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29 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
4 ינואר 2020

יום שני 30 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)

 טקס קבלת פנים השנתי לראשי הקהילות 11:00 - 12:00
 - אריה מכלוף דרעי (באולם, בית הנשיא)הנוצריות בישראל 

 זמן עבודה13:30 - 15:00
 (משרד הפנים - לשכת מנכל, קומה 1 הכנה למש"מ15:30 - 16:00

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  פגישה עם מש"מ 16:30 - 17:30

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)
  פגישה בנושא תנאי נבחרים- שלטון מקומי17:30 - 18:30

 - מרדכי כהן(משרד הפנים - לשכת מנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 - מרדכי כהן שיחת ועידה אדית ועליזה בלוך18:45 - 18:55

יום רביעי 1 ינואר
 זמן יועצים09:00 - 10:00
 (משרד הפנים - לשכת מנכל,  הכנה לבית שמש10:00 - 11:00

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 -  (לשכת שר) פגישה עם בית שמש אצל השר12:00 - 13:00

מרדכי כהן
  ראש עיריית בית שמש - גאולה עליזה בלוך12:00 - 13:00

 - אריה מכלוף דרעי(חדר ישיבות פנים, רח' קפלן 2, ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל סטטוס ירכא וטבריה13:15 - 14:15

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 שיחת ועידה עם יהודה, דינה זילבר, שרון 14:30 - 14:45

 - מרדכי כהןרוברטס ואורן פונו
 (משרד  פ.ע אבי רואה- ע שהב"ט להתיישבות 15:00 - 16:00

 - מרדכי כהןהפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  פ.ע. איריס נחמני16:15 - 16:45

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 17:00 -  תכנית סיוע לאשקלון -  מנכ"ל משרד 17:00 - 18:00

הפנים, מנכ"ל משרד הכלכלה, מנהל רמ"י, יו"ר הרשות 
 (חדר  תוכנית סיוע לאשקלון - מנכ"ל רוה"מ17:00 - 18:00

יום שישי 3 ינואר

שבת 4 ינואר

יום ראשון 29 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)

 ישיבה עם המל"ל מנגנון שיקולי ביטחון לאומי 09:30 - 10:30
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 בהשקעות זרות 

 - מרדכי כהןירושלים)
 (משרד הפנים,  החלטת ממשלה בדואים 2397 11:00 - 12:00

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 בחינת המשך כהונת המועצה הממונה בתל 12:45 - 13:45

 - מרדכי (משרד הפנים - לשכת מנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)מונד
כהן

יום שלישי 31 דצמבר
לידיעה - דיון בימ"ש בעניין רפאל

 מרדכי אישי09:30 - 11:00
 זמן יועצים11:30 - 13:00
 (משרד הפנים, קומה  הערכות תכניות עבודה13:30 - 15:00

13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 (משפחת דרור - חטיבת יפתח 29 ב'  ניחום אבלים 16:00 - 16:30

הוד השרון)

יום חמישי 2 ינואר
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין  יאירה דונסקי10:00 - 10:30

 - מרדכי כהן125 קרית הממשלה ת"א)
 הרצאה של מרדכי בנושא אזוריות בפני הנהלת 11:45 - 13:15

 (ת"א--מרכז שלטון מקומי,רחוב הארבעה  19 מיגדל תיכון מש"מ
 - מרדכי כהןקומה 9 אולם ישיבות)

 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם מסמך צוות אזוריות14:00 - 15:30
 - מרדכי כהןבגין 125 קרית הממשלה ת"א)

 זמן יועצים16:00 - 17:30
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5 ינואר 2020 - ינואר 2020
11 ינואר 2020

יום שני 6 ינואר
 (חגים דתיים נוצריים)חג ההתגלות - מערבי

 (משרד  הכנה לישיבה בנושא תאגידים עירוניים09:45 - 10:30
 - מרדכי כהןהפנים - לשכת מנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים -  חוזר מנכ"ל והרחבת מנדטים11:30 - 12:30
 - מרדכי כהןלשכת מנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 דיון בנושא צוערים- מצב הנשארים בשלטון 13:30 - 14:15
 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)המקומי

מרדכי כהן
 (נציבות, חדר ישיבות  צילומים לסרט של הנציבות15:00 - 15:45

הצמוד ללשכת נציב)

