/201808:00:0014:30:00התקשורת



דיון (ואיל  )  

 בוועדת כלכלה

 בנושא חוק הגנת

תיקון מס)הצרכן  ' 

 שקיפות) (52

 מרכיבי תשלום

לשכת שר התקשורת03/01/201809:30:0011:00:00,(בעסקה מתמשכת

 (מוני)מימון ;איוב קרא

כנסתדנה נויפלד;ואיל גיגיני;שמילה

שמילה (מוני)מימון 03/01/201811:30:0013:00:00סטלה ושרון. ע.פ

עופר רז ;שמילה (מוני)מימון 

ברוריה ;דנה נויפלד;דרור

שרון ;סטלה הנדלר;מנדלסון

עמי גילה;אתי שמואלי;פליישר

משרד 

שמילה 

ירושלים

 ישיבת 13:00

 הכנה לגבי הדיון

יעל מלם+ ץ "בג , 

(טלפונית)שחר   

שמילה (מוני)מימון 03/01/201813:00:0014:00:00עדי? , -אתי 

-יעל מלם;שחר שיליאן

אתי ;דנה נויפלד;יפה

עדי קופלוביץ;שמואלי

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 ישיבה ללא 14:30

ל  באוצר עם"המנכ  

 שירה דימניק ועידו

 בנושא הצעת חוק

יבוא- התקשורת  

גדעון נתי+ מסחרי   

שמילה (מוני)מימון 03/01/201814:30:0015:00:00ורועי

ליעד ;שמילה (מוני)מימון 

עידו ;אוצר. שירה ד;'אוקנין

רועי ;נתי שוברט';אוצר

דנה ;גדעון שטרית;ברית

רעיה ;נויפלדעמרי בן חורין

'lעדני

 2קומה 

 268חדר 

אצל עידו

 ישיבה  15:00

 באוצר עם שירה

 דימניק ועידו

 בנושא הצעת חוק

יבוא- התקשורת  

שמילה (מוני)מימון 03/01/201815:00:0016:00:00מסחרי

נתי ;אשר ביטון;';ליעד אוקנין

גדעון ;רועי ברית;שוברט

רעיה ;דנה נויפלד;שטרית

שירה ;כעמרי בן חורין;עדני

'דומיניקעידו אוצר

 2קומה 

 268חדר 

אצל עידו



 הוועדה 9:00

 המשותפת לוועדת

 הכלכלה ולוועדת

 הכנסת לדיון

 בהצעת חוק

בזק)התקשורת   

תיקון )(ושידורים  – 

 אסדרת ערוצים

שמילה (מוני)מימון 04/01/201809:00:0012:00:00(ייעודיים

דנה ;עדי קופלוביץ;תמר ארז

בכנסתליעד אוקנין;זיו גלעדי;נויפלד

 טקס לזכרו  11:00

 של ליאור אספיר

ל בנוכחות"ז  

אביבית מסבנד04/01/201811:00:0012:00:00ל והמשפחה"המנכ

מימון ;שרית עסיס;טל-רונית בן

רחלי ;שמילה (מוני)

MOC;קליין

חדר 

, ישיבות

/ ירושלים 

יועבר גם 

באמצעות 

 VCה

א"לעובדי ת

תכנית עבודה 

שמילה (מוני)מימון 04/01/201812:00:0013:00:00אבינועם

אבינועם ;שמילה (מוני)מימון 

;'רוזנבאום

משרד  

שמילה 

ירושלים

ע אורן"פ 13:00  

אתי כהן;אורן לביאןשמילה (מוני)מימון 04/01/201813:00:0013:30:00לביאן

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 יישום  13:30

 חובת אספקת

 שירות שימוש

 בתשתית פסיבית

 הזמנה לשולחן

 עגול ליישוב

 מחלוקות בין

- IBC חברת בזק ל

שמילה (מוני)מימון 04/01/201813:30:0014:30:00הכנה לדיון 

אתי ;שמילה (מוני)מימון 

עופר רז ;שחר שיליאן;שמואלי

עדו ;עדי קופלוביץ;דרור

-יעל מלם;רוני חורי;שגב

דנה נויפלד;זיו גלעדי;יפה

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 ישיבת 10:00

 הכנה על התקציב

אביבית, חסן + , 

שמילה (מוני)מימון 07/01/201810:00:0012:00:00שושי, אליאן

חסן ;אליאן רובנוביץ

שושי ;אביבית מסבנד;אסמעיל

ולייט חקשוריאן'ג;בן אהרון

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים



 ישיבה 12:15

 בנושא שירות

 + אונברסלי דואר

ברוריה, אורן , 

עמי, רן , פאדיה , 

שמילה (מוני)מימון 07/01/201812:15:0013:00:00עופר

ברוריה ;רן אורנבך;אורן לביאן

דנה ;פאדיה זידאן;מנדלסון

עופר רז ;עמי גילה;נויפלד

ליעד אוקנין;דרור

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

FW: ץ"בג  

 'בזק נ 8762/17

 - משרד התקשרת

07/01/201812:30:0014:00:00Avi Milikovskyישיבת עבודה

מחלקת 

בגצים

 ישיבת 13:00

 הכנה לישיבה עם

 השר בנושא

ר"ד+ חבילות ליבה  

 ,יפעת בן חי שגב

עדי, תמר ארז  

שמילה (מוני)מימון 07/01/201813:00:0014:00:00דנה, קופלוביץ

מזל ;חי שגב-דר יפעת בן

ליעד ;אבינועם רוזנבאום;ששון

עדי ;תמר ארז;אוקנין

דנה ;עופר רז דרור;קופלוביץ

יונתן ;איתמר חרמון;נויפלד

בייסקי

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

פגישה  עם שמילה 

ויפעתבן חי  בנושא 

" חבילות ליבה 

איוב קרא07/01/201814:00:0015:00:00"כרטיס כניסה

שירלי ;שמילה (מוני)מימון 

-דר יפעת בן;אבי שמידט;שיף

רחלי ;יונתן בייסקי;חי שגב

אלינור ;איתמר חרמון;קליין

דודו ;רונן אברמסון;כליפזאדה

עמי ;דנה נויפלד;';קובסניאנו

איציק ;מיכל עוזרי;גילה

עדי ;עופר רז דרור;דרוק

תמר ארז;קופלוביץ

חדר 

ישיבות שר 

בירושלים

ע מוני"פ 15:00  

שמילה (מוני)מימון 07/01/201815:00:0016:00:00והשר

אבי ;שירלי שיף;ליאת פיינברג

איציק ;איוב קרא;שמידט

דנה נויפלד;ניצן ליבנה;דרוק

לשכת שר 

התקשורת

 פגישה 9:00

 בנושא ועדת

אביבית+ מכרזים  , 

ברוריה, דנה, חסן שמילה (מוני)מימון 08/01/201809:00:0010:00:00?

ולייט 'ג;חסן אסמעיל

אביבית ;חקשוריאן

דנה ;ברוריה מנדלסון;מסבנד

נויפלד

משרד 

א"שמילה ת



 ועדת 10:00

 בוחנים מכרז

 לתפקיד 52281

ת תחום/מנהל  

אורנה נקישמילה (מוני)מימון 08/01/201810:00:0011:00:00(רישוי אלחוטי)

Tlv 

Meeting 

Room 

Floor 9

 ישיבה 11:00

 + בנושא בינוי

שמילה (מוני)מימון 08/01/201811:00:0012:00:00חסן, רונית, אביבית

אתי ;אביבית מסבנד

חסן ;טל-רונית בן;מועלם

ולייט חקשוריאן'ג;אסמעיל

משרד 

א"שמילה ת

ע גיל"פ 12:30  

שמילה (מוני)מימון 08/01/201812:30:0013:30:00שרון

Gil Sharon;ליעד 

רחלי קליין;אוקנין

מגדל כלבו 

שלום קומה 

 מבואה 9

מערבית 

(א"ת)

 פגישה עם ליאור 

בנושא תכנית 

שמילה (מוני)מימון 08/01/201815:00:0016:00:00עבודה

איתן ;שמילה (מוני)מימון 

ורד ;ליאור מרקוביץ;כסיף

(;'שמו

משרד 

שמילה

פגישה עם דולי 

בנושא תכנית 

שמילה (מוני)מימון 08/01/201816:00:0017:00:00עבודה

דולי ;שמילה (מוני)מימון 

;'ורד שמו;איתן כסיף;דדון

משרד 

שמילה

פגישה בנושא 

תכנית עבודה עם 

שמילה (מוני)מימון 08/01/201817:00:0018:00:00מאיר

איתן ;שמילה (מוני)מימון 

;'ורד שמו;בסט-מאיר בן;כסיף

משרד 

שמילה

שמילה (מוני)מימון 09/01/201800:00:0000:00:00סדנת ניהול זמן

שמילה (מוני)מימון 09/01/201808:00:0017:00:00סדנת ניהול זמן

דולי ;לאה יאסין;בסט-מאיר בן

ורד ;אמיר בירן;רוני חורי;דדון

ילנה ;דניאל בנאלי;שמו

איהאב ;פנינה זקרויסקי;בסקיס

ליאור ;מוניר קזמל;יוסף-אבו

יצחק ;מתנאל מזור;מרקוביץ

אבנר ;לארי שניידר;בי'חג

איתן ;אליאב אלוני;רון

דנה נויפלד;כסיף

רחוב 

 32השחם 

בנין 

, אמרגד

פתח תקווה



דיון בנושא 

מוטי שמואלי09/01/201813:00:0014:00:00הפרעות קשר

יצחק ;l;רון חובב

אילן ;נתי שוברט;com.;בי'חג

 (מוני)מימון ;בי'יצחק חג;וולף

אשר ביטון;;שמילה

תל אביב 

קריה

 ישיבה על 15:00

חסן+ התקציב , 

אביבית, אליאן  , 

 , רעיה עומרי

שמילה (מוני)מימון 09/01/201815:00:0017:00:00אביבית, שושי

חסן ;אליאן רובנוביץ

ולייט 'ג;אסמעיל

עמרי בן ;רעיה עדני;חקשוריאן

שושי ;אביבית מסבנד;'';חורין

בן אהרון

משרד 

-האוצר 

אגף 

תקציבים 

 2קומה 

240חדר 

דיון בוועדת כלכלה 

בנושא הצעת חוק 

תיקון )זכות יוצרים 

-ח"התשע, (5' מס

לשכת שר התקשורת10/01/201809:30:0011:00:00(1164/מ) 2017

אבי ;שירלי שיף;איוב קרא

שמילה (מוני)מימון ;שמידט

ועדת 

כלכלה 

בכנסת

דיון בוועדת כלכלה 

הצעת חוק : בנושא

תיקון )זכות יוצרים 

איוב קרא10/01/201809:30:0011:00:00(5' מס

רחלי ;שמילה (מוני)מימון 

שירלי שיף;אבי שמידט;קליין

ועדת 

הכלכלה 

בכנסת

ע"הכנה לפ 12:00  

 השר בנושא

נתי+ תקציב  , 

חסן, דנה, רועי , 

שושי,אליאן, עופר , 

ר'אמיר סגי , 

גדעון, אביבית שמילה (מוני)מימון 10/01/201812:00:0013:00:00,

איוב ;שמילה (מוני)מימון 

אבי ;שירלי שיף;קרא

אשר ;נתי שוברט;שמידט

דנה ;רועי ברית;ביטון

ולייט 'ג;חסן אסמעיל;נויפלד

עופר ;ליעד אוקנין;חקשוריאן

שושי ;אליאן רובנוביץ;רז דרור

דוברות ;אמיר סגיר;בן אהרון

אביבית ;משרד התקשורת

גדעון שטרית;מסבנד

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים



ע עם"פ 14:00  

 השר בנושא

נתי+ תקציב  , 

חסן, דנה, רועי , 

שושי,אליאן, עופר , 

ר'אמיר סגי , 

שמילה (מוני)מימון 10/01/201814:00:0015:00:00אביבית

אבי ;שירלי שיף;איוב קרא

אשר ;נתי שוברט;שמידט

דנה ;רועי ברית;ביטון

ולייט 'ג;חסן אסמעיל;נויפלד

עופר ;ליעד אוקנין;חקשוריאן

שושי ;אליאן רובנוביץ;רז דרור

דוברות ;אמיר סגיר;בן אהרון

אביבית ;משרד התקשורת

גדעון שטרית;מסבנד

בכנסת 

 325חדר 

קומת 

ממשלה

 -5פגישת צוות דור 

יוסי לוין10/01/201814:00:0015:30:00 נוקיה

שחר ;אשר ביטון;אתי שמואלי

טל ;אסף אברהם;שיליאן

עמרי בן ;נתי שוברט;אלימלך

-יעל בן;פורת-איה בן;חורין

 (מוני)מימון ;רחלי קליין;עמי

שמילה

נוקיה כפר 

סבא

ע תוכניות "פ

, עבודה דני בנאלי

שמילה (מוני)מימון 10/01/201818:00:0019:00:00רוני חורי

מיכליס 

מודיעין

;רוני חורי;שמילה (מוני)מימון שמילה (מוני)מימון 10/01/201819:00:0020:00:00.ע/ בזק וגובים 

מיכליס 

מודיעין

 ישיבת 10:30

 ממשלה בנושא

רחלי קליין;ליעד אוקניןשמילה (מוני)מימון 11/01/201810:30:0015:00:00תקציב

משרד 

מ"רוה

ועדה- הוט 11:00  

 מייעצת לפרישה

שמילה (מוני)מימון 11/01/201811:00:0012:00:00אוניברסלית

אתי ';רגולציה הוט שידורים

;שמואלי

 23יפו 

- ירושלים

חדר ישיבות

 ועדה   11:00

 מייעצת פרישה

שמילה (מוני)מימון 11/01/201811:00:0014:30:00אוניברסלית

בת ';מיטל בשארי;יוסי אגיב

דנה ;מיכאלי-שבע נחמיה

אתי ;אורן לביאן;נויפלד

רוני ;רן אורנבך;עמי גילה;כהן

עדי ;אתי שמואלי;חורי

ליעד ;רחלי קליין;קופלוביץ

גדעון ;עופר רז דרור;אוקנין

שטרית

 23יפו 

- ירושלים 

חדר ישיבות



 נסיעות 14:30

חסן + 2018ל "חו , 

אביבית, נעמה , 

שמילה (מוני)מימון 11/01/201814:30:0016:00:00אליאן

אליאן ;חסן אסמעיל;נעמה הניג

עדנה ;אביבית מסבנד;רובנוביץ

אתי ;ולייט חקשוריאן'ג;לינבר

מועלם

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 ועדת כלכלה 9:00

הצעת-משותפת   

 חוק התקשורת

 בזק ושידורים)

אסדרת- תיקון   

 ,(ערוצים יעודיים

שמילה (מוני)מימון 201714/01/201809:00:0017:00:00-ח"התשע

ליעד ;שמילה (מוני)מימון 

עופר רז ;דנה נויפלד;אוקנין

חי -דר יפעת בן;דרור

עדי ;תמר ארז;שגב

כנסתמזל ששון;זיו גלעדי;קופלוביץ

 פורום 10:00

תוכניות- הנהלה   

ליאור מרקוביץ;מטה הנהלהשמילה (מוני)מימון 201814/01/201810:00:0014:00:00עבודה 

חדר 

א"ישיבות ת

- דיון פיקוחים 

התנהלות חברת 

XXX15/01/201809:30:0011:00:00 שמילה (מוני)מימון

איתן ;שמילה (מוני)מימון 

;ורד שמו;רוני חורי;כסיף

משרד 

שמילה

דיון בוועדת 

הכלכלה בנושא 

ליאת פיינברג15/01/201813:00:0014:30:00חוק הדואר

 (מוני)מימון ;אבי שמידט

שירלי ;רחלי קליין;שמילה

כנסתדנה נויפלד;שיף

 בחינת 13:00

 ההסדר הזמני

 לטלפוניה

 במתכונת מכירה

אתי+חוזרת   

שחר, שמואלי  

יעל מלם, שיליאן , 

ברוריה, זיו גלעדי , 

עמי, עדי קופוליביץ  

שמילה (מוני)מימון 15/01/201813:00:0014:00:00רוני חורי, גילה

אתי ;ליעד אוקנין;רחלי קליין

-יעל מלם;שחר שיליאן;שמואלי

זיו ;דנה נויפלד;יפה

עדי ;ברוריה מנדלסון;גלעדי

רוני ;עמי גילה;קופלוביץ

עופר רז דרור;חורי

משרד 

א"שמילה ת



אסיפת עובדים 

בעניין המעבר 

לירושלים ובתוך 

מתנאל מזור15/01/201814:00:0015:00:00ירושלים

MOC;' משה בן';דורון קרני -

סיגל מלכה;'עדי בן  עמי;שושן  

 מזכירתו של דני -

זאב;שמעון שהם';בונפיל  

אתי;לוין-צחי הלוי;קידר  

דרור הרוניאן;כהן

חדרי 

ישיבות 

ירושלים 

- ותל אביב 

במקביל

משוריין לאספת 

שמילה (מוני)מימון 15/01/201814:00:0015:00:00עובדים

MOC 

JER 

Meeting 

Room 

417 Floor 

2; Tlv 

Meeting 

Room 

Floor 9

פגישה עם שר 

איוב קרא15/01/201817:00:0018:00:00האוצר משה כחלון

דני ;שירלי שיף;איציק דרוק

אבי ;אורן לביאן;.גולדשטיין 

מימון ';דואר. שמעון פ;'שמידט

;שמילה (מוני)

