
 נושא שעת התחלה תאריך התחלה

 תקשורת 09:00 02/08/2020

 לבן-שרינו כחולישבת  09:30 02/08/2020

 ישיבת ממשלה 11:00 02/08/2020

 בעניין פניות ציבור פ.ע 14:30 02/08/2020

 פ.ע בעניין קורונה 16:00 02/08/2020

 צוות פנימיפ.ע  16:30 02/08/2020

 בעניין ניצולי שואה פ.ע 17:00 02/08/2020

 תקשורת 07:00 03/08/2020

 צוות פנימיפ.ע  09:00 03/08/2020

 אזרחים ותיקיםבעניין  דיון 09:30 03/08/2020

 אזרחים ותיקיםבעניין  .עפ 11:00 03/08/2020

 קבינט קורונה 12:00 03/08/2020

 ישיבת סיעה  14:45 03/08/2020

 אישי 17:20 03/08/2020

  דיון בעניין תקציב 18:00 03/08/2020

 סיור במוקד החירום של מגן דוד אדום 09:00 04/08/2020

 בנושא קורונהסיור  11:00 04/08/2020

 פורום בתי האבות זום  15:00 04/08/2020

 פ.ע מנכ"לית ורמ"טית המשרד 16:00 04/08/2020

 תקשורת 07:00 05/08/2020

 מליאה 11:00 05/08/2020

 מירב מיכאליפ.ע עם ח"כ  12:00 05/08/2020

 משה גפניפ.ע עם ח"כ  13:00 05/08/2020

וראש הממשלה החליפי, מנכ"ל משרד  עם שר הביטחון דיון 14:45 05/08/2020
 המשרדומנכ"לית ראש הממשלה החליפי 

 קבינט קורונה 17:45 05/08/2020
 צוות פנימיפ.ע  10:00 06/08/2020

 תקשורת 15:00 06/08/2020

 תקשורת 19:30 06/08/2020

 תקשורת 08:30 09/08/2020

 לבן-ישיבת שרינו כחול 09:30 09/08/2020

 תקשורת 11:30 09/08/2020

 קבינט קורונה 14:00 09/08/2020

 פ.ע עם רמ"טית המשרד 16:00 09/08/2020

 תקשורת 16:30 09/08/2020

 ציבורפ.ע בעניין פניות  17:00 09/08/2020

 דיון בעניין אזרחים ותיקים 17:30 09/08/2020

 צוות פנימיפ.ע  18:00 09/08/2020

 פ.ע מנכ"לית  09:15 10/08/2020

 דיון זום בעניין אזרחים ותיקים 11:00 10/08/2020

 דיון בעניין שוויון מגדרי  12:15 10/08/2020

 צוות פנימיפ.ע  14:00 10/08/2020

 ישיבת סיעה 14:45 10/08/2020

 מליאה 16:00 10/08/2020

 ישיבת צוות עם המנכ"לית 11:00 11/08/2020

 גדי יברקן .ע עם סגן השר לביטחון פנים, ח"כ פ 13:30 11/08/2020

 תקשורת 16:00 11/08/2020

 דיון זום בעניין הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי 16:30 11/08/2020

 צוותישיבת  10:00 12/08/2020

 וקורונה דיון בנושא אזרחים ותיקים 11:00 12/08/2020

 ישיבה עם צוות פניות ציבור 13:00 12/08/2020

 אזרחים ותיקיםדיון בעניין  14:30 12/08/2020



 פ.ע מנכ"לית  15:30 12/08/2020

 דיון בעניין ניצולי שואה 18:00 12/08/2020

 העיתונות הממשלתיתצילומים ללשכת  09:30 13/08/2020

 אישי 11:00 13/08/2020

 קבניט קורונה 13:00 13/08/2020

 אזרחים ותיקיםדיון בנושא  18:30 13/08/2020

 צוות פנימיפ.ע  21:30 13/08/2020

 לבן-ישיבת שרינו כחול 09:30 16/08/2020

 ישיבת ממשלה 12:00 16/08/2020

 לבן-זום מטה נשים כחול 20:30 16/08/2020

 תקשורת 12:30 17/08/2020

 פ.ע מנכ"לית 13:15 17/08/2020

 ישיבת סיעה 14:45 17/08/2020

 צוות פנימיפ.ע  16:00 17/08/2020

 מליאה 19:30 17/08/2020

 צוות פנימיפ.ע  09:30 18/08/2020

 פגישה עם הממונה על שוק ההון, משה ברקת 10:00 18/08/2020

 בעניין שוויון מגדרידיון  11:30 18/08/2020
 דיון זום בעניין ניצולי שואה 12:00 18/08/2020
 דיון זום בעניין אזרחים ותיקים 12:30 18/08/2020
 דיון בעניין אזרחים ותיקים 13:30 18/08/2020