יום רביעי 8 ינואר
 אירוע פתיחה לתכנית ההתמחויות לראשי 10:30 - 12:00

 - מרדכי  (- בבניין דן-דוד, כיתה 301. הקוד למעלית: 2525)רשויות
כהן

 פגישה בנושא הסכם העברת קרקעות וחלוקת 13:00 - 14:00
 (משרד הפנים, קומה הכנסות מהיטלי השבחה - יבנה וחבל יבנה

 - מרדכי כהן13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 (משרד הפנים, קומה  פגישה עם ר"ע טייבה 14:20 - 15:20

 - מרדכי כהן13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125  פ.ע יונתן15:30 - 15:45

 - מרדכי כהןקרית הממשלה ת"א)
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125  פ.ע. סיון16:30 - 17:30

 - מרדכי כהןקרית הממשלה ת"א)

יום שישי 10 ינואר

שבת 11 ינואר

יום ראשון 5 ינואר
מרדכי אישי

 ישיבת המשך - משפיעים: קבלת החלטה 13:30 - 15:00
מושכלת על אופן פתיחת מחזור ב׳ של תכנית 'משפיעים' 

 - נציב (לשכת הנציב )ומשמעויות 

יום שלישי 7 ינואר
 (חגים דתיים נוצריים)יום חג המולד - מזרחי

 (חגים דתיים יהודיים)צום י' בטבת
 (משרד הפנים, קומה  ראיון - האזרח גואטה10:00 - 11:00

13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 זמן יועצים11:30 - 13:00
 (ת"א) מרדכי פ.א. 13:30 - 15:00

יום חמישי 9 ינואר
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין פ.א. רינת שפרן10:15 - 11:00

 - מרדכי כהן125 קרית הממשלה ת"א)
 זמן  עבודה11:30 - 13:00
 (משרד הפנים, קומה  סטטוס רישוי עסקים13:30 - 14:30

 - מרדכי כהן13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125 קרית  אישי15:00 - 16:00
הממשלה ת"א)

 (אודיטוריום בית ספיר כפר סבא) אישי18:30 - 21:00
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12 ינואר 2020 - ינואר 2020
18 ינואר 2020

יום שני 13 ינואר
 (משרד הפנים - לשכת מנכל, הכנה לקראת אלקין08:30 - 09:00

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הגנה"ס, ג'נרי 2,  ישיבה אצל השר אלקין09:15 - 10:15

 - מרדכי כהןקומה 5, לשכת השר)
 (משרד הפנים. קפלן 2 ירושלים, קומה 1  צוות מים11:30 - 12:30

לשכת מנכ"ל)
 החלטת ממשלה -הקמת רשות פנים ממשלתית 13:30 - 14:30

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 לבקרת רשומ"ק 
 - מרדכי כהןירושלים)

 (משרד הפנים -  ניקוז מים ברשויות מקומיות15:45 - 16:45
 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 17:00 -איגום משאבי הממשלה להגברת 17:00 - 18:30
הביטחון ביישובים ערבים - עם מנכ"ל בט"פ, מנכ"ל פנים, אורן

 (חדרכהן, עמית אבירם , לירית, נעמה, תמי ליאור ורון מרגלית 
 - רונן ועדות שרים, אליעזר קפלן 3, משרד ראש הממשלה, ירושלים )

פרץ

יום רביעי 15 ינואר
 יונתן במעוז00:00

 (משרד הפנים -  בירור- תקציב ישובים גדולים11:00 - 11:30
 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 ישיבה על החלטות ממשלה בית שמש נהריה 12:00 - 13:00
 (משרד הפנים - לשכת ואשקלון (בועז ולילי זמינות טלפונית)

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (חדר ישיבות מרתף) מסיבת פרידה מרינת שפרן13:30 - 14:30
 (משרד הפנים - לשכת  הרחבות מנדטים המשך14:15 - 15:15

 - מרדכי כהןמנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 שיחת ועידה רונן פרץ+קרן טרנר + בני 14:55 - 15:10

 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל מעלה)דרייפוס+אדית בר
 (משרד  קביעת נהלים לאישור תקציב רשומ"ק15:40 - 16:40

 - מרדכי כהןהפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 פגישה עם איתן מורן, מנכ"ל האגודה לקידום 17:00 - 18:00