לשכת שר 

ם-האוצר י

 ישיבה 9:30

 בנושא שימוש

 + בעורקי מיקרוגל

נתי, חיים גרון  

אשר, שוברט  

שאול כץ, ביטון , 

רז, דודו כהן  

יעל מלם,לקר , 

גדעון, כלכלה , 

שמילה (מוני)מימון 16/01/201809:30:0010:30:00חסן, שושי 

עופר רז ;דנה נויפלד

נתי ;חיים גרון;דרור

שאול ;אשר ביטון;שוברט

 Kamat;רז ולקר;דוד כהן;כץ

Tikshuret;גדעון ;עמי גילה

חסן ;שושי בן אהרון;שטרית

איריס קאשי;אסמעיל

משרד 

א"שמילה ת

 ליאור) 9:30

יום חרום (מרקוביץ  

בכנסתליאור מרקוביץשמילה (מוני)מימון 16/01/201809:30:0016:30:00בכנסת



ע פרטנר"פ 10:30  

 מבנה שוק -

 התקשורת והפרדה

שמילה (מוני)מימון 16/01/201810:30:0012:00:00מבנית

; ברוריה;עמי גילה  

עדי;דנה נויפלד;מנדלסון  

אתי;איתן כסיף;קופלוביץ  

רן;תמר ארז;שמואלי  

איציק;'מור כהן;אורנבך  

עמרי בן;נח הקר;בנבנישתי  

עופר רז דרור;;רעיה עדני;חורין

מגדל כלבו 

שלום קומה 

חדר  - 9

ישיבות

 צוות הגיגה 12:00

נתי+ הראשון  , 

דודו כהן, אשר , 

טל, עמי גילה  

יעל בן, אלימלך  

בת,  יעל מלם, עמי  

רעיה עדני, שבע   

- עומרי בן חורין

שמילה (מוני)מימון 16/01/201812:00:0013:00:00????

נתי ;שמילה (מוני)מימון 

ברוריה ;דנה נויפלד;שוברט

טל ;עמי גילה;מנדלסון

עמרי בן ;יפה-יעל מלם;אלימלך

דוד ;רעיה עדני;חורין

אשר ;Kamat Tikshuret;כהן

-בת שבע נחמיה;ביטון

עופר רז ;עמי-יעל בן;מיכאלי

דרור

חדר 

א"ישיבות ת

 ישראליות 13:00

 בזק עם משרד

דנה, איה+מ  "רוה , 

עופר רז דור, גדעון  

שמילה (מוני)מימון 16/01/201813:00:0014:00:00אתי שמואלי ,

דנה ;פורת-איה בן

עופר ;ברוריה מנדלסון;נויפלד

אתי ;גדעון שטרית;רז דרור

שמואלי

משרד 

א"שמילה ת

קורס יסודות 

מפגש - התקשורת 

אביבית מסבנד17/01/201800:00:0000:00:00שישי

מימון ;אורנה נקי;שרית עסיס

נווה אילןשמילה (מוני)

דיון בוועדת כלכלה 

הצעת חוק : בנושא

תיקון )הגנת הצרכן 

מכירה  )(54' מס

-ז"התשע, (מיוחדת

לשכת שר התקשורת17/01/201809:30:0011:00:00(1151/מ) 2017

אבי ;שמילה (מוני)מימון 

כנסתשירלי שיף;איוב קרא;שמידט



 בקשת 10:00

ערבות- אקספון   + 

עופר, יעל, איה , 

שמילה (מוני)מימון 17/01/201810:00:0011:00:00טל, עמי , חסן

יעל ;פורת-איה בן;חסן אסמעיל

רפי ;דנה נויפלד;יפה-מלם

עמי ;טל אלימלך;כהני

עופר רז דרור;גילה

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

דיון (נעמה) 10:45  

 יחסי ישראל

שמילה (מוני)מימון 17/01/201810:45:0011:30:00רואנדה

עדנה ;נעמה הניג;רחלי קליין

לינבר

משרד 

ל "המל

, בירושלים

בניין 

האנרגיה 

רחוב 

נתנאל 

 1לורך 

2קומה 

א"פ+ע"פ 11:00   

אבינועם רוזנבאוםשמילה (מוני)מימון 17/01/201811:00:0011:30:00אבינועם

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

שמילה (מוני)מימון 17/01/201813:00:0014:00:00ישיבת לשכה

רחלי ;אבינועם רוזנבאום

אפרת ;ליעד אוקנין;קליין

אורי חפץ;טולדנו

ע דני"פ15:00  

אורן+ גולדשטיין   

 לביאן זמני המתנה

 ופרישת יחידות

שמילה (מוני)מימון 17/01/201815:00:0016:00:00דואר

דני ;אתי כהן;אורן לביאן

(גולדשטיין 

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

ע שר"פ 17:00  

שמילה (מוני)מימון 17/01/201817:00:0018:00:00ל"מנכ

שירלי ;ליעד אוקנין;איוב קרא

בכנסתשיף

אסף עופר ומימון 

שמילה (מוני)מימון 18/01/201810:00:0011:00:00Asaf Oferשמילה

משרד 

-התקשורת 

 אחד העם 

תל אביב

ע בנבה זמני "פ

שמילהבסט-מאיר בןשמילה (מוני)מימון 18/01/201811:00:0012:00:00מענה

שמילה (מוני)מימון 18/01/201813:00:0014:00:00ע ששון חדד"פ

- שמילה 

9:30



-פגישה עם סלקום 

 הצגת מודל עסקי 

רן אורנבךIBC18/01/201814:30:0016:00:00-כלכלי ל

עמי ';רעיה עדני;עמרי בן חורין

 Tlv Meeting Room;גילה

Floor 9;עדי ';ניר יוגב

הראל ;עופר רז דרור;קופלוביץ

עמית סלקום

מגדל שלום 

- תל אביב 

חדר 

ישיבות 

9קומה 

הוועדה המשותפת 

לוועדת הכלכלה 

ולוועדת הכנסת 

לדיון בהצעת חוק 

בזק )התקשורת 

- ושידורים תיקון 

אסדרת ערוצים 

ליאת פיינברג21/01/201809:00:0010:30:00(יעודיים

דנה ;אבי שמידט;שירלי שיף

זיו ;מיכל עוזרי;נויפלד

 (מוני)מימון ;איוב קרא;גלעדי

כנסתשמילה

ועדת בוחנים 

ליעד אוקניןשמילה (מוני)מימון 21/01/201809:00:0013:00:00ל פיקוח"סמנכ

מכון אדם 

מילוא רחוב 

תבואות 

, 3הארץ 

, שיכון דן

אביב-תל

פגישת הכנה 

/ שמילה ואביבית 

אביבית מסבנד21/01/201814:30:0015:00:00בנושא סקר עמדות

רחלי ;שמילה (מוני)מימון 

גבי גרינוולד;קליין

לשכת 

, ל"מנכ

ירושלים

מסמכים לחתימת 

איוב קרא21/01/201815:00:0015:30:00שר

ברוריה ;שירלי שיף;דנה נויפלד

מימון ;אבי שמידט;מנדלסון

רחלי ;שמילה (מוני)

מיכל ;איציק דרוק;קליין

ברוריה ;דנה נויפלד;עוזרי

עופר רז דרור;מנדלסון

לשכה 

ירושלים



ועדת בוחנים 

שמילה (מוני)מימון 22/01/201809:30:0013:30:00ל פיקוח"סמנכ

ליעד ;שמילה (מוני)מימון 

אוקנין

מכון אדם 

מילוא רחוב 

תבואות 

, 3הארץ 

, שיכון דן

אביב-תל

מדד- ועדה  10:00  

 -שקיפות תקשורת

 ועדה לשקיפות

מוני+ בכנסת , 

מוניר,שושי שמילה (מוני)מימון 23/01/201810:00:0011:30:00,

מוניר ;שושי בן אהרון

שירלי ;איוב קרא;קזמל

רחלי ;ליעד אוקנין;שיף

אביבית מסבנד;קליין

- כנסת 

בחדר 

הועדות 

 3קומה 

 3701חדר 

ליד 

המעליות

הוועדה המשותפת 

לוועדת הכלכלה 

ולוועדת הכנסת 

לדיון בהצעת חוק 

בזק )התקשורת 

- ושידורים תיקון 

אסדרת ערוצים 

ליאת פיינברג23/01/201811:30:0013:00:00(יעודיים

אבי ;שירלי שיף;איוב קרא

מימון ;איציק דרוק;שמידט

דנה ;רחלי קליין;שמילה (מוני)

כנסתזיו גלעדי;מיכל עוזרי;נויפלד

- פורום קו האופק 

מלון יהודהשמילה (מוני)מימון 24/01/201808:30:0013:30:00משרד  המודיעין

 (אבינועם) 9:00

 עדת כלכלה בנושא

אבינועם רוזנבאוםשמילה (מוני)מימון 24/01/201809:00:0010:30:00התאגיד

הצגת הפתרון 

אתי שמואלי24/01/201810:00:0013:00:00לריבוי מפעילים

שחר ;שמילה (מוני)מימון 

תמר ;עדי קופלוביץ;שיליאן

-יעל מלם;זיו גלעדי;ארז

עדו ;ילנה בסקיס;רוני חורי;יפה

רוני ;מוטי אוחנה ;שגב

;יניב סקיפיו;הגבלים

חברת 

- סקיפיו 

' רח

אהליאב 

 רמת גן 10

5252263



 בדיון שולחן 10:30

 עגול בנושא הורים

רוני, מוני+ ומסכים  

שמילה (מוני)מימון 24/01/201810:30:0014:00:00אמיר, חורי

אמיר ;ליעד אוקנין

דוברות משרד ;סגיר

ניצן ;רוני חורי;התקשורת

דנה נויפלד;ליבנה

מכללת 

אורנים 

קריית 

-טבעון

מכללת 

אורנים בוויז

הוועדה המשותפת 

לוועדת הכלכלה 

ולוועדת הכנסת 

לדיון בהצעת חוק 

בזק )התקשורת 

- ושידורים תיקון 

אסדרת ערוצים 

ליאת פיינברג24/01/201816:00:0017:30:00יעודיים

איציק ;שירלי שיף;איוב קרא

דנה ;אבי שמידט;דרוק

 (מוני)מימון ;נויפלד

מיכל ;רחלי קליין;שמילה

כנסתזיו גלעדי;עוזרי

שמילה (מוני)מימון 25/01/201809:30:0010:00:00בי'חג. א.פ

יצחק ;שמילה (מוני)מימון 

;בי'חג

משרד 

שמילה

 ועדה 10:00

 מייעצת לעיצומים

מתנאל+ כספיים  , 

יעל בן, דני בנאלי  

עדי קופלוביץ, עמי , 

ד חיים"עו, תמר   

טל אופק, ארביב  , 

יעל,  רוני חורי  

טלפונית-מלם , 

שמילה (מוני)מימון 25/01/201810:00:0012:00:00אופציונאלי- גדעון

איתן ;שמילה (מוני)מימון 

ברוריה ;ורד שמו;כסיף

עמי ;מיכל עוזרי;מנדלסון

דניאל ;מתנאל מזור;גילה

חיים ;'עמי-יעל בן;בנאלי

רחלי ';טל אופק;ארביב

גדעון ;יפה-יעל מלם;קליין

שטרית

מגדל כלבו 

א "שלום ת

9קומה 

- שמעון שוהם 

שמילה (מוני)מימון 25/01/201811:00:0011:30:00סיור בבית דגן

איוב קרא25/01/201811:00:0013:00:00מפגש בית דגן

מימון ;אבי שמידט;lאיציק דרוק

אורן ;אורן לביאן;שמילה (מוני)

לביאן

שדרות 

מנחם בגין 

 בית דגן9



פגישת המשך 

" לסיור ברחובות 

איוב קרא25/01/201813:00:0014:00:00"עיר חכמה

 (מוני)מימון ;אשר ביטון

שירלי ;איציק דרוק;שמילה

;אבי שמידט;גדעון שטרית;שיף

חברת 

' סילקו רח

 43הסיבים 

ת"פ

, אשר, נתי, מוני

שמילה (מוני)מימון 25/01/201814:00:0014:30:00בסיקלו- גדעון 

סיור בחברת סיקלו 

איוב קרא25/01/201814:00:0015:00:00תקשורת

אבי ;איציק דרוק;שירלי שיף

מימון ;גדעון שטרית;שמידט

נתי ;שמילה (מוני)

רחלי קליין;רדואן מנצור;שוברט

רח הסיבים 

 פתח 43

תקווה

 דיון בעניין 9:30

שבע, פסק דין , 

שמילה (מוני)מימון 28/01/201809:30:0010:30:00חסן, אביבית

אביבית ;חסן אסמעיל

-בת שבע נחמיה;מסבנד

ברוריה ;דנה נויפלד;מיכאלי

ולייט חקשוריאן'ג;מנדלסון

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 צוות תיקון  10:30

ח מבקר"ליקויים דו  

יעל+ המדינה   

במקום)מלם   

עמי,גדעון, (ברוריה  

אתי שמואלי, גילה , 

שמילה (מוני)מימון 28/01/201810:30:0011:30:00מור כהן, איתן כסיף

אתי ;שמילה (מוני)מימון 

גדעון ;ברוריה מנדלסון;שמואלי

איתן ;עמי גילה;שטרית

דנה ;רחלי קליין;מור כהן;כסיף

ניקול ;מיכל עוזרי;נויפלד

אלון זולר;ציקורל

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 מסיבת 12:00

שמילה (מוני)מימון 28/01/201812:00:0013:00:00פרידה מיאיר חקק

איוב ;;אביבית מסבנד

MOC;קרא

חדר 

ישיבות 

ירושלים



פגישה עם וועד 

עובדי משרד 

: התקשורת בנושא

השגות ועד 

העובדים בענין 

הצעת חוק הרשות 

השנייה לטלוויזיה 

ורדיו ובעניין 

התכנית הכלכלית 

 2019לשנת 

איוב קרא28/01/201814:00:0015:00:00שינוים מבניים

צחי ;דרור הרוניאן;שירלי שיף

אבי ;זאב קידר;לוין-הלוי

אתי ;שמעון שהם;שמידט

 (מוני)מימון ;מתנאל מזור;כהן

חסן ;רחלי קליין;שמילה

אתי ;אביבית מסבנד;אסמעיל

מועלם

לשכה 

ירושלים

ע חוק "פ

ר "ד+ ההסדרים

איתמר , יפעת

, תמר ארז, חרמון

עדי קופלוביץ דנה 

שמילה (מוני)מימון 28/01/201815:00:0016:30:00(טלפונית)

איתמר ;חי שגב-דר יפעת בן

עדי ;תמר ארז;חרמון

דנה ;יונתן בייסקי;קופלוביץ

נויפלד

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

איוב קרא28/01/201815:00:0016:00:00ע מוני והשר"פ

איציק ;שמילה (מוני)מימון 

שירלי ;אבי שמידט;דרוק

;רחלי קליין;שיף

לשכה 

ירושלים

 נסיעות 16:40

אביבית+ ל "חו , 

שמילה (מוני)מימון 28/01/201816:40:0017:40:00נעמה, אליאן, חסן

אליאן ;נעמה הניג

עדנה ;חסן אסמעיל;רובנוביץ

אביבית מסבנד;לינבר

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 8762/17צ  "בג

משרד ' בזק נ

דנה נויפלד29/01/201808:30:0012:30:00התקשורת

דור ;זיו גלעדי;יפה-יעל מלם

רוני ;עדי קופלוביץ;קלינסקי

שחר ;אתי שמואלי;חורי

 (מוני)מימון ;שיליאן

דוברות ;אמיר סגיר;שמילה

משרד התקשורת

ש "בבימ

העליון

 - ועדת שרים 9:00

 תיקון פקודת

 ,הטלגרף האלחוטי

נתי, אשר , גדעון , 

שמילה (מוני)מימון 29/01/201809:00:0011:00:00רועי

אשר ;דנה נויפלד;רועי ברית

גדעון שטרית;נתי שוברט;ביטון

משרד 

ראש 

הממשלה  

קומת 

ממשלה



12:30 ( חיים+אתי -

 ועדת המדע (?