 דיון בעניין אזרחים ותיקים 14:00 18/08/2020

 תקשורת 16:00 18/08/2020

 תקשורת 07:30 19/08/2020

 פ.ע טלפוני בנושא ניצולי שואה 10:30 19/08/2020

 לבן לענייני ירושלים, אביב עזרא-כחולפ.ע עם רמ"ט  11:00 19/08/2020

 פ.ע בעניין הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי  11:45 19/08/2020

 דיון עם סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יואב קיש 12:30 19/08/2020

 יון זום בעניין אזרחים ותיקיםד 14:30 19/08/2020

 דיון בעניין ניצולי שואה 16:30 19/08/2020

 דיון בעניין תקציב עם גורמי האוצר  17:30 19/08/2020

 דיון בעניין אזרחים ותיקים 18:30 19/08/2020

 צוות פנימיפ.ע  19:00 19/08/2020

 עם מנכ"לית  פ.ע 19:30 19/08/2020

 ישיבת סיעה 22:00 19/08/2020

 תקשורת 08:00 20/08/2020

 פ.ע עם הרמ"טית 09:00 20/08/2020

 תקשורת 10:00 20/08/2020

 דיון בעניין שוויון מגדרי 11:00 20/08/2020

 צוות פנימיפ.ע  12:00 20/08/2020

 פ.ע טלפוני עם המנכ"לית 14:00 20/08/2020

 תקשורת 15:00 20/08/2020

 קבינט קורונה 16:30 20/08/2020

 דיון בעניין קורונה עם גורמי בריאות 21:00 20/08/2020

 פ.ע רמ"טית 08:00 23/08/2020

 הפגנת תמיכה נגד אלימות מינית 12:00 23/08/2020

 צוות פנימיפ.ע  13:00 23/08/2020

 צוות פנימיפ.ע  14:00 23/08/2020

 אזרחים ותיקיםבעניין דיון  16:00 23/08/2020

 תקשורת 18:00 23/08/2020

 היבכפר כעבביקור בסוכת אבלים  18:30 23/08/2020

 פ.ע מנכ"לית  09:00 24/08/2020

 תקשורת 11:00 24/08/2020



 דיון בעניין אזרחים ותיקים 12:00 24/08/2020

 דיון בעניין אזרחים ותיקים  12:30 24/08/2020

 מטאנס שחאדה"כ פ.ע עם ח 14:00 24/08/2020

 ח"כ טלי פלוסקוב פ.ע עם  14:30 24/08/2020

 "כ עידה סולימןפ.ע עם ח 16:00 24/08/2020

  ח"כ יאיר לפידפ.ע עם  16:30 24/08/2020

 , חבר הכנסת רפי פרץומורשת פ.ע עם השר לענייני ירושלים 17:30 24/08/2020

 מליאה 19:00 24/08/2020

 ישיבת סיעה 22:00 24/08/2020

 דיון בעניין שוויון מגדרי 09:00 25/08/2020

 רשות הצעירים דיון בעניין  10:00 25/08/2020

 דיון זום בעניין ניצולי שואה 12:00 25/08/2020

 בעניין שוויון מגדריון די 12:30 25/08/2020

 ן בעניין אזרחים ותיקים ודי 13:00 25/08/2020

 תקשורת 14:00 25/08/2020

 דיון זום בעניין אזרחים ותיקים 18:10 25/08/2020

 בעניין פניות ציבורפ.ע  09:00 26/08/2020

 דיון בעניין אזרחים ותיקים וקורונה  11:00 26/08/2020

 פ.ע רמ"טית 12:00 26/08/2020

 פ.ע בעניין קורונה 14:30 26/08/2020

 דיון בעניין אזרחים ותיקים 15:00 26/08/2020

 דיון בעניין אזרחים ותיקים 16:00 26/08/2020

 פ.ע מנכ"לית 17:00 26/08/2020

 דיון בעניין אזרחים ותיקים וקורונה 10:00 27/08/2020

 דיון בעניין אזרחים ותיקים  11:00 27/08/2020

 , ד"ר עליזה בלוךהעיר תסיור בבית שמש עם ראש 12:30 27/08/2020

 צוות פנימיפ.ע  18:00 30/08/2020

 תקשורת  18:30 30/08/2020

 פ.ע רמ"טית 09:30 31/08/2020

 דיון זום בעניין שוויון מגדרי 11:20 31/08/2020

 אישי 12:00 31/08/2020

 דיון זום בעניין אזרחים ותיקים 12:30 31/08/2020

 דיון זום בעניין אזרחים ותיקים וקורונה 13:00 31/08/2020

 בעניין ניצולי שואהדיון זום  14:30 31/08/2020

 דיון זום בנושא תוכנית עבודה  17:00 31/08/2020

 קבינט קורונה טלפוני 20:30 31/08/2020

 

 