 -  (משרד הפנים - לשכת מנכל, קפלן 2 ירושלים, קומה 1)החינוך
מרדכי כהן

יום שישי 17 ינואר

שבת 18 ינואר

יום ראשון 12 ינואר
 (חדר דיונים, בית הנשיא  מפגש בית הנשיא10:00 - 11:30

 - מרדכי כהןירושלים)
 זמן יועצים12:30 - 14:00
 זמן עבודה14:30 - 16:00

יום שלישי 14 ינואר
 יונתן במעוז00:00

אגף תקציבים - יום תכניות עבודה
מרדכי אישי

 אישי  08:00 - 08:30
 אישי10:30 - 11:00

יום חמישי 16 ינואר
מרדכי חופש

 אישי10:00 - 13:00
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19 ינואר 2020 - ינואר 2020
25 ינואר 2020

יום שני 20 ינואר
 פגישה עם קרן טרנר בנושא חקיקה ומדיניות 09:25 - 10:25

 -  (משרד הפנים - לשכת מנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)חניה 
מרדכי כהן

 - מרדכי כהן (בגצ) ישיבת בגצ בנושא ירכא11:30 - 12:00
 -  (לשכה פנים) ראש עיריית נהריה - רונן מרלי14:00 - 14:30

אריה מכלוף דרעי
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  הכנה לבית שמש16:00 - 17:00

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 17:30 דיון בנושא מחליטים בית שמש, עם 17:30 - 19:00

משרד השיכון, משרד התחבורה, משרד הכלכלה, משרד 
העבודה והרווחה, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד הנגב 

 (חדר וועדות שרים , משרד והגליל, כפיר מצוינים, ליאור פרבר
 - רונן פרץראש הממשלה , אליעזר קפלן 3 ירושלים )

יום רביעי 22 ינואר
הצגת תוכנית תרובע החדשנות - באר שבע 

 - אריה  (לשכה פנים) מרדכי כהן + יהודה זמרת09:30 - 10:30
מכלוף דרעי

 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין  פגישת עדכון11:45 - 12:00
 - מרדכי כהן125 קרית הממשלה ת"א)

 ישיבת מנכ"ל עם חברי המועצה הממונה 12:30 - 13:30
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה מסעדה

 - מרדכי כהןת"א)
 (משרד  ישיבה עם חברי מועצה ממונים טבריה13:45 - 14:45

 - מרדכי כהןהפנים, קומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין  תקציב 15:002020 - 16:15

 - מרדכי כהן125 קרית הממשלה ת"א)
 טקס סיום מחזור תכנית הצוערים לשלטון 17:00 - 20:00

 (במרכז הכנסים ווהאל סנטר ליד אוניברסיטת בר אילן המקומי
ברמת גן/בני ברק)

 (מרכז והאל, בר  טקס סיום תוכניות הצוערים17:00 - 19:30
 - Noa Geffen-grushkaאילן, רמת גן)

יום שישי 24 ינואר

שבת 25 ינואר

יום ראשון 19 ינואר
 (חגים דתיים נוצריים)חג ההתגלות - מזרחי

 התייעצות בעניין איגוד ערים כינרת לקראת 11:30 - 12:00
 - מרדכי  (לשכת מנכ"ל, ירושלים)הדיון בביהמ"ש (בועז טלפונית)

כהן
 המשך דיון -החלטת ממשלה -הקמת רשות פנים12:15 - 12:45

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1ממשלתית לבקרת רשומ"ק 
 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 (שלומציון המלכה 1 קומה  ביקור במחוז ירושלים13:45 - 14:15

 - מרדכי כהן3)
 (שלומציון המלכה 1, קומה  פ.ע איריס וכל הצוות 14:30 - 16:30

 - מרדכי כהן3 )

יום שלישי 21 ינואר
 (קפה לנדוור, קניון כפר סבא הירוקה, רפפורט  אישי08:00 - 09:00

 - מרדכי כהן3, כפר סבא)
 זמן יועצים10:00 - 11:30
 אישי12:00 - 13:30

יום חמישי 23 ינואר
 אישי10:00 - 14:00
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125  פ.א. חוה 15:15 - 15:45

 - מרדכי כהןקרית הממשלה ת"א)
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26 ינואר 2020 - ינואר 2020
1 פברואר 2020

יום שני 27 ינואר
 (מלון  משוריין- ועידת איגוד התאגידים העירוניים 00:00

 - כנסים ואירועים -לשכת מנכלהרודס אילת)
 (ישראל)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

 לידיעה 11:00-12:00 ועדת היגוי ליישום 07:00 - 07:15
החלטת הממשלה 869 בנושא שילוב האוכלוסייה החרדית 