 -והטכנולוגיה

 סיכום שנות

הרשות-ההקמה  

 ;להגנת הסייבר

 הצעות לסדר היום

 בנושא סייבר

שמילה (מוני)מימון 29/01/201812:30:0013:30:00ברשויות מקומיות

ליאת ;אתי שמואלי

חיים ;איוב קרא;פיינברג

איריס קאשי;גרון

הישיבה 

תתקיים 

בחדר 

הוועדה 

בכנסת

חסן אסמעילRFI29/01/201812:30:0014:00:00הצגת מסקנות 

רחלי ;שמילה (מוני)מימון 

אפרת ;רפי כהני;קליין

קובי ;שושי בן אהרון;בדיחי

נתי ;אשר ביטון;;אלפנדרי

אסף ;שאול כץ;שוברט

אביבית ;גדעון שטרית;גרונדמן

 MOC;אתי מועלם;מסבנד

JER Meeting Room 417 

Floor 2;Tlv Meeting 

Room Floor 9;רחלי קליין

בחדר 

הישיבות 

ירושלים

ע דודו"פ 14:00  

תוכניות- כהן   

Kamat Tikshuret;דוד כהןשמילה (מוני)מימון 201829/01/201814:00:0015:00:00עבודה 

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 אגרות 15:00

2100תדרים  +  

דודו, אשר, נתי  

איה, כהן   

יעל,  (טלפונית) ? , 

שמילה (מוני)מימון 29/01/201815:00:0016:00:00חסן, טל אלימלך

נתי ;עופר רז דרור;טל אלימלך

-יעל מלם;אשר ביטון;שוברט

דנה ;פורת-איה בן;יפה

דוד ;חסן אסמעיל;נויפלד

Kamat Tikshuret;כהן

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

ע"פ 16:30  

 אבינועם תוכניות

אבינועם רוזנבאוםשמילה (מוני)מימון 29/01/201816:30:0017:30:00עבודה

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

איוב קרא30/01/201811:30:0012:00:00דוד בן בסט

מימון ;איציק דרוק;דנה נויפלד

אבי ;שירלי שיף;;שמילה (מוני)

א"לשכה תרדואן מנצור;שמידט



פגישה עם דוד בן 

בסט ומנהלי 

תחנות הרדיו 

איוב קרא30/01/201812:00:0013:00:00האיזוריות

שירלי ;איציק דרוק;דנה נויפלד

 (מוני)מימון ;אבי שמידט;שיף

מתנאל ;lרדואן מנצור;שמילה

 Tlv;נתי שוברט;מזור

Meeting Room Floor 9

חדר 

א"ישיבות ת

וועדה (זיו)  

 המשותפת לוועדת

 הכלכלה ולוועדת

 הכנסת לדיון

 בהצעת חוק

בזק)התקשורת   

 - ושידורים תיקון

 אסדרת ערוצים

ח"התשע, (יעודיים -

2017 

( 4143/20/פ איוב קרא30/01/201813:00:0014:00:00(

זיו ;דנה נויפלד;אבי שמידט

 (מוני)מימון ;גלעדי

כנסתאיציק דרוק;שירלי שיף;שמילה

 הוועדה 13:00

 המשותפת לוועדת

 הכלכלה ולוועדת

 הכנסת לדיון

 בהצעת חוק

בזק)התקשורת   

 - ושידורים תיקון

 אסדרת ערוצים

ח"התשע, (יעודיים -

שמילה (מוני)מימון 30/01/201813:00:0017:30:00) 2017

עדי ;תמר ארז;דנה נויפלד

בכנסתקופלוביץ

ההסתדרות ' בזק נ

30/01/201813:00:0016:00:00Gadi Shiloדיון תזכורת- 

מימון ;זיו גלעדי;יפה-יעל מלם

;שמילה (מוני)

- ד "ביה

גרשון



יישוב סכסוכים 

בתחום יישום 

התשתיות 

הפסיביות בין בזק 

שמילה (מוני)מימון IBC30/01/201813:00:0015:00:00-ל

רוני ;שחר שיליאן;אתי שמואלי

זיו ;ילנה בסקיס;חורי

תמר ;יפה-יעל מלם;גלעדי

דנה ;עמי גילה;ארז

עדי ;שרון פליישר;נויפלד

- מיכל אשכנזי ;קופלוביץ

קובי ; מנהלת לשכת רגולציה 

רחלי קליין;מיכל עוזרי;;שמש

משרד 

-התקשורת 

 חדר 

ישיבות 

, 9קומה 

Tlv 

Meeting 

Room 

Floor 9

י"הצגה ע 15:00  

 המציג סטטוס ניסוי

אשר+ סלולאר   , 

שמילה (מוני)מימון 30/01/201815:00:0016:30:00עופר, טל , נתי

ליעד ;נתי שוברט;אשר ביטון

עופר רז ;טל אלימלך;אוקנין

דודי אלימלך;דרור

חדר 

א"ישיבות ת



יסודות "קורס 

" - התקשורת

אורנה נקי31/01/201800:00:0000:00:00מפגש סיום

שחר ;יוסי לוין;אסף אברהם

-אביבה בן;אשר ביטון;שיליאן

דוברות משרד ;חזי נאור;אסולי

שמעון ;אבי דויד;התקשורת

רועי ;מתנאל מזור;שהם

רן ;טל אלימלך;ברית

תמר ;מור כהן;אורנבך

עדו ;מיכל ויזן;עמי גילה;ארז

עודד ';Saar Ben Zvi;'שגב

יוסף ;אי'יוסף גנצ;אגמון

 Kobi;קובי אלפנדרי;רבינוביץ

Hasson; אביבית

מיטל ;שרית עסיס;מסבנד

ליאור ;אלי כהן;יוחנן

אבנר ;מוניר קזמל;מרקוביץ

דור ;אפרת בדיחי;רון

שושי בן ;ריקי נקש;קלינסקי

חסן ;יאיר חקאק;אהרון

נעמה ;זיו גלעדי;אסמעיל

ילנה ;עופר רז דרור;הניג

 (מוני)מימון ;בסקיס

דר יפעת ;בי'יצחק חג;שמילה

נווה אילןחי שגב-בן

מוני יהיה כל היום 

וסיכום קורס 

ליעד אוקניןשמילה (מוני)מימון 31/01/201808:30:0015:00:00יסודות התקשורת

-תיקון חוק טלויזיה 

 כתוביות ושפת 

איוב קרא31/01/201813:00:0014:00:00סימנים

מימון ;שירלי שיף;אבי שמידט

לשכת שר ;שמילה (מוני)

רינה ;שירלי שיף;התקשורת

עמר

 לחוק 13תיקון 

- ראש אגף המטה - אגף המטה 31/01/201815:30:0016:30:00הבזק

אחד העם 

 מגדל 9

שלום קומה 

תל  , 9

אביב



 מפגש 16:00

 קהילה סגל בכיר

ליעד אוקניןשמילה (מוני)מימון 31/01/201816:00:0019:00:00במדרשה הלאומית

המדרשה 

, הלאומית

יעקב 

שרייבום 

26 

במתחם (

מכללת 

 )עזריאלי

ירושלים

סיור במועצה 

המקומית  דלית 

עוספיה  /אל כרמל

בהשתתפות מבקר 

המדינה ושר 

איוב קרא01/02/201809:30:0015:00:00התקשורת

;' אסף עופר';'שירלי שיף  

)';' מוני)מימון ';'אבי שמידט ) 

איציק';'אורן לביאן';'שמילה  

אלי כהן';'';דרוק

אלי , רוני חורי, מוני

דואר -הדי , כהן

שמילה (מוני)מימון 01/02/201811:00:0012:00:00בסיור עם השר

 פגישה עם 10:00

 שיפור PHI חברת

 הכיסוי הסלולארי

ליעד אוקניןשמילה (מוני)מימון 04/02/201810:00:0011:00:00דודו כהן+ש "באיו

- 3נגב 

איירפורט 

סיטי

 טיוטת דוח 13:00

 ביקורת בנושא

 היבטים בשירות

שמילה (מוני)מימון 04/02/201813:00:0014:00:00לאזרח

אלון ;אתי כהן;אורן לביאן

פאדיה ;ברוריה מנדלסון;זולר

דנה נויפלד;זידאן

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 בראשות) 14:00

היתר (אורן  

 + בלדרות דואר

 ,אורן

רן, פאדיה,ברוריה , 

שמילה (מוני)מימון 04/02/201814:00:0015:00:00אבינועם, עמי

ליעד ;אבינועם רוזנבאום

ברוריה ;אורן לביאן;אוקנין

פאדיה ;עמי גילה;מנדלסון

עופר רז ;דנה נויפלד;זידאן

שמעון שהם;דרור

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

איוב קרא04/02/201814:15:0015:15:00שידורים ותשתיות

ברוריה ;שמילה (מוני)מימון 

עופר ;יפה-יעל מלם;מנדלסון

שירלי ;עדי קופלוביץ;רז דרור

לשכת השרדנה נויפלד;איציק דרוק;שיף



 חבילת 15:00

 +שידורים מוזלת

עדי, תמר  

שמילה (מוני)מימון 04/02/201815:00:0016:00:00עופר, קופלוביץ

עופר ;עדי קופלוביץ;תמר ארז

זיו גלעדי;דנה נויפלד;רז דרור

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 כנס תוכניות  8:30

שמילה (מוני)מימון 201805/02/201808:30:0015:00:00עבודה לשנת 

איוב ;ליאור מרקוביץ

MOC;קרא

מלון נווה 

אילן

ועדת כלכלה 

בנושא הצעת חוק 

בזק )התקשורת 

תיקון  )(ושידורים

הרשות  )(57' מס

והמועצה לשידורים 

, (מסחריים

 2013-ג"התשע

איוב קרא05/02/201814:00:0015:00:00 -(784/מ)

אבי ;שמילה (מוני)מימון 

כנסתדנה נויפלד;שירלי שיף;שמידט

חוק ההסדרים 

איוב קרא06/02/201811:30:0012:30:00ועדת קיש

דנה ;שמילה (מוני)מימון 

שירלי ;עופר רז דרור;נויפלד

עדי ;איציק דרוק;שיף

אבי ;תמר ארז;קופלוביץ

;שמידט

משרד תל 

אביב

 פגישת 12:30

 הכרות עם המדען

 הראשי של משרד

 הכלכלה עמי

 אפלבוים וראש

 המטה עידו נורדן

שמילה (מוני)מימון 06/02/201812:30:0013:15:00אשר אתי ועופר+

עופר ;אשר ביטון;ליעד אוקנין

חיים גרון;אתי שמואלי;רז דרור

מגדל כלבו 

שלום קומה 

משרד  - 9

שמילה

וועדת כלכלה 

הצעת : . בנושא

חוק חובת תשלום 

הצעת , בשוברים 

ליאת פיינברג06/02/201813:00:0014:00:00חוק משק החשמל

רחלי ;שמילה (מוני)מימון 

מיכל ;דנה נויפלד;קליין

שירלי ;עופר רז דרור;עוזרי

כנסתאיציק דרוק;אבי שמידט;שיף



ע נעמה הניג "פ

בנושא ביקור מנכל 

ITU ובחינת 

פגישה שר 

התקשורת 

הפלשטינאי 

איוב קרא06/02/201813:15:0014:00:00ועדכונים

נעמה ;שמילה (מוני)מימון 

שירלי ;עדנה לינבר;הניג

איציק דרוק;שיף

משרד תל 

אביב

 צוות הגיגה 15:30

 + הראשון פנימי

 יעל מלם בתוכנית)

נתי, (עתודה , 

דודו כהן, אשר , 

טל, עמי גילה  

שמילה (מוני)מימון 06/02/201815:30:0017:00:00אלימלך

נתי ;אשר ביטון;דוד כהן

עופר רז ;טל אלימלך;שוברט

עמי ;דנה נויפלד;דרור

 Kamat;יפה-יעל מלם;גילה

Tikshuret

משרד 

א"שמילה ת

שמילה (מוני)מימון 06/02/201817:00:0017:30:00בי'א חג.פ

יצחק ;שמילה (מוני)מימון 

;'בי'חג

משרד 

שמילה

 פגישת הכנה 9:30

 לפגישה  עם אלעד

ר"ד+ וקסנר    

 ,יפעת בן חי שגב

איתמר, חסן   

מזל ששון, חרמון  , 

שמילה (מוני)מימון 07/02/201809:30:0010:00:00צחי פנחס

דר יפעת ;שמילה (מוני)מימון 

חסן ;איתמר חרמון;חי שגב-בן

מזל ;ולייט חקשוריאן'ג;אסמעיל

צחי ;יונתן בייסקי;ששון

ציפי מחפוץ;פנחס

חדר 

ישיבות של 

המועצה 

10קומה 

 פגישה עם 10:00

 אלעד וקסנר בליווי

 עורך דינו הפקות

 +  לערוץ האתיופי

ר יפעת בן חי"ד  

איתמר, חסן , שגב  

מזל ששון, חרמון  , 

שמילה (מוני)מימון 07/02/201810:00:0011:00:00צחי פנחס

איתמר ;חי שגב-דר יפעת בן

ולייט 'ג;חסן אסמעיל;חרמון

יונתן ;מזל ששון;חקשוריאן

ציפי מחפוץ;צחי פנחס;בייסקי

חדר 

ישיבות של 

המועצה 

10קומה 

תשובת השר 

להצעת החוק של 

איוב קרא07/02/201811:00:0012:30:00כ אייכלר"ח

מימון ;איציק דרוק;שירלי שיף

כנסתשמילה (מוני)



 הסכם 11:00

פ ישראל"שת - 

ר יפעת"ד- צרפת  , 

חסן, דנה, נעמה , 

טל, אבינועם  

שמילה (מוני)מימון 07/02/201811:00:0012:00:00ניצן, אלימלך 

דר ;עדנה לינבר;נעמה הניג

אבינועם ;חי שגב-יפעת בן

חסן ;דנה נויפלד;רוזנבאום

עמי ;עופר רז דרור;אסמעיל

יונתן בייסקי;מזל ששון;גילה

משרד 

א"שמילה ת

 פגישה עם 12:00

 נגה רובנישטיין

שמילה (מוני)מימון 07/02/201812:00:0013:00:00וליאורה ניר

עופר רז ;אבינועם רוזנבאום

דר ;דנה נויפלד;זיו גלעדי;דרור

איתמר ;חי שגב-יפעת בן

תמר ';ליאורה ניר;'חרמון

נגה ;עדי קופלוביץ;ארז

רובינשטיין

מגדל כלבו 

שלום קומה 

 מבואה 9

-מערבית 

חדר ישיבות

 פגישה עם 13:00

 הוט בנושא חבילות

זיו, דנה+ יסוד , 

עדי, תמר  

עופר, קופלוביץ שמילה (מוני)מימון 07/02/201813:00:0014:00:00?-

רגולציה הוט ;'טל גרנות

זיו ;דנה נויפלד';שידורים

עדי ;תמר ארז;גלעדי

 Tlv;עופר רז דרור;קופלוביץ

Meeting Room Floor 9

מגדל כלבו 

שלום קומה 

 מבואה 9

-מערבית 

חדר ישיבות

גדעון שטריתשמילה (מוני)מימון 07/02/201815:00:0016:00:00ע גדעון"פ 15:00

חדר 

א"שמילה ת

מגיעים ממשרד 

מבקר המדינה 

לאסוף חומרים על 

XXX08/02/201810:00:0011:00:00 רחלי קליין;אבינועם רוזנבאוםשמילה (מוני)מימון

ם הקמת "אקו

איוב קרא08/02/201811:30:0012:30:00ערוצי מוסיקה

אבי ;שמילה (מוני)מימון 

איציק ;שירלי שיף;שמידט

חי שגב-דר יפעת בן;דרוק

משרד תל 

אביב



 ועדה  12:30

 מייעצת פרישה

שמילה (מוני)מימון 08/02/201812:30:0014:30:00אוניברסלית

יוסי ;שמילה (מוני)מימון 

בת שבע ';מיטל בשארי;אגיב

דנה ;מיכאלי-נחמיה

אתי ;אורן לביאן;נויפלד

רוני ;רן אורנבך;עמי גילה;כהן

עדו ;אתי שמואלי;חורי

רחלי ;עדי קופלוביץ;שגב

עופר רז ;ליעד אוקנין;קליין

גדעון שטרית;דרור

חדר 

א"ישיבות ת

 טקס הסמכת 

הסמכה , רימון

לתחום של 

שמילה (מוני)מימון 08/02/201814:30:0015:15:00אבטחת מידע

אסף ;שמילה (מוני)מימון 

שושי ;קובי אלפנדרי;גרונדמן

;'בן אהרון

משרד 

שמילה

-  בצלאל חזי 

איוב קרא08/02/201815:15:0016:15:00אקספון

איציק ;שמילה (מוני)מימון 

שירלי שיף;דרוק

משרד תל 

אביב

פגישה יוליה 

איוב קרא08/02/201817:00:0017:45:00הרשות השנייה

מועצה ;איציק דרוק;שירלי שיף

 (מוני)מימון ;2רשות

אבי שמידט;דנה נויפלד;שמילה

משרד תל 

אביב

ע לוז"פ 17:30  

שמילה (מוני)מימון 08/02/201817:30:0018:00:00טלפוני רחלי

איוב קרא1011/02/201814:00:0015:00:00פגישה ערוץ 

מועצה ;10דבורה ויוסי מערוץ 

מימון ;שירלי שיף;2רשות

דנה ;איציק דרוק;שמילה (מוני)

