
 נושא שעת התחלה תאריך התחלה

 שואה ניצוליבעניין  דיון 09:00 01/07/2020

 תקציב  בעניין פ.ע 10:00 01/07/2020

 קורונהל הערכות בעניין פ.ע 11:30 01/07/2020

 צוות פנימיפ.ע  12:00 01/07/2020

 ישיבת צוות  13:00 01/07/2020

 , ח"כ בני גנץהממשלה החליפישר הביטחון וראש עם  פ.ע 14:30 01/07/2020

 למחקרי מדיניות בזוםירושלים מכון כנס  16:00 01/07/2020

 קורונהל הערכות בענייןטלפוני  פ.ע 20:00 01/07/2020

 תקשורת 07:00 02/07/2020

 פניות ציבורבעניין  פ.ע 10:00 02/07/2020

 סיור ברשות לניצולי שואה 11:00 02/07/2020

 פ.ע ניצולי שואה 11:50 02/07/2020

 בעניין ניצולי שואה פ.ע 12:15 02/07/2020

 קבינט קורונה 15:00 02/07/2020

 לבן -ישיבת שרינו כחול 09:30 05/07/2020

 פ.ע עם מנכ"לית  11:45 05/07/2020

 ישיבת צוות 15:00 05/07/2020

 קורונה ל הערכות בעניין בזום פ.ע 16:30 05/07/2020

 צוות פנימיפ.ע  08:30 06/07/2020

 זום עובדים זרים 09:30 06/07/2020

 צוות פנימי פ.ע 10:30 06/07/2020

 תהערבי החברהבעניין פיתוח כלכלי של  פ.ע 11:00 06/07/2020

 תהערבי החברהבעניין הרשות לפיתוח כלכלי של  דיון 12:00 06/07/2020
 ואזרחים ותיקיםבנושא קורונה  דיון 14:30 06/07/2020

 פניות ציבור בעניין  פ.ע 15:00 06/07/2020

 דיון בעניין קורונה 15:30 06/07/2020

 פניות ציבור בעניין  פ.ע 20:00 06/07/2020

 בעניין קורונה גם גורמי ביטחון פ.ע 21:15 06/07/2020

 בעניין ניצולי השואה  פ.ע 09:30 07/07/2020

 צוות פנימיפ.ע  10:15 07/07/2020

 תקשורת  12:00 07/07/2020

 עם השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה פ.ע 14:30 07/07/2020

 פורום בתי האבות 16:00 07/07/2020

 תקשורת 08:30 08/07/2020

 בעניין שוויון מגדרי דיון 10:00 08/07/2020

 מנכ"לית המשרד פ.ע 12:00 08/07/2020

 בעניין ניצולי שואה  פ.ע 13:30 08/07/2020

 בעניין ניצולי שואה פ.ע 15:00 08/07/2020

 שר התרבות והספורט, חילי טרופרעם  פ.ע 17:30 08/07/2020

 ישיבת צוות 18:30 08/07/2020

 תקשורת  08:40 09/07/2020

 תקשורת  10:00 09/07/2020

 אזרחים ותיקיםבעניין  דיון 10:30 09/07/2020

 בעניין קורונה עם גורמי בריאות וביטחון דיון 15:30 09/07/2020

 בנושא ניצולי שואה פ.ע 17:00 09/07/2020

 אזרחים ותיקיםבעניין  פ.ע 18:00 09/07/2020

 ישיבת שרים 09:30 12/07/2020

 ישיבת צוות 14:00 12/07/2020

 ניצולי שואה בעניין דיון 15:00 12/07/2020

 פניות ציבורבעניין  פ.ע 16:30 12/07/2020

 ישיבת צוות 09:00 13/07/2020

 סיעהישיבת  11:30 13/07/2020



 איתן גינזבורגח"כ  עם פ.ע 14:00 13/07/2020

 לבן-שרינו כחולישיבת  15:30 13/07/2020

 תקשורת 16:30 13/07/2020

 אזרחים ותיקיםבעניין פ.ע  18:00 13/07/2020

 בעניין קורונה עם גורמי בריאות וביטחון דיון 19:30 13/07/2020

 בעניין פניות ציבור פ.ע 08:30 14/07/2020

 תהערבי החברהלפיתוח כלכלי של  בנושא הרשות פ.ע 09:30 14/07/2020

 אוסמה סעדיעם ח"כ  פ.ע טלפוני 10:00 14/07/2020
 אחמד טיבי עם ח"כ  פ.ע טלפוני 10:15 14/07/2020
 תהערבי החברהלפיתוח כלכלי של  בנושא הרשות טלפוני פ.ע 11:45 14/07/2020
  צוות פנימיפ.ע  13:00 14/07/2020