 - נציב (לשכת נציב)בשירות המדינה 
  ישיבת הנהלה מורחבת - יום תכניות עבודה09:00 - 17:00

 - מרדכי כהן(בית הנסן ירושלים)
 - מרדכי כהן (בית הנסן) פגישה עם המנכ"ל13:00 - 13:30
 - מרדכי כהן (בית הנסן) ראשל"צ13:30 - 14:00
 בג"ץ 350/20 רון אהרון קובי נ' השר להגנת 16:00 - 17:30

 (משרד המשפטים, צאלח א- דין 29, י-ם, קומה 3. אצל הסביבה 
 - Meital Katz (Bagatz)עו"ד ענר הלמן )
 משוריין לפגישה עם ענר הלמן, מנהל מח' 16:00 - 17:00

 (משרד המשפטים, צאלח א- דין 29, י-ם, קומה 3. אצל עו"ד בגצים
 - מרדכי כהןענר הלמן )

יום רביעי 29 ינואר
 (מלון הרודס משוריין- ועידת איגוד התאגידים העירוניים 

 - כנסים ואירועים -לשכת מנכלאילת)
 טיסה לאילת09:30 - 10:00
 וועידת איגוד התאגידים העירוניים ברשויות 12:30 - 14:00

 (הרודס אילת)המקומיות

יום שישי 31 ינואר

שבת 1 פברואר

יום ראשון 26 ינואר
 (משרד הפנים -  הכנה לישיבה אצל דינה זילבר10:00 - 11:00

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים -  הכנה לפגישה עם ישי בן אלי11:00 - 11:30

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
  פגישה בנושא תקציב 2020 אצל ישי בן אלי12:00 - 13:00

 - מרדכי כהן(משרד האוצר, קפלן 1 קומה 4 חדר 446)
 מצ"ב מצע מעודכן-המגבלות החלות על קידום 13:30 - 15:00

החלטות לשינויי תחומי שיפוט במהלך תקופת הבחירות 
 (דינה השלישיות בכלל וההחלטה בעניין עיריית לוד בפרט

זילבר, משרד המשפטים רח' צלאח א דין 29 ירושלים קומה 2 חדר 
 - דינה זילבר (חיצוני)217)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  הכנה לענר הלמן16:15 - 16:45
 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)

 (משרד  הערכות המשרד לבחירות הכלליות17:00 - 17:45
 - מרדכי כהןהפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים - לשכת  היערכות לנייר ועדות ג"ג17:45 - 18:15
 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

יום שלישי 28 ינואר
 (מלון הרודס משוריין- ועידת איגוד התאגידים העירוניים 

 - כנסים ואירועים -לשכת מנכלאילת)
 (רח' אליעזר יפה 8 רעננה) אישי09:00 - 09:30
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין  פ.א. רועי דהן12:00 - 12:30

 - מרדכי כהן125 קרית הממשלה ת"א)
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125  פ.ע. סיסו13:15 - 13:45

 - מרדכי כהןקרית הממשלה ת"א)
 ישיבת מנכ"ל עם חברי המועצה הממונה תל 13:45 - 14:45

 -  (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)מונד
מרדכי כהן

 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125  זאב חיות15:00 - 16:00
קרית הממשלה ת"א)

 17:00- ועד מנהל- עתודות לישראל עם נציב 17:00 - 19:00
שירות המדינה, מנכ"ל משרד הפנים, שירלי ברכה רימון, איציק 

 (רחוב אבן גבירול דבש, חיים שני, תמר פלד אמיר וליאור פרבר
69, קומה 12 חדר הנהלה, בניין עיריית תל אביב יפו, חנייה בבניין 

העירייה על בסיס מקום פנוי / חניון גן העיר - טלפון לבירורים: 
 - רונן פרץ03-7241300)

יום חמישי 30 ינואר
 (מלון  משוריין- ועידת איגוד התאגידים העירוניים 00:00

 - כנסים ואירועים -לשכת מנכלהרודס אילת)
 טיסה לנתב"ג12:00 - 12:30
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2 פברואר 2020 - פברואר 2020
8 פברואר 2020

יום שני 3 פברואר
 - מרדכי כהן (בגצ) דיון בבגצ רון קובי09:00 - 09:30
 (משרד הפנים - לשכת  צילום לסרט- אבי פירסט12:00 - 12:15