נויפלד

משרד 

ירושלים

ע השר"פ 15:30  + 

עדי,  ברוריה  

שמילה (מוני)מימון 11/02/201815:30:0016:30:00קופלוביץ

אבי ;שירלי שיף;איוב קרא

עדי ;רינה עמר;שמידט

-יעל מלם;דנה נויפלד;קופלוביץ

ברוריה מנדלסון;יפה

לשכת השר 

ירושלים

 צוות הגיגה 9:30

נתי+  הראשון  , 

דודו כהן, אשר , 

טל, עמי גילה  

יעל מלם,  אלימלך , 

עומרי, רעיה עדני  שמילה (מוני)מימון 12/02/201809:30:0010:15:00 

דנה ;נתי שוברט

עמי ;ברוריה מנדלסון;נויפלד

-יעל מלם;טל אלימלך;גילה

עמרי בן ;רעיה עדני;יפה

 Kamat;דוד כהן;חורין

Tikshuret;עופר ;אשר ביטון

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים



5ועדת דור 10:00  

 ,מימון שמילה +

עמי, יעל בן עמי  

טל אלימלך, גילה ,  

 ,ברוריה מנדלסון

 ,אסף וסרצוג

מיכל, מיכאל רבזין  

חיים גירון)הלפרין  , 

אתי, גדעון שטרית  

דודו כהן, שמואלי -

שמילה (מוני)מימון 12/02/201810:00:0014:00:00(יאיר חקק ,?

-יעל בן;שמילה (מוני)מימון 

נתי ;עמי גילה;טלי פלג;עמי

מיכל ;ברוריה מנדלסון;שוברט

גדעון ;דנה נויפלד;עוזרי

דוד ;ולייט חקשוריאן'ג;שטרית

עמרי בן ;חיים גרון;כהן

רוני ;רעיה עדני;חורין

טל ;אתי שמואלי';הגבלים

יעל ;פורת-איה בן;אלימלך

עדי ;'חסן אסמעיל;יפה-מלם

עדו ;;עופר רז דרור';הגבלים

;שגב

, 23יפו 

- ירושלים

משרד 

- התקשורת

חדר ישיבות

- ועדת כלכלה 

הצעת חוק הגנת 

איוב קרא12/02/201811:00:0012:00:00הצרכן

אבי ;איציק דרוק;שירלי שיף

מימון ;דנה נויפלד;שמידט

כנסתואיל גיגיני;שמילה (מוני)

וועדת כלכלה 

הצעת חוק : בנושא

תיקון )הגנת הצרכן 

הודעה בטלפון - 

על מועד סיום 

ליאת פיינברג12/02/201811:00:0012:00:00עסקה או התחייבות

רחלי ;שמילה (מוני)מימון 

מיכל ;דנה נויפלד;קליין

שירלי ;עופר רז דרור;עוזרי

כנסתאיציק דרוק;אבי שמידט;שיף
 (ואיל)  11:00 

 הצעת חוק הגנת

תיקון)הצרכן   - 

 הודעה בטלפון על

 מועד סיום עסקה

בכנסתדנה נויפלדשמילה (מוני)מימון 12/02/201811:00:0011:30:00 ,(או התחייבות



 ועדת היגוי 14:00

 משרדית לענייני

אביבית+ סייבר  , 

אורנן, חסן, שושי  , 

ליאור, אתי שמואלי  

אשר,מרקוביץ  

אסף, ביטון  

אלי כהן,גרונדמן , 

שמילה (מוני)מימון 12/02/201814:00:0015:00:00ב"יה- גדעון קונפינו 

שושי בן ;אביבית מסבנד

אורנן ;חסן אסמעיל;אהרון

ולייט 'ג;דנה נויפלד;שטיינברג

ליאור ;חקשוריאן

אסף ;אשר ביטון;מרקוביץ

גדעון ;אלי כהן;גרונדמן

גדעון ;ליעד אוקנין;מההגבלים

שטרית

 23יפו 

, ירושלים

  2קומה 

חדר 

, ישיבות 

חניה בחניון 

ספרא

איוב קרא13/02/201810:00:0011:00:00ועדת כלכלה

 (מוני)מימון ;דנה נויפלד

שירלי ;זיו גלעדי;שמילה

כנסתאבי שמידט;איציק דרוק;שיף

 הועדה 10:00

 המשותפת לוועדת

 הכלכלה ולוועדת

שמילה (מוני)מימון 13/02/201810:00:0016:00:00הכנסת

תמר ;זיו גלעדי;דנה נויפלד

עופר רז ;עמי גילה;ארז

בכנסתשמילה (מוני)מימון ;דרור

- סקירה טכנולוגית 

אתי שמואלי13/02/201810:00:0013:00:00נוקיה

Mymon Shmila;רחלי 

עופר רז;רחל אורנשטיין;קליין  

נתי;גדעון שטרית;דרור  

אסף;אשר ביטון;שוברט  

יוסי;שחר שיליאן;אברהם  

טל;ליאור מרקוביץ;לוין  

זאב;עדו שגב;אלימלך  

רותי כהן;קידר

כפר , נוקיה

עתיר , סבא

16ידע 

 כיסוי 14:00

 סלולארי בדלית אל

 +כרמל ועוספיא

פרטנר, סלקום , 

שמילה (מוני)מימון 13/02/201814:00:0015:15:00פלאפון, הוט מובייל

איתן ;אתי שמואלי;דנה נויפלד

עופר רז ;רוני חורי;כסיף

אשר ;נתי שוברט;דרור

עידו ;הראל עמית;ביטון

אסף ;טל זוהר;רוזנברג

ניר ;רן גוראון;עופר

ערן ;איציק בנבנישתי;שטרן

דוברות משרד ;';שלו

אמיר סגיר;התקשורת

מגדל כלבו 

שלום קומה 

 מבואה 9

- מערבית

חדר ישיבות



MOCשבי ליאון14/02/201800:00:0000:00:00יום בריאות וספורט

- ירושלים 

מיקום 

מדויק 

בהמשך

ועדת משותפת 

איוב קרא14/02/201809:00:0010:00:00לועדת כלכה

שירלי ;זיו גלעדי;דנה נויפלד

אבי ;איציק דרוק;שיף

כנסתשמילה (מוני)מימון ;שמידט

ירושליםאיוב קראשמילה (מוני)מימון 14/02/201809:00:0016:00:00משוריין יום ספורט

ע מיכל"פ 14:30  

 הלפרין בנושא

איה, דנה+יורוקום , 

שמילה (מוני)מימון 14/02/201814:30:0015:30:00עופר,ברוריה 

דנה ;';לשכה הגבלים

ברוריה ;עופר רז דרור;נויפלד

פורת-איה בן;מנדלסון

עם ועולמו 

 3 קומה 4

בניין בית 

2פדרמן 

 הועדה 17:00

 המשותפת לוועדת

 הכלכלה ולוועדת

שמילה (מוני)מימון 14/02/201817:00:0000:30:00הכנסת

דנה ;שמילה (מוני)מימון 

תמר ;זיו גלעדי;נויפלד

בכנסתעופר רז דרור;עמי גילה;ארז

שמילה (מוני)מימון 15/02/201812:30:0013:00:00אסף אברהם

סיור בחברת 

כבלי - טלדור 

איוב קרא15/02/201812:30:0014:00:00תקשורת

שירלי ;שמילה (מוני)מימון 

רדואן ;רוני חורי;שיף

רחלי ;איציק דרוק;מנצור

אסף ;אתי שמואלי;קליין

אברהם

- בית שאן 

אזור 

תעשייה 

צפוני 

6הסדנא 

עפר , הדי, אורן

מנהל מרחב צפון 

שמילה (מוני)מימון 15/02/201816:30:0017:00:00ודני מנכל  הדואר

פגישה עיריית 

איוב קרא15/02/201816:30:0017:30:00עפולה

מימון ;אורן לביאן;איציק דרוק

שמילה (מוני)

עיריית 

עפולה

אור עקיבא אסף 

הדי + אברהם

עופר פלג + נבואני 

הדי נבואני;אסף אברהםשמילה (מוני)מימון 18/02/201810:00:0011:00:00מנהל מרחב צפון



 באנדל 10:30

עמי, עופר+ הפוך  , 

מתנאל, מור, רן , 

דני, ברוריה   

שמילה (מוני)מימון 18/02/201810:30:0011:30:00איתן כסיף, בנאלי

רן ;עמי גילה;עופר רז דרור

מתנאל ;מור כהן;אורנבך

דניאל ;ברוריה מנדלסון;מזור

איתן כסיף;בנאלי

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

ע עם"פ 11:50  

טלפוניתעדנה לינבר;נעמה הניגשמילה (מוני)מימון 18/02/201811:50:0012:30:00נעמה

 פגישה 13:10

IBC+ עופר, 

יעל מלם, ברוריה , 

שמילה (מוני)מימון 18/02/201813:10:0014:00:00??הנדסה

ברוריה ;עופר רז דרור

אתי ;יפה-יעל מלם;מנדלסון

שמואלי

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 ועדה 14:15

 לבחירת ממונה על

 / גיוון תעסוקתי

(ל"מנכ)שמילה  , 

 אביבית

( לית"סמנכ ) + 

 בלאל מוסא

 ממונה מטה)

אביבית מסבנד18/02/201814:00:0015:00:00(ותכנון אסטרטגי

 (מוני)מימון ;רחלי קליין

בלאל מוסה;אורנה נקי;שמילה

לשכת 

ל "מנכ

משרד 

, התקשורת

רחוב יפו 

 2קומה ,23

 ירושלים

 ישיבת 15:00

 הכנה לישיבה אצל

  השר בנושא

 הוספת ארנק שקלי

 לכרטיס חיוב

אורן+ נטען , 

רן, פאדיה, ברוריה  

עמי, אורנבך , 

שמילה (מוני)מימון 18/02/201815:00:0016:00:00?עופר

דנה ;ברוריה מנדלסון

אורן ;פאדיה זידאן;נויפלד

עמי ;רן אורנבך;לביאן

עופר רז דרור;גילה

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

ע עם"פ 16:00  

אורן+ השר  , 

שמילה (מוני)מימון 18/02/201816:00:0017:00:00רועי ברית, ברוריה

ברוריה ;שמילה (מוני)מימון 

אורן ;דנה נויפלד;מנדלסון

שירלי ;איוב קרא;לביאן

רועי ברית;אבי שמידט;שיף

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים



איוב קרא18/02/201817:00:0018:00:00ע"דואר ישראל פ

אורן ;דני גולדשטיין

 (מוני)מימון ;לביאן

שירלי שיף;איציק דרוק;שמילה

משרד 

ירושלים

 5262/17ץ "בג

;'שמילה (מוני)מימון שמילה (מוני)מימון 19/02/201809:00:0010:00:00החלטה- ' טלטאץ

 ועדת הכלכלה 

בכנסת ביום 

 בשעה 19.2.2018

אנא אשרו  - 11:00

במייל חוזר קבלת 

איוב קרא19/02/201811:00:0011:30:00ההזמנה

זיו ;עופר רז דרור;דנה נויפלד

 (מוני)מימון ;גלעדי

כנסתאיציק דרוק;שירלי שיף;שמילה

 (זיו גלעדי) 12:00

 -ועדת כלכלה

 הצעת חוק זכות

תיקון מס)יוצרים  ' 

ח"התשע ,(5 -

2017 ( 1164/מ כנסתדנה נויפלדשמילה (מוני)מימון 19/02/201812:00:0013:00:00(

ועדת מדע 

וטכנולוגיה 

מהפיכת 

האינטרנט של "

איוב קרא19/02/201812:30:0013:30:00הדברים

מימון ;איציק דרוק;שירלי שיף

אלי ;דנה נויפלד;שמילה (מוני)

כנסתאשר ביטון;כהן

 ועדת 12:30

ח"הצ- הכנסת   

 הסרת חסמים

 - ביבוא אישי

שמילה (מוני)מימון 19/02/201812:30:0014:00:00ישיבה ראשונ ה

גדעון ;עופר רז דרור

אשר ;נתי שוברט;שטרית

טל אלימלך;ביטון

- בכנסת

הוועדה 

לזכויות 

אגף , הילד

, הוועדות 

.2קומה 

 ועדת 12:30

 המדע והטכנולוגיה

 האינטרנט של -

אלי-הדברים    

שמילה (מוני)מימון 19/02/201812:30:0014:00:00אשר ביטון+כהן

חיים ;אתי שמואלי;דנה נויפלד

איריס ;אלי כהן;גרון

בכנסתאשר ביטון;קאשי



פגישת14:00  

 התנעה צוות

 תמחור אגרות

 תדרים עם שמוליק

אשר+ לשסקו  , 

טל, עופר, נתי , 

שמילה (מוני)מימון 19/02/201814:00:0016:00:00אורן מור

אשר ';lשמואל לשסקו

טל ;נתי שוברט;ביטון

אורן ;עופר רז דרור;אלימלך

חסן אסמעיל;מור

 23יפו 

, ירושלים

לשכת 

ל"מנכ

 ועדת כלכלה 9:30

הצעת חוק: בנושא  

תיקון)הגנת הצרכן   

 איסור גביית -

 עמלה בעסקה

 שבוצעה באמצעות

 ,(האינטרנט

שמילה (מוני)מימון 201520/02/201809:30:0010:00:00-ה"התשע

עופר ;מיכל עוזרי;דנה נויפלד

בכנסתרז דרור

70ציון  11:00  

חיל הקשר ו- שנה  -

 שנה להקמת 80

 +מערך הקשר

שמילה (מוני)מימון 20/02/201811:00:0012:30:00אשר ביטון

דוברות משרד 

ליעד ;אמיר סגיר;התקשורת

איוב ;רינה עמר;אוקנין

שירלי ;איציק דרוק;קרא

ליאור ;אבי שמידט;שיף

נתי שוברט;מרקוביץ

יהוד אתר 

הנצחה 

לחללי חיל 

- הקשר

ביהוד  

רחוב 

  3אלפרט 

יהוד

 ביקור שר 13:00

ל"התקשורת ומנכ  

 משרד התקשורת

 מחנה פיקוד

 העורף רמלה

 בהשתתפות מפקד

שמילה (מוני)מימון 20/02/201813:00:0016:00:00פיקוד העורף

שירלי ;ליאת פיינברג;איוב קרא

ליעד ;איציק דרוק;שיף

אתי ;רחלי קליין;אוקנין

אשר ביטון;שמואלי

מחנה 

פיקוד 

העורף 

- רמלה 

בוויז



- ועדת הפנים 9:30

תכנון' פרק ט   

טל+ ובנייה   

נתי, אלימלך  

שמילה (מוני)מימון 21/02/201809:30:0011:00:00בת שבע, שוברט

-בת שבע נחמיה;דנה נויפלד

עופר רז ;טל אלימלך;מיכאלי

כנסתאיוב קרא;נתי שוברט;דרור

 פגישת  9:30

שמילה (מוני)מימון 21/02/201809:30:0010:30:00הכרות

נתי ;ליעד אוקנין;רחלי קליין

שוברט

מגדל כלבו 

שלום קומה 

 מבואה 9

מערבית

 הכנה 10:30

 לועדת כלכלה

 'בנושא פק

דנה+ הטלגרף , 

שמילה (מוני)מימון 21/02/201810:45:0011:45:00אורנן, רועי , נתי

רועי ;נתי שוברט;דנה נויפלד

אורנן שטיינברג;ברית

משרד 

א"שמילה ת

א אשר"פ 11:30  

אשר ביטוןשמילה (מוני)מימון 21/02/201811:30:0012:00:00ביטון

משרד 

א"שמילה ת

ע רן"פ 12:00  

רן גוראוןשמילה (מוני)מימון 21/02/201812:00:0013:00:00גוראון

משרד 

א"שמילה ת

' ועדת פנים יום ד

איוב קרא16.0021/02/201816:00:0017:00:00 שעה 21.2

מימון ;איציק דרוק;שירלי שיף

כנסתדנה נויפלד;שמילה (מוני)