 אזרחים ותיקיםבעניין דיון  14:00 14/07/2020

 צוות פנימיפ.ע  15:00 14/07/2020

 תקשורת 18:00 14/07/2020

 מליאה 19:00 14/07/2020

 ישיבת סיעה 20:30 14/07/2020

 טלפוני מנכ"ל ורמ"ט פ.ע 22:00 14/07/2020

עם שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, ח"כ  זום בתי אבות 09:00  15/07/2020
 בני גנץ

עגול עם ראשי רשויות מקומיות ערביות, שליחי ציבור שולחן  11:00  15/07/2020
 ערבים וארגוני חברה אזרחית

 ותיקיםאזרחים בעניין  פ.ע 13:00  15/07/2020

 מליאה 14:00  15/07/2020

 אישי 18:45  15/07/2020

 פ.ע טלפוני בעניין קורונה עם גורמי ביטחון 19:30  15/07/2020

 + בשדרות60במרכזי אפ  סיור 09:00  16/07/2020

 מרכז צעירים שדרותביקור ב 12:00  16/07/2020

 מרכז תעסוקה עירוני אשדודביקור ב 13:45  16/07/2020

 באשדוד קורונהבחמ"ל  סיור 15:15  16/07/2020

 דיון בעניין קורונה עם גורמי ביטחון ובריאות 17:30  16/07/2020

 דיון בעניין קורונה עם גורמי בריאות וביטחון 21:30  16/07/2020

  לבן-שרינו כחולישיבת  09:00  19/07/2020

 ישיבת ממשלה 11:00  19/07/2020

 פניות ציבורבעניין  פ.ע 08:00 20/07/2020

 אזרחים ותיקיםבעניין זום  פ.ע 09:30  20/07/2020

 צוות פנימיפ.ע  10:15  20/07/2020

 צוות פניות ציבור דיון עם 13:00  20/07/2020

 מנכ"לית המשרד פ.ע 14:30  20/07/2020

 ובריאותבעניין קורונה עם גורמי ביטחון  דיון טלפוני 19:00  20/07/2020

 תקשורת 07:00  21/07/2020

 דיון בעניין ניצולי שואה 10:30  21/07/2020

 שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, ח"כ בני גנץ פ.ע 12:15  21/07/2020

 בנושא אזרחים ותיקים פ.ע 13:15  21/07/2020

 בדידות אזרחים ותיקיםבעניין  דיון 14:00  21/07/2020

 פ.ע בעניין אזרחים ותיקים 15:00  21/07/2020

 עם מנכ"ל משרד ראה"ם החליפי פ.ע 09:00  22/07/2020

 בעניין אזרחים ותיקים פ.ע 11:00  22/07/2020

 מליאה  12:00  22/07/2020

 צוות פנימיפ.ע  14:00  22/07/2020

 רשות הצעירים  בנושא פ.ע 14:30  22/07/2020

 אישי  15:30  22/07/2020

 צוות פנימיפ.ע  16:00  22/07/2020

 דיון מנכ"לית ורמ"טית 17:00  22/07/2020



 פ.ע טלפוני בעניין אזרחים ותיקים 18:00  22/07/2020

 פניות ציבורבעניין  פ.ע 08:00 23/07/2020

 צוות פנימיפ.ע  10:30 23/07/2020

 אישי 15:00  23/07/2020

 ישיבת צוות 18:00  23/07/2020

 לבן-ישיבת שרינו כחול 11:00 26/07/2020

 ישיבת ממשלה 14:00 26/07/2020

 תקשורת 16:00 26/07/2020

 ישיבת צוות 18:30 26/07/2020

 תקשורת 08:00 27/07/2020

 תוכנית עבודה שוויון מגדרי פ.ע 09:00 27/07/2020

 קבלת פנים בזום למנכ"לית 10:00 27/07/2020

 בעניין אזרחים ותיקים דיון 13:00 27/07/2020

 ישיבת סיעה 15:15 27/07/2020

 בעניין אזרחים ותיקים פ.ע 16:00 27/07/2020

 ישיבת צוות 09:00 28/07/2020

 אישי 12:30 28/07/2020

 אישי 15:00 28/07/2020

 מליאה 18:00 28/07/2020

 דיון בעניין שוויון מגדרי 09:30 29/07/2020

 צוות פנימיפ.ע  11:50 29/07/2020

 חבר הכנסת יולי אדלשטיין, עם שר הבריאות דיון 12:30 29/07/2020

 תקשורת 16:00 29/07/2020

 תקשורת 07:15 30/07/2020

 אישי 12:00 30/07/2020

 תקשורת 13:00 30/07/2020

 זום בעניין עובדים זרים 14:00 30/07/2020

 תקשורת 16:00 30/07/2020

 