 - מרדכי כהןמנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת מנכל, קומה 1  פ.ע טבריה 14:00 - 14:30

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 (מלון קינג דייויד) אישי16:00 - 17:00

יום רביעי 5 פברואר
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה דוחות כספיים09:30 - 09:45

 - מרדכי כהן1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת  פניות לועדת חריגים09:45 - 10:45

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 פגישה עם ר"ע כפר יונה בנושא אתגרים 11:00 - 12:00

 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)כלכליים 
מרדכי כהן

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1,  פ.ע גלית12:15 - 12:30
 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים,  ועדת היגוי- פרוייקט נקודת ראות12:30 - 14:30

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת  ישיבה עם ג'אבר חמוד15:00 - 16:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 אישי17:00 - 20:00

יום שישי 7 פברואר

שבת 8 פברואר

יום ראשון 2 פברואר
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1,  פ.א. ששי10:30 - 11:00

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 דיון בנושא היערכות לאומית והתמודדות עם 11:00 - 12:00
 - אריה מכלוף דרעי (לשכת רוה"מ)נגיף הקורונה 
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  חירום אשכולות12:30 - 13:15

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת צילומים לסרט פרידה לאבי13:00 - 13:30

 - מרדכי כהןמנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים,  ועדת גבולות  ועדים מקומיים13:30 - 14:30

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (לשכת שיחת ועידה - הכנה לפארק אריאל שרון14:30 - 14:45

 - מרדכי כהןמנכ"ל תקשר)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  פ.א. עמרם קלעג'י15:00 - 16:00

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (ת"א) פ.א.17:30 - 18:00

יום שלישי 4 פברואר
 אישי09:00 - 14:00

יום חמישי 6 פברואר
 (קרית הממשלה ת"א- משרד  פגישה עם אלעד09:00 - 09:45

 - מרדכי כהןהפנים, מנחם בגין 125 קומה 13 )
 (משרד הפנים, קומה  פגישה עם עירית פ"ת10:00 - 10:45

 - מרדכי כהן13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 (חולון) אישי11:00 - 14:00
 (בית ברל)  עתודות ישראל חינוך16:00 - 17:00
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9 פברואר 2020 - פברואר 2020
15 פברואר 2020

יום שני 10 פברואר
 (חגים דתיים יהודיים)ט"ו בשבט

 (חדר ישיבות קומת  מסיבת פרידה לאבי פירסט10:00 - 11:00
 - מרדכי כהןמרתף, משרד ראשי ירושלים)

 - מרדכי  (לשכת השר) יהודה ומרדכי אצל השר 11:00 - 12:00
כהן

 אגף בכיר לעדות דתיות - כניסת בועז כמ"מ 13:00 - 13:45
 - (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)ראש האגף
מרדכי כהן

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  פ.ה. ריאל שמיר14:00 - 14:30
 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים, מפגש עם מנכ"לי האשכולות צפון15:30 - 16:30
 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)

יום רביעי 12 פברואר
 (סחנין,  סיור סחנין, צפת, אשכול גליל מזרחי09:00 - 16:00
 - מרדכי כהןצפת, צומת כח)

יום שישי 14 פברואר

שבת 15 פברואר

יום ראשון 9 פברואר
  הרפורמה בתאגידים עירוניים + מש"מ+בורבא09:30 - 10:30

 - מרדכי כהן(משרד הפנים - לשכת מנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד  סטטוס הועדה לרפורמה בארנונה 11:15 - 12:15

 - מרדכי כהןהפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה  רשויות איתנות12:15 - 13:00

 - מרדכי כהן1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1,  פ.ע. סיון13:15 - 14:15

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 -  (לשכת מנכ"ל, ירושלים) מעמד חברי מועצה14:30 - 15:30

מרדכי כהן

יום שלישי 11 פברואר
 אוניברסיטת באר שבע10:00 - 13:30

יום חמישי 13 פברואר
 (מפעל הפיס, רחוב  דירקטוריון מפעל הפיס 10:00 - 12:30

 - ירון לוסקי (חיצוני)הפטמן 3, תל אביב )
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125  פ.א. נשאת13:00 - 13:30

 - מרדכי כהןקרית הממשלה ת"א)
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם  פ.א. סימון אלפסי13:30 - 14:00

 - מרדכי כהןבגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 זמן יועצים14:30 - 16:00
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16 פברואר 2020 - פברואר 2020
22 פברואר 2020