' ועדת פנים יום ד

רינה עמר16.0021/02/201816:00:0017:00:00 שעה 21.2

איציק ;דנה נויפלד;שירלי שיף

כנסתשמילה (מוני)מימון ;דרוק

א שמעון"פ 9:30  

שמעון שהםשמילה (מוני)מימון 22/02/201809:30:0010:00:00שוהם

משרד 

א"שמילה ת

ע דנה"פ 10:00  

 נויפלד בנושא

דנה נויפלדשמילה (מוני)מימון 22/02/201810:00:0011:00:00תוכנית חקיקה

משרד 

א"שמילה ת

פגישת  הכנה 

לדיונים עם חברות 

איוב קרא22/02/201811:00:0011:15:00התקשורת

מימון ;איציק דרוק;שירלי שיף

דנה ;שמילה (מוני)

עופר רז דרור;נויפלד

משרד תל 

אביב



איוב קרא22/02/201811:00:0012:00:00קשת פגישת עבודה

אבי ;איציק דרוק;שירלי שיף

 (מוני)מימון ;שמידט

זיו ;דנה נויפלד;שמילה

עדי ;תמר ארז;גלעדי

עופר רז ;קופלוביץ

אבינועם ;דרור

2מועצה רשות;רוזנבאום

משרד בתל 

אביב

איוב קרא22/02/201812:00:0013:00:00פגישה עם הוט

 (מוני)מימון ;שירלי שיף

זיו ;דנה נויפלד;שמילה

תמר ;אבינועם רוזנבאום;גלעדי

עדי ;עופר רז דרור;ארז

איציק ;אבי שמידט;קופלוביץ

טל ;יורם מוקדי;דרוק

מיכל פליישר;גרנות

רחוב אחד 

 9העם 

 9קומה 

משרד תל 

אביב

ל "פגישה עם מנכ

yesאיוב קרא22/02/201813:00:0014:00:00 חוק ההסדרים

איציק ;זיו גלעדי;יורם מוקדי

 (מוני)מימון ;דרוק

אבי ;רון אילון.ron;שמילה

דנה ;תמר ארז;שמידט

רינה ;שירלי שיף;נויפלד

עדי ;עופר רז דרור;עמר

2מועצת רשות;קופלוביץ

משרד תל 

אביב חוק 

ההסדריםת

רשת אבי צבי 

איוב קרא22/02/201814:30:0015:30:00והצוות

מימון ;שירלי שיף;איציק דרוק

זיו ;דנה נויפלד;שמילה (מוני)

עדי ;תמר ארז;גלעדי

אבי ;עופר רז דרור;קופלוביץ

אבינועם רוזנבאום;שמידט

משרד תל 

: אביב 

: הנושאים

מכתב בעלי 

מניות לשרי 

האוצר 

והתקשורת 

   וגם נושא 

שינוי 

החקיקה 

בחוק 

ההסדרים

ע טלפוני"פ 15:30  

שמילה (מוני)מימון 22/02/201815:30:0016:00:00ברוריה



 ישיבת 16:00

 הכנה לנסיעה

שמילה (מוני)מימון 22/02/201816:00:0017:00:00לברצלונה

עופר רז ;נעמה הניג

טל ;חיים גרון;אשר ביטון;דרור

אלימלך

משרד 

א"שמילה ת

;איתן כסיף;שמילה (מוני)מימון שמילה (מוני)מימון 22/02/201817:00:0018:30:00דיון עיצומים איתן

משרד 

שמילה

- קבוצת הופ 

תמר ארז25/02/201809:00:0009:30:00ערוצים עצמאיים

מימון ;שירלי שיף;איוב קרא

עדי ;שמילה (מוני)

דנה ;עופר רז דרור;קופלוביץ

אבי ;זיו גלעדי;נויפלד

דר ;()אלונה אבט ;שמידט

איתמר חרמון;חי שגב-יפעת בן

, כנסת

לשכת השר

קבוצת ענני 

ערוצים - תקשורת 

תמר ארז25/02/201809:30:0010:00:00עצמאיים

מימון ;שירלי שיף;איוב קרא

עדי ;שמילה (מוני)

דנה ;עופר רז דרור;קופלוביץ

אבי ;זיו גלעדי;נויפלד

חי -דר יפעת בן;שמידט

שרון ענני ;איתמר חרמון;שגב

,תקשורת

, כנסת

לשכת השר

ישיבת ועדת 

הכלכלה ביום 

איוב קרא25/02/201810:30:0020:00:00 ,25/02/18

דנה ;איציק דרוק;שירלי שיף

כנסתשמילה (מוני)מימון ;נויפלד

כולו' פרק ד 10:30  

 ,(טלגרף אלחוטי)

 מתוך הצעת חוק

 התכנית הכלכלית

 תיקוני חקיקה)

 ליישום המדיניות

 הכלכלית לשנת

2019התקציב  ), 

2018-ח"התשע   

נתי +(1196/מ)  

גדעון+ שוברט  

+ שמילה (מוני)מימון 25/02/201810:30:0020:00:00דנה+רועי+אורנן

נתי ;דנה נויפלד;יפה-יעל מלם

עופר רז ;אשר ביטון;שוברט

אורנן ;רועי ברית;דרור

דוברות משרד ;שטיינברג

גדעון ;אמיר סגיר;התקשורת

שטרית

- ועדה

בכנסת



- הסדרים שידורים 

תמר ארז25/02/201813:00:0014:00:00פנימי

 (מוני)מימון ;איוב קרא

אבי ;שירלי שיף;שמילה

זיו ;דנה נויפלד;שמידט

דר יפעת ;עדי קופלוביץ;גלעדי

טל אייזנפלד;חי שגב-בן

, כנסת

לשכת השר

ע איה בן"פ  8:45  

פורת-איה בןשמילה (מוני)מימון 26/02/201808:45:0009:00:00פורת

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

- ועדת כלכלה 

תיקוני חקיקה 

ליישום המדיניות 

הכלכלית לשנת 

איוב קרא201926/02/201810:30:0011:30:00התקציב 

מימון ;איציק דרוק;שירלי שיף

דנה ;שמילה (מוני)

אבי ;עופר רז דרור;נויפלד

כנסתשמידט

כולו' פרק ה 10:30  

מתוך, (תקשורת)  

 הצעת חוק התכנית

תיקוני)הכלכלית   

 חקיקה ליישום

 המדיניות הכלכלית

 לשנת התקציב

ח"התשע ,(2019 -

2018  ( 1196/מ שמילה (מוני)מימון 26/02/201810:30:0012:00:00(

 (מוני)מימון ;דנה נויפלד

עופר ;ברוריה מנדלסון;שמילה

זיו ;עמי גילה;רז דרור

חי -דר יפעת בן;גלעדי

עדי ;תמר ארז;שגב

דוברות משרד ;קופלוביץ

כנסתאמיר סגיר;התקשורת

שמילה (מוני)מימון 26/02/201812:00:0013:30:00נסיעה

ניתוח מגדרי של 

הצעת תקציב 

המדינה לשנת 

איוב קרא201926/02/201812:00:0013:00:00

אליאן ;איציק דרוק;שירלי שיף

מימון ;פורת-איה בן;רובנוביץ

כנסתדנה נויפלד;שמילה (מוני)

שמילה (מוני)מימון 26/02/201813:45:0013:45:00ע  רחלי"פ  13:45

 נושאים 14:30

 לאישור בועדת

ברוריה+כלכלה , 

לא-אבי, אבינועם  

שמילה (מוני)מימון 26/02/201814:30:0015:30:00מגיע

ברוריה ;דנה נויפלד

אבי שמידט;מנדלסון

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים



יום בטיחות וגהות 

לעובדי ירושלים 

-  אביב ב- ותל 

איוב קרא;MOCאורנה נקי27.2.201827/02/201808:30:0014:30:00

במלון 

- יהודה 

ירושלים

 ועדת כלכלה 9:30

כולו' פרק ד  

 ,(טלגרף אלחוטי)

 מתוך הצעת חוק

 התכנית הכלכלית

 תיקוני חקיקה)

 ליישום המדיניות

 הכלכלית לשנת

2019התקציב  ), 

2018-ח"התשע   

( 1196/מ שמילה (מוני)מימון 27/02/201809:30:0012:00:00(

נתי ;דנה נויפלד;יפה-יעל מלם

רועי ;אורנן שטיינברג;שוברט

עמי ;עופר רז דרור;ברית

דוברות משרד ;גילה

כנסתאמיר סגיר;התקשורת

- ועדת כלכלה 

תיקוני חקיקה 

ליישום המדיניות 

הכלכלית לשנת 

איוב קרא201927/02/201809:30:0010:30:00התקציב 

מימון ;איציק דרוק;שירלי שיף

כנסתדנה נויפלד;שמילה (מוני)

 ועדת 12:00

כולו' כלכלה פרק ה  

מתוך, (תקשורת)  

 הצעת חוק התכנית

תיקוני)הכלכלית   

 חקיקה ליישום

 המדיניות הכלכלית

 לשנת התקציב

ח"התשע ,(2019 -

2018  ( 1196/מ שמילה (מוני)מימון 27/02/201812:00:0014:30:00(

תמר ;זיו גלעדי;דנה נויפלד

עופר רז ;עדי קופלוביץ;ארז

דוברות משרד ;דרור

כנסתאמיר סגיר;התקשורת



- ועדת כלכלה 

תיקוני חקיקה 

ליישום המדיניות 

הכלכלית לשנת 

איוב קרא201927/02/201812:00:0013:00:00התקציב 

מימון ;שירלי שיף;איציק דרוק

כנסתדנה נויפלד;שמילה (מוני)

 ועדת חוקה 9:00

 חסימת מספרי

שמילה (מוני)מימון 28/02/201809:00:0011:00:00ניצן+ טלפון 

אתי ;דנה נויפלד;ניצן ליבנה

איוב קרא;שמואלי

כנסת חדר 

הוועדה 

אגף קדמה 

1קומה 

כולו' פרק ה 9:00  

מתוך, (תקשורת)  

 הצעת חוק התכנית

תיקוני)הכלכלית   

 חקיקה ליישום

 המדיניות הכלכלית

 לשנת התקציב

ח"התשע ,(2019 -

2018  ( 1196/מ שמילה (מוני)מימון 28/02/201809:00:0013:00:00(

זיו ;דנה נויפלד;איוב קרא

עדי ;תמר ארז;גלעדי

נויה ;עופר רז דרור;קופלוביץ

דוברות משרד ;אמיר סגיר;שבו

כנסתהתקשורת

מאיר מוקדי . ע.פ

פניות טלפוניים של 

- בעלי רישיון 

שמילה (מוני)מימון 28/02/201810:00:0011:00:00שימוע

-מאיר בן;שמילה (מוני)מימון 

(;'בסט

משרד 

שמילה

תיק שירות 

תשתיות הדדיות 

שמילה (מוני)מימון 04/03/201809:00:0010:00:00(בראשות שמילה)

שחר ;שמילה (מוני)מימון 

עדי ;אתי שמואלי;שיליאן

יעל ;עופר רז דרור;קופלוביץ

רוני ;זיו גלעדי;יפה-מלם

נויה ;מיכל עוזרי;חורי

רחלי קליין;;ליעד אוקנין;שבו

לשכת 

מנכל 

ירושלים

 ועדת 10:00

כולו' כלכלה פרק ה  

מתוך, (תקשורת)  

 הצעת חוק התכנית

הפקות+הכלכלית   

 מקומיות ליוצאי

שמילה (מוני)מימון 04/03/201810:00:0016:00:00אתיופיה

עופר רז ;זיו גלעדי;דנה נויפלד

עדי ;תמר ארז;דרור

דוברות ;אמיר סגיר;קופלוביץ

כנסתאיוב קרא;משרד התקשורת



 פגישה עם 15:00

 IBC דורון כהן

+ משפטית, כלכלה , 

שמילה (מוני)מימון 04/03/201815:00:0016:00:00רישוי, הנדסה 

יעל ;דנה נויפלד';דורון כהן

אתי ;ברוריה מנדלסון;יפה-מלם

עדו ;גדעון שטרית;שמואלי

עמי ;עופר רז דרור;שגב

נויה שבו;גילה

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 ועדת 16:00

כולו' פרק ד-כלכלה  

 ,(טלגרף אלחוטי)

 מתוך הצעת חוק

שמילה (מוני)מימון 04/03/201816:00:0018:30:00התכנית הכלכלית

נתי ;דנה נויפלד;יפה-יעל מלם

עופר רז ;אשר ביטון;שוברט

אורנן ;רועי ברית;דרור

דוברות משרד ;שטיינברג

גדעון ;אמיר סגיר;התקשורת

כנסתאיוב קרא;שטרית

ע אצל"פ 16:00  

ברוריה+ השר  - 

 חתימות שר

 ונושאים לקידום

שמילה (מוני)מימון 04/03/201816:00:0017:00:00בועדת כלכלה

דנה ;ברוריה מנדלסון

אבי ;איוב קרא;נויפלד

רינה ;שירלי שיף;שמידט

אורן ;עופר רז דרור;עמר

אתי ;נויה שבו;לביאן

רן אורנבך;עמי גילה;שמואלי

לשכת 

- השר

ירושלים

2100תדרי  10:00  

נתי+ גולן   

טל, איה,שוברט  

דודו כהן, אלימלך , 

שמילה (מוני)מימון 05/03/201810:00:0011:30:00דין

דנה ;פורת-איה בן;נתי שוברט

 Kamat;דוד כהן;נויפלד

Tikshuret;ליעד ;טל אלימלך

אוקנין

לשכת 

ל "מנכ

- ירושלים

חדר ישיבות

הוועדה לקידום 

מעמד האישה 

איוב קרא05/03/201810:30:0011:30:00ולשוויון מגדרי

מימון ;איציק דרוק;שירלי שיף

דנה ;שמילה (מוני)

כנסתרחלי קליין;נויפלד

אלי כהן הולך 

שמילה (מוני)מימון 05/03/201811:00:0011:30:00לועדת המדע

ועדת המדע 

איוב קרא05/03/201811:00:0012:00:00והטכנולוגיה

מימון ;איציק דרוק;שירלי שיף

דנה ;שמילה (מוני)

איריס ;חיים גרון;נויפלד

כנסתאלי כהן;קאשי

 ועדת 11:30

פרק ה- כלכלה ' 

(תקשורת)כולו  , 

 מתוך הצעת חוק

שמילה (מוני)מימון 05/03/201811:30:0016:00:00התכנית הכלכלית

עופר רז ;זיו גלעדי;דנה נויפלד

עדי ;תמר ארז;דרור

בכנסתאיוב קרא;קופלוביץ



 קבלת קהל 11:30

ג מזכל"בנתב  ITU05/03/201811:30:0012:00:00 שמילה (מוני)מימון

א יפעת"פ 12:00  

שמילה (מוני)מימון 05/03/201812:00:0012:30:00סטרואן

ל "פגישה עם מזכ

איוב קראITU05/03/201813:00:0014:15:00ה

שירלי ;שמילה (מוני)מימון 

אבי ;איציק דרוק;שיף

מיכל ;נעמה הניג;שמידט

נתי ;אשר ביטון;ויזן

ישי ינוקא;חיים גרון;שוברט

כנסת  

אולם ועדת 

מדע 

וטכנולוגיה  

פגישה - 

וארוחת 

צהריים 

קלילה

סיור בכנסת בשפה 

ל "מזכ- האנגלית 

ITU05/03/201814:20:0014:40:00איוב קרא

גדעון ;שמילה (מוני)מימון 

שירלי ;חיים גרון;שטרית

מיכל ;איציק דרוק;שיף

עדנה לינבר;נעמה הניג;ויזן

כנסת 

ירושלים

ע איתן"פ 16:00  

- כבל ואפי מלכין

 גמלאי רשות

שמילה (מוני)מימון 05/03/201816:00:0017:00:00השידור

 (מוני)מימון ;ליעד אוקנין

שמילה

בכנסת 

 1475חדר 

2קומה 

 ועדה לקידום 9:00

 מעמד האישה

 לציון יום האישה

 הבינלאומי

+ שמילה (מוני)מימון 06/03/201809:00:0010:00:00שרית+אביבית

אביבית ;פורת-איה בן

שרית ;אתי מועלם;מסבנד

כנסתאיוב קרא;עסיס

שמילה (מוני)מימון 06/03/201810:00:0010:30:00מוני+גדעון+עודד

ביקור אצל נשיא 

איגוד לשכות 

אוריאל - המסחר

לין עם הנהלת 

חטיבת התקשורת 

איוב קרא06/03/201810:00:0011:00:00האלחוטית

אבי ;שירלי שיף;איציק דרוק

 (מוני)מימון ;;שמידט

עודד אגמון;רחלי קליין;שמילה

החשמונאים

א" ת84 



 פגישת 11:00

יעוץ-התנעה  

 לתמחור אגרות

 תדרים והערכת

 שווי נכסי

שמילה (מוני)מימון 06/03/201811:00:0013:00:00הספקטרום

עופר ;דודי אלימלך;נויה שבו

טל ;אורן מור;רז דרור

מתנאל ;דנה נויפלד;אלימלך

נתי ;אשר ביטון;מזור

ולייט 'ג;חסן אסמעיל;שוברט

אפרת ;רפי כהני;חקשוריאן

עמרי בן ,רעיה עדני,בדיחי

;''שאול כץ;ניצן , רן חובב;חורין

מגדל כלבו 

א "שלום ת

 9קומה 

מבואה 

מערבית

 ועדת 13:00

הסדרים- כלכלה  

שמילה (מוני)מימון 06/03/201813:00:0017:00:00פרק ה-שידורים 

תמר ;זיו גלעדי;דנה נויפלד

עופר רז ;עדי קופלוביץ;ארז

איוב קרא;דרור

חדר ועדת 

כלכלה

14:00-17:30 

 פגישות עם

תמחור- החברות   

שמילה (מוני)מימון 06/03/201814:00:0017:30:00אגרות תדרים

ל "פגישה עם מנכ

גוגל ישראל ברק 

איוב קרא06/03/201815:30:0016:30:00רגב ונועה אלפנט

איציק ;שירלי שיף;אבי שמידט

מימון ;רדואן מנצור;;דרוק

תמר ארז;שמילה (מוני)

משרד תל 

אביב ם

 ארוחת  19:30

שמילה (מוני)מימון ITU06/03/201819:30:0022:00:00 ערב עם מזכל

שירלי ;רינה עמר;איוב קרא

נתי שוברט;נעמה הניג;שיף

רחוב נחלת 

 30בנימין 

- א "ת

מסעדת 

גושן

 חקיקה שוק 12:00

ברוריה+ סיטונאי , 

עדי, עופר  

שמילה (מוני)מימון 07/03/201812:00:0013:00:00יעל מלם, קופלוביץ

עדי ;עופר רז דרור

-יעל מלם;קופלוביץ

דנה ;ברוריה מנדלסון;יפה

נויפלד

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

ע"פ 13:00  

אבינועם רוזנבאוםשמילה (מוני)מימון 07/03/201813:00:0013:30:00אבינועם

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים



ע ראשות"פ 14:30  

ניצול- ההגבלים   

 לרעה של בעל

(בזק)מונופול  + 

	 יעל מלם, דנה , 

,זיו 	 עדי, עופר , 

איתן, חורי,תמר  

אתי שמואלי,כסיף  

שמילה (מוני)מימון 07/03/201814:30:0015:30:00ושחר

עמי ;עופר רז דרור;דנה נויפלד

זיו ;יפה-יעל מלם;גילה

תמר ;עדי קופלוביץ;גלעדי

אתי ;איתן כסיף;רוני חורי;ארז

שחר שיליאן;שמואלי

 23יפו 

ירושלים 

לשכת 

ל"מנכ

FW: ע"פ: עודכן  

כנסתאיוב קרא07/03/201817:00:0018:00:00שמילה

 שרה  9:15

הערכת- רוזנברג  

דוברות משרד התקשורתשמילה (מוני)מימון 08/03/201809:15:0009:30:00עובדים

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 -אליאן 9:30

אליאן רובנוביץשמילה (מוני)מימון 08/03/201809:30:0009:45:00הערכת עובדים

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

עיר חכמה עין 

מנהל +הדי- מאהל

האזור ניסים 

שמילה (מוני)מימון 08/03/201810:00:0010:30:00חיים גרון+משעלי

 -אורן לביאן 10:15

אורן לביאןשמילה (מוני)מימון 08/03/201810:15:0010:30:00הערכת עובד

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 פרידה 10:30

שמילה (מוני)מימון 08/03/201810:30:0011:30:00מליעד

אורי ;אבינועם רוזנבאום

תמיר ספקטור;חפץ

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

עיר חכמה עין 

איציק דרוק08/03/201811:30:0014:00:00מאהל

רחלי ;שירלי שיף;איוב קרא

הדי ;שמילה (מוני)מימון ;קליין

איריס ;חיים גרון;נבואני

עין מאהלרוני חורי;קאשי



 פגישה עם 12:00

YES בנושא 

 + חבילת יסוד

תמר, דנה, עופר  

עדי קופלוביץ, ארז , 

שמילה (מוני)מימון 08/03/201812:00:0013:00:00זיו גלעדי

עופר רז ;זיו גלעדי;דנה נויפלד

עדי ;תמר ארז;דרור

נאוה מזכירה ;'קופלוביץ

YESl';' מיכל רפאלי כדורי

נויה ';(מיכל רפאלי כדורי)

אבינועם רוזנבאום;שבו

 23יפו 

ירושלים

איוב קרא08/03/201813:00:0014:00:00ועדת כלכלה פרק ה

איציק ;שמילה (מוני)מימון 

אבי ;דנה נויפלד;דרוק

כנסתרחלי קליין;שירלי שיף;שמידט

יידחה אישור 

שמילה (מוני)מימון XXX08/03/201813:30:0014:00:00פיקוח 

איתן ;שמילה (מוני)מימון 

;'בי'יצחק חג;חזי נאור;כסיף

משרד 

שמילה

 פגישה 14:30

 + בנושא יורוקום

דנה, איה ?, 

שמילה (מוני)מימון 08/03/201814:30:0015:30:00עמי,עופר, ברוריה

דנה ;פורת-איה בן

עופר ;ברוריה מנדלסון;נויפלד

עמי גילה;רז דרור

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

יידחה למועד 

עופר רז !!! אחר

הערכת - דרור

נויה שבו;עופר רז דרורשמילה (מוני)מימון 08/03/201815:00:0015:15:00עובדים

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

ועדת כלכלה פרק 

איוב קרא11/03/201809:00:0009:30:00המשך' ה

עדי ;אבי שמידט;איציק דרוק

 (מוני)מימון ;קופלוביץ

זיו ;שירלי שיף;שמילה

תמר ;דנה נויפלד;גלעדי

כנסתעופר רז דרור;ארז

שמילה (מוני)מימון 12/03/201811:00:0011:30:00ועדת כלכלה- ואיל 

ועדת כלכלה 

איוב קרא12/03/201811:00:0012:00:00תקנות הגנת הצרכן

אבי ;איציק דרוק;שירלי שיף

מימון ;רחלי קליין;שמידט

שמילה (מוני)

תת ועדה מפגש 

ועדת  - 1' מס

אספקת , מכרזים

ן "שירותי רט

ברוחבי פס 

מור כהן12/03/201811:00:0012:30:00מתקדמים

אתי ;טל אלימלך;עופר רז דרור

אשר ;נתי שוברט;שמואלי

חסן ;גדעון שטרית;ביטון

-איה בן;יפה-יעל מלם;אסמעיל

עמרי בן ,רוני בן פורת;פורת

 (מוני)מימון ,;רעיה עדני,חורין

שמילה

משרד 

, התקשורת

, 23יפו 

; ירושלים

אגף כלכלה



 ועדת 12:00

 המשנה לנושא

 בחינה ואסדרה של

 פעילות רחפנים

 וכלי טיס בלתי

אשר+מאוישים   

שמילה (מוני)מימון 12/03/201812:00:0014:00:00נתי שוברט+ביטון

נתי ;אשר ביטון;איוב קרא

דנה ;גדעון שטרית;שוברט

כנסתנויה שבו;עופר רז דרור;נויפלד

 13/3/2018 

 תרגול מערך

במשרדיםMOCליאור מרקוביץ13/03/201811:05:0011:10:00התרעה בכל הארץ

מפגש עם תחנות 

איוב קרא13/03/201812:00:0013:15:00רדיו אזוריות

 (מוני)מימון ;איציק דרוק

אבי ;דנה נויפלד;שמילה

אופירה ;שירלי שיף;שמידט

100FM;חזי ;נתי שוברט

חגית ברוק;נאור

משרד תל 

אביב

ישראל - בן ציון 

פתיחת ערוץ - ניוז 

איוב קרא13/03/201815:30:0016:00:00רדיו חדש

איציק ;שירלי שיף;רחלי קליין

דנה ;אבי שמידט;דרוק

 (מוני)מימון ;נויפלד

המועצה לשידורי ;שמילה

לשכה משפטית– כבלים ולווין 

-משרד תל

אביב

 (ליאור מרקוביץ)

ח"ועדת מל16:00  

 עליונה בראשות

כ"ח, שר הביטחון  

ליאור מרקוביץשמילה (מוני)מימון 13/03/201816:00:0017:30:00.אביגדור ליברמן

חדר 

הדיונים 

בלשכת שר 

הביטחון  

משרד 

, הביטחון

הקריה תל 

.אביב 

הערכת - איתן 

שמילהשמילה (מוני)מימון איתן כסיף14/03/201812:30:0013:30:00(משוב)עובד 



הערכת - אתי 

לא  (משוב)עובדים 

אתי שמואלישמילה (מוני)מימון 14/03/201814:00:0014:30:00לשכוח קוד אימות

הערכת - דולי 

לא  (משוב)עובדים 

דולי דדוןשמילה (מוני)מימון 14/03/201814:30:0015:00:00לשכוח קוד אימות

הערכת - נתי 

לא  (משוב)עובדים 

נתי שוברטשמילה (מוני)מימון 14/03/201815:00:0015:30:00לשכוח קוד אימות

הערכת -מוטי 

לא  (משוב)עובדים 

מוטי מגריששמילה (מוני)מימון 14/03/201815:30:0016:00:00לשכוח קוד אימות

הערכת - רחל 

רחל אורנשטייןשמילה (מוני)מימון 14/03/201816:00:0016:30:00(משוב)עובדים 

הערכת - חיים 

שמילה (מוני)מימון 14/03/201816:30:0017:00:00עובדים

הערכת - בי 'חג

בי'יצחק חגשמילה (מוני)מימון 14/03/201817:00:0017:30:00עובדים

יום תרומה לקהילה 

התנדבות במרכז - 

הלוגיסטי ארגון 

MOCשבי ליאון15/03/201800:00:0000:00:00לתת

אזור 

התעשייה 

- הר טוב 

בית שמש

יום תרומה 

ארגון - לקהילה

איוב קראשמילה (מוני)מימון 15/03/201808:00:0016:00:00לתת

אזור 

התעשייה 

- הר טוב 

בית שמש

ארגון - יום תרומה 

איוב קרא15/03/201811:00:0011:30:00לתת

אבי ;איציק דרוק;שירלי שיף

שמילה (מוני)מימון ;שמידט

אזור 

התעשייה 

- הר טוב 

בית שמש



 ועדת בוחנים 

- 51946למכרז 

ל בכיר "סמנכ

ומנהל מינהל 

, פיקוח ואכיפה

שמילה (מוני)מימון אביה ישר18/03/201809:00:0013:00:00משרד התקשורת

נציבות 

שירות 

, המדינה

אגף 

בחינות 

- ומכרזים

רחוב בית 

, 12הדפוס 

, Aאגף 

, 5קומה 

גבעת 

שאול 

ירושלים

 ועדת בוחנים 9:00

 מנהל מנהל פיקוח

שמילה (מוני)מימון 18/03/201809:00:0013:00:00ואכיפה

אביבית ;שמילה (מוני)מימון 

מסבנד

נציבות בית 

 12הדפוס 

 Aאגף 

5קומה 

כינוס חירום שער 

הנגב בנושא אי 

קליטה סלולארי 

שמילה (מוני)מימון 18/03/201812:00:0013:00:00בדרום

i ניר,ניר שטרן,איציק בנבנישתי  

רן,עידו רוזנברג,יוגב  

אלכס,ל בטחון"מנכ,גוראון  

אסף,טל זוהר,שלו  

ל"לשכת רמטכ,עופר l;רחלי 

שירלי;אורי חפץ;קליין  

רינה;אבי שמידט;שיף  

נתי;;איוב קרא;עמר  

אשר ביטון;שוברט ;

מועצה 

שער הנגב

 הצעת 14:30

 החלטה לועדת

 שרים לעניני

 הפרטה בנושא

אורן+ הדואר , 

פאדיה, ברוריה , 

שמילה (מוני)מימון 18/03/201814:30:0015:30:00עמי, רן

עופר רז ;עמי גילה;רן אורנבך

ברוריה ;אורן לביאן;דרור

דנה ;פאדיה זידאן;מנדלסון

נויפלד

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים



 -היתר כללי 15:00

אורן+ מסר  , 

פאדיה, ברוריה  , 

עמי, שמעון, רן שמילה (מוני)מימון 18/03/201815:00:0016:00:00?-

ברוריה ;אורן לביאן

דנה ;פאדיה זידאן;מנדלסון

עופר רז ;שמעון שהם;נויפלד

עמי גילה;רן אורנבך;דרור

לשכת 

ם-ל י"מנכ

 בקשה 16:00

 לדחיית מועד

 ביצוע חלק

 מהוראות הרישיון

חברת, הכללי  

שמילה (מוני)מימון 18/03/201816:00:0016:30:00דואר ישראל

ברוריה ;אורן לביאן

נויה ;דנה נויפלד;מנדלסון

רן ;עופר רז דרור;שבו

עמי גילה;אורנבך

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

איוב קרא19/03/201812:00:0013:00:00תקשורת אוריינות

שירלי ;שמילה (מוני)מימון 

-דר יפעת בן;איציק דרוק;שיף

אבי ;רחלי קליין;חי שגב

ניר שוויקי;דנה נויפלד;שמידט

משרד תל 

אביב

Canceled: 

בן- ישראל ניוז   

הליך- ציון  והצוות   

איוב קרא19/03/201813:00:0014:00:00פתיחת רדיו

; אבי;איציק דרוק;דנה נויפלד  

(מוני)מימון ;שמידט  

ניר שוויקי;שירלי שיף;שמילה

משרד תל 

אביב

 משוב 14:00

דנה+ברוריה   

שמילה (מוני)מימון 19/03/201814:00:0014:30:00טלפונית

דנה ;שמילה (מוני)מימון 

;ברוריה מנדלסון;נויפלד

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

א עמי"פ 14:30  

 גילה הערכת

עופר+ עובדים  

שמילה (מוני)מימון 19/03/201814:30:0015:00:00טלפוני

עופר רז ;נויה שבו;עמי גילה

דרור

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

איוב קרא19/03/201815:00:0015:30:00השופט שיף

מימון ;שירלי שיף;איציק דרוק

דנה נויפלד;שמילה (מוני)