יום שני 17 פברואר
 (משרד הפנים - לשכת מנכל, דו"ח מבקר המדינה 13:45 - 14:30

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 פגישה עם אריאל יוצר ור"ע באר שבע - הצגת 14:30 - 15:30

 (משרד הפנים - לשכת מנכל, התכנית האסטרטגית של העיר 
 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)

  גביית ארנונה מאיגוד ערים כנרת עם האוצר15:30 - 16:30
 - מרדכי כהן(משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 - מרדכי  (קפית, הגן הבוטני) פ.א. אלי אלאלוף 17:00 - 18:00
כהן

יום רביעי 19 פברואר
 (ביתן 2  ועידת השלטון המקומי לחדשנות 2020 10:00 - 10:30

 - אריה מכלוף דרעיבאקספו תל אביב (גני התערוכה))
 -  (גני התערוכה) מרדכי מדבר במוני אקספו11:00 - 12:00

מרדכי כהן
 - מרדכי כהן (מוני אקספו, ת"א) פ.א. יוצר12:15 - 13:15
 (מונ אקספו) פ.א. ורד אמר13:15 - 14:15

יום שישי 21 פברואר

שבת 22 פברואר

יום ראשון 16 פברואר
 (משרד הפנים -  הכנה לפגישה עם גיא סמט 10:30 - 11:00

 - מרדכי כהןלשכת מנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד  ועדות ג"ג קוים מנחים והיטלי השבחה11:00 - 12:30

 - מרדכי כהןהפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת מנכל,  ארוחת צהריים 13:00 - 14:00

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
  פגישה עם דרום השרון בנושא תקציב וגבולות14:00 - 15:00

 - מרדכי כהן(משרד הפנים - לשכת מנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 זימון מנכ"ל לעדות בעניין סגן ראש מועצת 15:00 - 15:30
 (משרד הפנים - לשכת מנכל, קומה 1 קפלן 2 דלית אל כרמל

 - מרדכי כהןירושלים)
 נסיעה 16:00 - 16:15
 16:30 - גיא - "תאום מהלכים בתחום 16:30 - 17:30

האשכולות משרד הפנים ומשרד הג"ס" - מרדכי כהן מנכ"ל 
 (בניין ג'נרי 2, משרד הפנים ונציגים מטעמו, אסף יזדי, שרון פ.

 - גיא סמט (חיצוני)רח' בנק ישראל 7 קומה 5 לשכת מנכ"ל, ירושלים)

יום שלישי 18 פברואר
 סיור בטבריה + חנוכת משרדי מ.א. מבואות 09:00 - 15:00

 - מרדכי כהן ( טבריה, מבואות חרמון)חרמון
 (כיתה  שולחן עגול בנושא הסכמי הגג בישראל 17:30 - 18:30

C110, בניין ארזי-עופר, קמפוס הבינתחומי הרצליה, רחוב 
 - מרדכי כהןהאוניברסיטה 8, הרצליה.)

יום חמישי 20 פברואר
 (ת"א)מוני אקספו

 (משרד הפנים, קומה  הכנה לשימוע והיב חביש09:30 - 10:30
 - מרדכי כהן13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)

 השלמת שימוע ראש מעצת ירכא לשעבר - והיב 11:00 - 13:00
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגיןחביש - שימו לב השימוע בת"א

 - מרדכי 125 קרית הממשלה ת"א- לחניון: דרך אריה לובה אליאב)
כהן

 (ת"א) זמן יועצים13:30 - 15:00
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23 פברואר 2020 - פברואר 2020
29 פברואר 2020

יום שני 24 פברואר
מרדכי חופש

 (מלון כרמים) כנס ראשי המועצות האזוריות00:00

יום רביעי 26 פברואר
 (מלון כרמים) כנס ראשי המועצות האזוריות00:00

 (חגים דתיים נוצריים)יום רביעי של האפר - מערבי
 (מלון כרמים) השר נואם - כנס מועצות אזוריות10:00 - 10:20
 (מלון כרמים) מרדכי נואם - כנס מועצות אזוריות10:20 - 10:35
 פ.ע. בנושא פסילת מועמדותו של מהנדס 12:00 - 12:30
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 מועצת בנימין