משרד תל 

אביב

 משוב דודו 15:30

;דוד כהן;שמילה (מוני)מימון שמילה (מוני)מימון 19/03/201815:30:0016:00:00כהן

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

-הערכת עובד 9:00

נתי+חזי נאור    

חזי נאור;נתי שוברטשמילה (מוני)מימון 20/03/201809:00:0009:15:00שוברט

משרד 

א"שמילה ת

 הערכת עובד 9:15

אשר+אהוד פלג  

אשר ביטון;אהוד פלגשמילה (מוני)מימון 20/03/201809:15:0009:30:00ביטון

משרד 

א"שמילה ת



 עופר רז  9:30

שמילה (מוני)מימון 20/03/201809:30:0010:00:00הערכת עובד- דרור

עופר רז ;שמילה (מוני)מימון 

;'נויה שבו;דרור

משרד 

א"שמילה ת

 דיון בנושא 10:00

-ערים חכמות ו

IOT הכנה 

 לפגישה עם

 ישראל"

אשר"+דיגיטאלית , 

גדעון, אתי, חיים , 

דנה, שושי, עופר , 

שמילה (מוני)מימון 20/03/201810:00:0011:00:00אליאן+חסן

אתי ;חיים גרון;אשר ביטון

עופר רז ;גדעון שטרית;שמואלי

שושי בן ;נויה שבו;דרור

חסן ;דנה נויפלד;אהרון

אלי ;אליאן רובנוביץ;אסמעיל

כהן

חדר 

א"ישיבות ת

 פגישה 12:00

 + בנושא ישראליות

דנה נויפלד;פורת-איה בןשמילה (מוני)מימון 20/03/201812:00:0013:00:00דנה ואיה

משרד 

שמילה

 הצעת 13:00

היערכות-  החלטה  

 לעידן האינטרנט

 +של הדברים

אורנן, איה, כלכלה , 

נתי, חיים גרון , 

טל, אתי, אשר , 

שמילה (מוני)מימון 20/03/201813:30:0014:00:00אבינועם

טל ;עופר רז דרור

נתי ;אשר ביטון;אלימלך

דנה ;פורת-איה בן;שוברט

חיים ;עמי גילה;נויפלד

אורנן ;אתי שמואלי;גרון

אבינועם ;שטיינברג

אלי כהן;רוזנבאום

חדר 

א"שמילה ת

 -רוני חורי  14:45

רוני חורישמילה (מוני)מימון 20/03/201814:45:0015:00:00הערכת עובד

משרד 

א"שמילה ת

ע ליאור"פ 15:00  

בת,נתי+ורונה   

אשר אתי, שבע  , 

שמילה (מוני)מימון 20/03/201815:00:0016:00:00רוני, טל 

דנה ;';נתי שוברט;ליאור ורונה

אתי שמואלי;אשר ביטון;נויפלד

מגל כלבו 

שלום 

 - 9קומה

חדר ישיבות

ע ניר"פ  16:00  

 שטרן בנושא שוק

אתי+סיטונאי הוט  

שמילה (מוני)מימון 20/03/201816:00:0016:45:00שמואלי

ליעד ;אתי שמואלי';ניר שטרן

אוקנין

משרד 

א"שמילה ת



 מאיר בן 17:00

בסט-מאיר בןשמילה (מוני)מימון 20/03/201817:00:0017:30:00הערכת עובד- בסט

משרד 

א"שמילה ת

הערכת עובד רוני 

;רוני חורי;שמילה (מוני)מימון שמילה (מוני)מימון 21/03/201809:00:0009:15:00חורי

משרד 

שמילה

 -ורד שמו 9:15

ורד שמושמילה (מוני)מימון 21/03/201809:15:0009:30:00הערכת עובד

משרד 

א"שמילה ת

- גבי גרינוולד

גבי גרינוולדשמילה (מוני)מימון 21/03/201809:30:0009:45:00הערכת עובד

משרד 

א"שמילה ת

 ישיבה 10:00

 + E בנושא תחום

יעל, טל, עופר  

רועי, (טלפונית) ,  

חיים, נתי, אשר , 

שמילה (מוני)מימון 21/03/201810:00:0011:00:00גדעון

יעל ;טל אלימלך;עופר רז דרור

אשר ;דנה נויפלד;יפה-מלם

נתי ;חיים גרון;ביטון

רועי ;גדעון שטרית;שוברט

ברית

משרד 

א"שמילה ת

 ועדת 11:00

 בוחנים מכרז

 לתפקיד 53353

 מרכז פיקוח

סיבים-טכנולוגי  

אביבית מסבנד;אורנה נקישמילה (מוני)מימון 21/03/201811:00:0014:00:00אופטיים

חדר 

א"ישיבות ת

פתיחת סניף דואר 

איציק דרוק21/03/201811:00:0012:00:00דאלית אל כרמל

מימון ;שירלי שיף;איוב קרא

אורן ;אורן לביאן;שמילה (מוני)

הדי נבואני;לביאן

דאלית אל 

כרמל

פתיחת סניף דואר 

איציק דרוק21/03/201813:00:0014:00:00עראבה

רחלי ;שירלי שיף;איוב קרא

אורן ;שמילה (מוני)מימון ;קליין

עראבהאורן לביאן;הדי נבואני;לביאן

פתיחת בית דואר 

איציק דרוק21/03/201814:30:0015:00:00מחודש בכרמיאל

מימון ;שירלי שיף;איוב קרא

כרמיאלשמילה (מוני)

עופר פלג +הדי

מחברת דואר 

ישראל מנהל 

שמילה (מוני)מימון 21/03/201815:00:0015:30:00מרחב צפון

איציק דרוק21/03/201815:30:0017:30:00סיור בטובא זנגריה

רחלי ;איוב קרא;שירלי שיף

שמילה (מוני)מימון ;קליין

טובא 

זנגריה



נעמה הניגשמילה (מוני)מימון 21/03/201816:00:0017:00:00ע נעמה"פ 16:00

משרד 

א"שמילה ת

דני בנאלי17:00 - 

דניאל בנאלישמילה (מוני)מימון 22/03/201809:00:0009:30:00הערכת עובד

משרד 

א"שמילה ת

 החלטות 9:30

 – לגבי טלפוניה

 הובלת אגף כלכלה

 VC עופר +

יעל, מירושלים  

שחר, אתי, מלם , 

שמילה (מוני)מימון 22/03/201809:30:0011:30:00רוני, גדעון

יעל ;נויה שבו;עופר רז דרור

עמי ;דנה נויפלד;יפה-מלם

שחר ;אתי שמואלי;גילה

רוני ;גדעון שטרית;שיליאן

עדי קופלוביץ;זיו גלעדי;חורי

חדר 

א"ישיבות ת

 דיון בנושא 11:30

 + תקנות הדיווח

(טלפונית)אורנן  , 

שמילה (מוני)מימון 22/03/201811:30:0012:30:00איתן, דנה

דנה ;אורנן שטיינברג

איתן כסיף;נויפלד

משרד 

א"שמילה ת

- שמעון אלקבץ 

איוב קרא22/03/201813:20:0013:50:00ל"גלי צה

אבי ;רדואן מנצור

שירלי ;איציק דרוק;שמידט

דנה ;שמילה (מוני)מימון ;שיף

נויפלד

לשכה תל 

אביב

אלי אזור תחנות 

איוב קרא22/03/201813:45:0014:30:00רדיו

אבי ;שירלי שיף;רדואן מנצור

 (מוני)מימון ;שמידט

איציק ;דנה נויפלד;שמילה

זיו גלעדי;דרוק

משרד תל 

אביב

אלי אזור תחנת 

איוב קרא22/03/201814:00:0014:30:00רדיו

מימון ;איציק דרוק;שירלי שיף

שמילה (מוני)

משרד תל 

אביב

איוב קרא22/03/201814:30:0015:30:00ע שמילה"פ

שירלי ;שמילה (מוני)מימון 

תל אביבדנה נויפלד;איציק דרוק;שיף

שמילהשמילה (מוני)מימון איתן כסיף22/03/201815:30:0016:30:00ע איתן כסיף"פ

;שאול כץ;שמילה (מוני)מימון שמילה (מוני)מימון 22/03/201816:30:0017:00:00שיחת משוב שאול

משרד 

שמילה



 צוות תיקון  10:00

ח מבקר"ליקויים דו  

ברוריה+המדינה  , 

עמי גילה,גדעון , 

איתן, אתי שמואלי  

שמילה (מוני)מימון 25/03/201809:00:0010:00:00מור כהן, כסיף

ברוריה ;אתי שמואלי

עמי ;גדעון שטרית;מנדלסון

רחלי ;מור כהן;איתן כסיף;גילה

ניקול ;דנה נויפלד;קליין

אלון זולר;ציקורל

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 ועדת היגוי  11:00

 + למחשוב

חסן, אביבית , 

בת, אסף, שושי  

קובי, אליאן, שבע  

קובי, חסון  

אלון, אלפנדרי  

שמילה (מוני)מימון 25/03/201810:00:0011:00:00?-זולר

אתי ;אביבית מסבנד

שושי בן ;חסן אסמעיל;מועלם

 Kobi;קובי אלפנדרי;אהרון

Hasson;בת שבע נחמיה-

אליאן ;דנה נויפלד;מיכאלי

אלון ;אסף גרונדמן;רובנוביץ

זולר

חדר 

ישיבות 

ירושלים

ע אצל"פ 12:30  

שמילה (מוני)מימון 25/03/201811:30:0012:30:00דנה+מוני+ השר 

שירלי ;איוב קרא;דנה נויפלד

רינה עמר;אבי שמידט;שיף

לשכת השר 

ירושלים

 טקס  13:30

 הרמת כוסית לחג

 הפסח בנוכחות

ל"השר והמנכ   + 

 ציון ימי הולדת

MOCשמילה (מוני)מימון 25/03/201812:30:0013:30:00ילידי חודש מרץ

חדר 

ישיבות 

ירושלים

 טקס הרמת 13:30

 כוסית לחג הפסח

 בנוכחות השר

ציון ימי+ ל  "והמנכ  

 הולדת ילידי חודש

אביבית מסבנד25/03/201812:30:0013:30:00מרץ

מימון ;רחלי קליין;איוב קרא

-רונית בן;שמילה (מוני)

רינה עמר;טל

חדר 

, ישיבות

ירושלים



5ועדת דור  14:30  

 ,מימון שמילה +

טל, עמי גילה  

ברוריה,  אלימלך  

רעיה, מנדלסון  

עומרי בן, עדני  

רוני בן,  חורין  

עדי שם טוב, פורת  

( גדעון, חיים גירון  

אתי, שטרית  

דודו כהן, שמואלי -

שמילה (מוני)מימון 25/03/201813:30:0016:00:00( ,?

-יעל בן;שמילה (מוני)מימון 

נתי ;עמי גילה;טלי פלג;עמי

מיכל ;ברוריה מנדלסון;שוברט

גדעון ;דנה נויפלד;עוזרי

דוד ;ולייט חקשוריאן'ג;שטרית

עמרי בן ;חיים גרון;כהן

רוני ;רעיה עדני;חורין

טל ;אתי שמואלי';הגבלים

יעל ;פורת-איה בן;אלימלך

עדי ;'חסן אסמעיל;יפה-מלם

עדו ;;עופר רז דרור';הגבלים

;שגב

, 23יפו 

- ירושלים

משרד 

- התקשורת

חדר ישיבות

ע אצל"פ 17:00  

 השר עם דורון

שמילה (מוני)מימון 25/03/201816:00:0017:00:00הועד+ קרני 

שמעון ;מתנאל מזור

איוב ;דורון קרני,שהם

איציק ;שירלי שיף;קרא

אבי שמידט;רינה עמר;דרוק

לשכת השר 

ירושלים

 צוות ביטול  9:30

 הפרדה מבנית

 ,שירה גרינברג+

 רוני בן פורת

 ,(רשות ההגבלים)

עדו, איה,  עופר  

עומרי בן, שגב  

רעיה עדני, חורין , 

 ,עדי קופלוביץ

איתן, תמר ארז  

שמילה (מוני)מימון 26/03/201808:30:0010:00:00אתי שמואלי, כסיף

שירה ;רוני בן פורת

עמרי בן ;עדו שגב;גרימברג

גדעון ';רעיה עדני;חורין

ניקול ;עמי גילה;שטרית

איתן ;אתי שמואלי;ציקורל

תמר ;פורת-איה בן;כסיף

עדי ;'עדי קופלוביץ;ארז

דנה ;רן אורנבך';lהגבלים

יעל ;ברוריה מנדלסון;נויפלד

אוריל ;'מור כהן;יפה-מלם

הגבלים

 23יפו 

- ירושלים 

חדר ישיבות

 ישיבה 11:00

 בנושא הפרטת

 +דואר ישראל

רשות)יפעת יאיר   

רעיה, (החברות  

אורן לביאן, עדני , 

שמילה (מוני)מימון 26/03/201810:00:0011:30:00כלכלה, משפטית

; רעיה,שמעון שהם;אורן לביאן  

יפעת רשות,עדני  

דנה;פאדיה זידאן;החברות  

עופר;ברוריה מנדלסון;נויפלד  

עמי;רן אורנבך;רז דרור  

אתי כהן;גילה ;

משרד 

התקשורת 

 23יפו 

ירושלים 

 -2קומה 

לשכת 

ל"המנכ



דודו - בית אריה

, הדי, שמעון, כהן

דרור , רוני חורי

ר מנהל אזור "בכ

שמילה (מוני)מימון 26/03/201810:00:0010:30:00ש"יו

ביקור במועצה בית 

איציק דרוק26/03/201810:00:0012:00:00אריה

רחלי ;שירלי שיף;איוב קרא

 (מוני)מימון ;קליין

אורן ;רדואן מנצור;שמילה

הדי ;שמעון שהם;לביאן

דוד ;רוני חורי;נבואני

Kamat Tikshuret;כהן

מועצה בית 

אריה

 ועדת 13:30

אביבית+ נסיעות  , 

שמילה (מוני)מימון 26/03/201812:30:0013:30:00אליאן, חסן

אביבית ;אליאן רובנוביץ

ולייט 'ג;חסן אסמעיל;מסבנד

חקשוריאן

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

דיון פנימי14:30  

 בנושא טיוטת

 שימוע ביטול חובת

של' הפרישה האונ  

IBC -+ רן, עופר , 

שמילה (מוני)מימון 26/03/201813:30:0014:30:00איה, יעל, עמי

עמי ;רן אורנבך;עופר רז דרור

דנה ;יפה-יעל מלם;גילה

נויה שבו;פורת-איה בן;נויפלד

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

מצטרפים לבני 

הדי +עייש שמעון 

שמילה (מוני)מימון 26/03/201813:30:0014:00:00חיים או נציגו+ 

איציק דרוק26/03/201813:30:0015:30:00סיור בני עייש

מימון ;שירלי שיף;איוב קרא

שמילה (מוני)

מועצה בני 

עיש

 פגישת הכנה 9:30

 לפגישה עם המדען

 הראשי של משרד

אשר+ הכלכלה   

נתי שוברט, ביטון , 

 ,שושי בן אהרון

 ,גדעון שטרית

אתי, עופר רז דרור  

שמילה (מוני)מימון 27/03/201808:30:0009:30:00חיים גרון, שמואלי

גדעון ;נתי שוברט;אשר ביטון

נויה ;עופר רז דרור;שטרית

חיים ;איריס קאשי;שבו

אתי ;שושי בן אהרון;גרון

שמואלי

משרד 

א"שמילה ת



הכנה למסיבת 

איוב קרא27/03/201809:30:0010:30:00עיתונאים

גדעון ;איציק דרוק;שירלי שיף

מימון ;אשר ביטון;שטרית

דנה ;רחלי קליין;שמילה (מוני)

דוברות ;נתי שוברט;נויפלד

איתן ;משרד התקשורת

 Tlv;תמר ארז;רועי ברית;כסיף

Meeting Room Floor 9

-לשכה תל

אביב

איוב קרא27/03/201810:30:0012:00:00מסיבת עיתונאים

מימון ;איציק דרוק;שירלי שיף

אשר ;שמילה (מוני)

נתי ;גדעון שטרית;ביטון

דנה ;רחלי קליין;שוברט

 Tlv Meeting Room;נויפלד

Floor 9

לשכה תל 

אביב

שמילה (מוני)מימון 27/03/201810:30:0011:30:00מסיבת עיתונאים

 פגישה עם 13:00

יעל+ הוט  + 

כלכלה, מילכה , 

שמילה (מוני)מימון 27/03/201812:00:0013:00:00פיקוח, הנדסה 

רגולציה הוט ;'גיל סספורטס

עדי ;עופר רז דרור';שידורים

דנה ;יפה-יעל מלם;קופלוביץ

איתן כסיף;אתי שמואלי;נויפלד

חדר 

א"ישיבות ת

 יישום תיקון 15:00

 + פקודת הטלגרף

שושי, אשר , נתי , 

גדעון, אורנן, רועי , 

שמילה (מוני)מימון 27/03/201814:00:0015:00:00בי'איציק חג, איתן

דנה ;אשר ביטון;נתי שוברט

אורנן ;רועי ברית;נויפלד

גדעון ;איתן כסיף;שטיינברג

שושי בן ;בי'יצחק חג;שטרית

אהרון

משרד 

א"שמילה ת



+ שירה + עדי 

יעקב שם + אנואר 

טוב ממשרד 

אורי + התחבורה 

זיסקין מרשות 

שמילה + המסים 

ממשרד התקשורת 

חזי ליפשיץ + 

ממשרד התשתיות 

אלי + הלאומיות 

גורדון ממשרד 

אסף + הבריאות 

קובו מהגבלים 

רקפת + עסקיים 

איריס סעדון + ישי 

ענת בן +

- אניטה +עזרא

ישיבה בנושא עדת 

שירה גרימברג28/03/201808:30:0010:30:00יבוא אישי

 חדר 

- ישיבות 

; תקציבים

חדר 

- ישיבות 

תקציבים

איוב קרא28/03/201810:00:0011:00:00יפעת חי שגב

דר ;איציק דרוק;שירלי שיף

 (מוני)מימון ;חי שגב-יפעת בן

שמילה

משרד תל 

אביב

יידחה   ישיבה 

פנימית בנושא בזק 

עופר , איה+ 

שמילה (מוני)מימון 28/03/201810:00:0011:00:00גדעון, (טלפונית)

עופר ;דנה נויפלד;פורת-איה בן

גדעון ;עמי גילה;רז דרור

עדו שגב;שטרית

משרד 

א"שמילה ת

אשרור עיצומים 

שהומלצו בדיון 

מניעת : בראשותי

חיובי , XXXהטבה 

שמילהשמילה (מוני)מימון איתן כסיףYYY28/03/201811:00:0012:00:00יתר 

- פע דנה ושמילה 

תקנות הרשות 

איוב קרא28/03/201812:00:0012:30:00השנייה

איציק ;שירלי שיף;אבי שמידט

דנה ;שמילה (מוני)מימון ;דרוק

רחלי קליין;נויפלד

משרד תל 

אביב



-  תקנות הדיווח 

עדכון נוהל אירוע 

מיוחד לקראת 

הטמעתו בתקנות 

טלפוניתליאור מרקוביץאורנן שטיינברג28/03/201812:00:0013:00:00הדיווח המוצעות

FW: תחולת 

 פיקוח על גופי

 מערכת הביטחון

 + בפקודת הטלגף

28/03/201812:30:0013:30:00Gabriela Fismanמשרד התקושרת

אצל גבי 

, פיסמן

, 2קומה 

222חדר 

- אמון הציבור 

נושאי קליטה 

איוב קרא28/03/201813:00:0014:00:00בסלולאר

מימון ;איציק דרוק;שירלי שיף

דנה ;רחלי קליין;שמילה (מוני)

לימור אמון ;'נויפלד

נתי ;אשר ביטון,;הציבור

אבי שמידט;שוברט

לשכה תל 

אביב

ע אלון"פ 15:00  

אלון זולרשמילה (מוני)מימון 28/03/201814:30:0015:30:00זולר

משרד 

א"שמילה ת

 פגישת 10:00

ל"המשך מנכ  

 משרד התקשורת

 והמדען הראשי

 + במשרד הכלכלה

אשר,חיים גרון  

אתי, ביטון  

עופר רז, שמואלי  

שמילה (מוני)מימון 08/04/201810:00:0011:00:00דרור

עופר רז ;חיים גרון';דיצה מעיין

אתי שמואלי;אשר ביטון;דרור

משרד 

, הכלכלה 

בנק ישראל 

 3 קומה 5

חדר 

ישיבות 

כרמל 

משרד )

המדען 

(הראשי

ע"פ 12:10  

 אביבית רונית וחסן

 קביעת -

 קריטריונים לנסיעה

שמילה (מוני)מימון 08/04/201812:10:0013:00:00לפולין

-רונית בן;אביבית מסבנד

ולייט 'ג;חסן אסמעיל;טל

חקשוריאן

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 פגישה עם 13:00

 משרד מבקר

שמילה (מוני)מימון 08/04/201813:00:0014:00:00- המדינה

אשר ;נתי שוברט;גדעון שטרית

ניקול ציקורל;ביטון

חדר 

ישיבות 

ירושלים



 פגישה עם  14:00

 HP-בכירים ב

 התנעת פרויקט

DCT + אביבית, 

בת, שושי, חסן  

קובי, אליאן, שבע  

קובי, חסון  

אסף, אלפנדרי  , 

שמילה (מוני)מימון 08/04/201814:00:0015:00:00אתי שמואלי

חסן ;אביבית מסבנד

שושי בן ;אסמעיל

קובי ;ולייט חקשוריאן'ג;אהרון

-בת שבע נחמיה;אלפנדרי

 Kobi;דנה נויפלד;מיכאלי

Hasson;אליאן ;אסף גרונדמן

אתי שמואלי;רובנוביץ

 23יפו 

ירושלים

 פגישה עם 10:00

 ישראל דיגטאלית

+ חיים, בת שבע , 

עופר, גדעון, אשר , 

אתי, גדעון  

שושי, שמואלי שמילה (מוני)מימון 09/04/201810:00:0011:00:00,

דנה ;מיכאלי-בת שבע נחמיה

אשר ;חיים גרון;נויפלד

אתי ;גדעון שטרית;ביטון

שושי בן אהרון;שמואלי

חדר 

א"ישיבות ת

 פגישה עם 12:00

 + תעשיה אווירית

חזי, נתי  + 

כלכלה, משפטית  , 

שמילה (מוני)מימון 09/04/201812:00:0013:00:00רותי ועדו- רישוי

עופר רז ;חזי נאור;נתי שוברט

אשר ;דנה נויפלד;דרור

גדעון ;עמי גילה;נויה שבו;ביטון

רותי כהן;עדו שגב;שטרית

מגדל קומה 

 מבואה 9

מערבית

 הכרזה על 13:00

 תאגיד השידור

 הציבורי כרשות

משק לשעת)ח "מל  

ייעודית (חירום + 

מלכה, אורנן , 

שמילה (מוני)מימון 09/04/201813:00:0014:00:00אסף, ליאור אתי 

אורנן ;דנה נויפלד

אתי ;ליאור מרקוביץ;שטיינברג

איתן ;אסף אברהם;שמואלי

כסיף

משרד 

א"שמילה ת

יאיר ברק (מרצדס) -

 מנהל מרחב דואר 

שמילה (מוני)מימון 09/04/201814:30:0015:00:00אלי כהן+ישראל 

סיור מועצה קרית 

איציק דרוק09/04/201814:30:0016:30:00עקרון

מימון ;שירלי שיף;איוב קרא

אלי ;אורן לביאן;שמילה (מוני)

איריס קאשי;חיים גרון;כהן

מועצה 

קרית עקרון



 תקציב 15:00

א"שמילה תאליאן רובנוביץשמילה (מוני)מימון 09/04/201815:00:0015:45:00(אליאן)

סיורי השר  חזי 

+ הדי נבואני+נאור

מרצדס מחברת 

שמילה (מוני)מימון 10/04/201800:00:0000:00:00הדואר

מסיבת עיתונאים 

הענקת רשיון 

איוב קרא10/04/201809:45:0011:15:00לחברת אקספון

דוברות משרד ;איציק דרוק

 (מוני)מימון ;התקשורת

שירלי שיף;שמילה

גלריית 

 9דובנוב 

תל אביב

ועדת כספים : בוטל

כנסתאיוב קרא10/04/201810:00:0011:00:00מספר נושאים- 

איציק דרוק10/04/201811:00:0014:00:00סיור בגדרה

מימון ;שירלי שיף;איוב קרא

נתי ;אורן לביאן;שמילה (מוני)

חזי נאור;שוברט

מועצה 

גדרה

 זמני 12:30

 המתנה למענה

 אנושי במוקדי

 - פניות טלפוניים

עופר)החלטה   

שמילה (מוני)מימון 10/04/201812:30:0013:30:00(טלפונית

מוניר ;לאה יאסין;איתן כסיף

ואיל ;דנה נויפלד;קזמל

עדו ;טל אלימלך;גיגיני

גדעון ;רותי כהן;זאב קידר;שגב

ורד ;רחל אורנשטיין;שטרית

דולי ;עופר רז דרור;שמו

בסט-מאיר בן;דדון

משרד 

א"שמילה ת

איציק דרוק10/04/201814:30:0016:30:00סיור בגן יבנה

מימון ;שירלי שיף;איוב קרא

אורן ;אורן לביאן;שמילה (מוני)

חזי נאור;נתי שוברט;לביאן

 גן 1הרצל 

יבנה

זמן- דואר 10:00  

 המתנה

אורן+בתור , 

עמי, עופר, ברוריה  

שמילה (מוני)מימון 11/04/201810:00:0011:00:00רן ,

אורן ;רן אורנבך;עופר רז דרור

עמי ;נויה שבו;לביאן

דנה ;ברוריה מנדלסון;גילה

פאדיה זידאן;נויפלד

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

ועדת התאמה 

לעובד בתקופת 

אביבית מסבנד11/04/201811:00:0011:30:00ניסיון

מיכל ;ברוריה מנדלסון

אתי ;אורן לביאן;עוזרי

רחלי ;שמילה (מוני)מימון ;כהן

אריאלה ;שרית עסיס;קליין

אילוז

משרד 

אביבית



 דיון בנושא 11:30

 - הפרטת הדואר

שמילה (מוני)מימון 11/04/201811:30:0012:30:00הכנה לשר

דנה ;אורן לביאן;עופר רז דרור

נויה ;מיכל עוזרי;נויפלד

אתי כהן;שבו

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

פורת-איה בן11/04/201811:30:0014:00:00ש יורוקום"דיון בימ

ברוריה ;דנה נויפלד

 (מוני)מימון ;מנדלסון

מיכל ;עופר רז דרור;שמילה

א"מחוזי תעוזרי

FW: תחולת 

 פיקוח על גופי

 מערכת הביטחון

 + בפקודת הטלגף

11/04/201812:00:0013:00:00Gabriela Fismanמשרד התקושרת

משרד 

ראשי חדר 

קטן - 1

- ע שמילה "פ

איוב קרא11/04/201813:00:0014:00:00הפרטת הדואר

 (מוני)מימון ;שירלי שיף

דנה ;איציק דרוק;שמילה

אורן ;עופר רז דרור;נויפלד

עופר ;ברוריה מנדלסון;לביאן

ירושליםרז דרור

 פגישה עם 15:00

ת בנושא"אג  

אורן+ הדואר , 

עמי, רן, ברוריה , 

שמילה (מוני)מימון 11/04/201815:00:0016:00:00עומרי ורעיה, עופר

רן ;ברוריה מנדלסון;אורן לביאן

עופר רז ;עמי גילה;אורנבך

עצרי בן חורין;רעיה עדני;'דרור

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

ע מנהל"פ 16:00  

 הרווחה של

אביבית+ הדואר , 

שמילה (מוני)מימון 11/04/201816:00:0016:45:00רעיה

רעיה ,עמרי בן חורין

אבינועם ;אביבית מסבנד;עדני

ציון דואר;'רוזנבאום

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

 פגישת 9:00

 הכרות עם דוד

ל חלל"פולק מנכ  + 

גדעון, אשר, נתי , 

שמילה (מוני)מימון 12/04/201809:00:0010:00:00דנה/ איה

-איה בן;אשר ביטון;נתי שוברט

דנה נויפלד;גדעון שטרית;פורת

חדר 

א"ישיבות ת



 פגישת 10:00

 הכרות עם איתמר

ל אקט"אביטן מנכ  

 נציג כלכלה +

שמילה (מוני)מימון 12/04/201810:00:0011:00:00נציג משפטי+

נויה ;דנה נויפלד;עופר רז דרור

שבו

חדר 

א"ישיבות ת

יום עיון לעובדי 

משרד התקשורת 

MOCשבי ליאון15/04/201800:00:0000:00:00ביד ושם ירושלים

יד ושם 

ירושלים

טקס יום השואה 

שמילה (מוני)מימון 15/04/201809:00:0017:00:00ביד ושם

סיור - ועדת פנים 

איוב קרא15/04/201810:30:0011:00:00במירון ודיון בנושא

מימון ;איציק דרוק;שירלי שיף

דנה ;שמילה (מוני)

מירוןרחלי קליין;נויפלד

ועדת בוחנים 

- 49286למכרז 

ל בכיר "סמנכ

ומנהל מינהל 

משרד , כלכלה

שמילה (מוני)מימון אביה ישר16/04/201808:30:0010:00:00התקשורת

נציבות 

שירות 

- המדינה

אגף 

בחינות 

, ומכרזים

רחוב בית 

, 12הדפוס 

, Aאגף 

, 5קומה 

גבעת 

שאול 

ירושלים

שמילה (מוני)מימון 16/04/201808:30:0010:00:00נציבות 8:30

שמילה (מוני)מימון 16/04/201809:30:0010:30:00מבקר המדינה

שמילה (מוני)מימון 16/04/201810:00:0011:00:00נסיעה למשרד

כישלון בשמירת 

צורך לאומי של 

לווין תקשורת 

שמילה (מוני)מימון אורי חפץ16/04/201812:00:0014:00:00ישראלי

ועדת 

המדע 

והטכנולוגיה

, כנסת, 

ירושלים

שמילה (מוני)מימון 16/04/201812:30:0013:00:00אשר ביטון+ ועדה 



יפעת סיטרואןשמילה (מוני)מימון 16/04/201813:30:0014:00:00א יפעת"פ 13:30

לשכת 

מנכל 

ירושלים

 ועדת 14:00

אביבית+ נסיעות  , 

שמילה (מוני)מימון 16/04/201814:00:0015:00:00אליאן, חסן

חסן ;אביבית מסבנד

רפי ;אליאן רובנוביץ;אסמעיל

כהני

לשכת 

- ל "מנכ

ירושלים

ועדת פנים  מעקב 

אחר יישום מדיניות 

הממשלה בעניין 

המסתננים וסגירת 

– מתקן חולות 

איוב קרא16/04/201814:00:0014:30:00ישיבת מעקב

מימון ;איציק דרוק;שירלי שיף

דנה ;שמילה (מוני)

כנסתרחלי קליין;נויפלד

ע שוטף"פ  16:00  

;עמרי בן חורין;רעיה עדנישמילה (מוני)מימון 16/04/201816:00:0017:00:00עומרי+רעיה

לשכת 

ל "מנכ

ירושלים

הדרכה בנושא 

סמכויות אכיפה על 

פי פקודת הטלגרף 

גבי גרינוולד17/04/201810:00:0013:30:00האלחוטי

דנה ;רועי ברית;בי'יצחק חג

מתנאל ;אורנן שטיינברג;נויפלד

אליאב ;לארי שניידר;מזור

נתי ;אשר ביטון;אבנר רון;אלוני

ורד ;ניקול ציקורל;שוברט

רוני ;איתן כסיף;שמו

עודד ;גדעון שטרית;חורי

חדר ישיבותשמילה (מוני)מימון ;אגמון

FW: תחולת 

 פיקוח על גופי

 מערכת הביטחון

 + בפקודת הטלגף

17/04/201813:30:0014:30:00Gabriela Fismanמשרד התקושרת

אצל גבי 

, פיסמן

, 2קומה 

222חדר 

שמילהשמילה (מוני)מימון איתן כסיף17/04/201815:30:0016:30:00יעדים



הצגת תוצרי אבן 

דרך אחת תמחור 

עופר רז דרור18/04/201809:30:0011:30:00אגרות תדרים

טל ;שמילה (מוני)מימון 

נתי ;אשר ביטון;אלימלך

עמרי בן ;אורן מור;שוברט

רחלי ,רעיה עדני, חורין

רפי ;חסן אסמעיל;קליין

,שמואל לשסקו,כהני

Tlv 

Meeting 

Room 

Floor 9

700תדרי  11:30  

טל, נתי, אשר +  

יעל, איה, אלימלך , 

שמילה (מוני)מימון 18/04/201811:30:0012:30:00גדעון

דנה ;נתי שוברט;אשר ביטון

-איה בן;יפה-יעל מלם;נויפלד

עופר רז ;טל אלימלך;פורת

גדעון שטרית;דרור

משרד 

א"שמילה ת