 - מרדכי כהןירושלים)
 (משרד הפנים,  הכנה לפגישה עם השיח' טריף12:40 - 13:00

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 פגישה עם השיח טריף בנושא העברת 13:00 - 14:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל המאדונים למועצה הדתית הדרוזית
 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים - לשכת  פגישה עם עירית כרמיאל14:30 - 15:30
 - מרדכי כהןמנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 (מלון לאונרדו ת"א) פגישה18:30 - 19:30

יום שישי 28 פברואר

שבת 29 פברואר

יום ראשון 23 פברואר
 מרדכי חופש00:00

יום שלישי 25 פברואר
 מרדכי חופש00:00

 (מלון כרמים)כנס ראשי המועצות האזוריות
 (מוזיאון א"י ת"א)המפגש השנתי "ביקורת ברשויות המקומיות"

יום חמישי 27 פברואר
 פגישה עם אדית ומשה קריף בנושא כתיבת 09:00 - 09:30

 - (מפעם רחובות, אלי הורוביץ 19 בית גל)דו"ח- ועדות הגאוגרפיות
מרדכי כהן

 (מפעם רחובות, אלי  משוריין לכנס ועדות ג"ג09:30 - 10:30
הורוביץ 19 בית גל)

 פורום ראשי רשויות מקומיות מחוז תל אביב 11:30 - 12:00
save the day (מחוז תל אביב חדר ישיבות גדול)משרד הפנים  - 

רווית קלפנר
 (לשכת  שיחת ועידה מרדכי-ישי בן אלי-רועי13:00 - 13:30

 - מרדכי כהןמנכ"ל תקשר)
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם  פ.א. ישראל דניצגר14:00 - 16:00

 - מרדכי כהןבגין 125 קרית הממשלה ת"א)
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1 מרץ 2020 - מרץ 2020
7 מרץ 2020

יום שני 2 מרץ
בחירות

יום רביעי 4 מרץ
 (שדרות פל ים 15,  ביקור במחוז חיפה+ פ.ע פאיז12:00 - 13:00

 - מרדכי כהןבניין הטיל, מחוז חיפה, קומה 4)
 (במסעדת סמירמיס בתוך  פרידה מיעקב סלאמה 14:30 - 15:30

 - מרדכי כהןתחנת הדלק, חיפה )

יום שישי 6 מרץ

שבת 7 מרץ

יום ראשון 1 מרץ
 יועצים - הערכות לבחירות10:00 - 13:00
 - מרדכי  שיחת ועידה - היערכות לבחירות מחר 14:00 - 14:30

כהן

יום שלישי 3 מרץ
 בת"א - באגף לשע"ח -(בראשות מנכל משרד 17:00 - 18:00

הבריאות מר משה בר סימן טוב)  בנושא: קורונה בהשתתפות: 
מנכל משרד הרווחה, מנכל ממשרד החינוך, מנכל משרד 

 הפנים+ד"ר ורד עזרא+פרופ' סדצקי   יועץ אחראי: נעם ויצנר
 - משה בר-סימן טוב(רח יגאל אלון 119)

יום חמישי 5 מרץ
 - מרדכי כהן (לשכה ת"א, קומה 13) פ.ע סיון להבי09:00 - 10:00
 - מרדכי כהן (לשכה ת"א, קומה 13) פ.א אדית10:00 - 11:00
 -  (לשכת מנכל ת"א) אלי רגב- היערכות קורונה11:15 - 11:45

מרדכי כהן
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8 מרץ 2020 - מרץ 2020
14 מרץ 2020

יום שני 9 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)תענית אסתר

 (לשכת  הכנה לישיבה בנושא תקנות נגישות09:45 - 10:15
 - מרדכי כהןמנכל ירושלים)

 תקנות נגישות  דרך חדשה עם אברמי טורם 10:00 - 11:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ושלמה דולברג

 - מרדכי כהןירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת  פגישה עם גבעת שמואל 11:30 - 12:30

 - מרדכי כהןמנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  פ.ע. אדית ורועי12:30 - 12:45

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  הצגת מערכת נמ"ר13:00 - 13:30

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פארק אריאל שרון13:30 - 14:00

 - מרדכי כהןירושלים)
 אירוע ההשקה של תערוכת ג'ף קונס (מפעל 18:30 - 20:30

 (מוזיאון תל אביב - הכניסה מהבניין ע"ש שמואל והרטה הפיס) 
 - מרדכי כהןעמיר)

יום רביעי 11 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)שושן פורים

 (משרד הפנים, קומה  פ.ע. לילי + הערכת עובד11:30 - 12:30
 - מרדכי כהן13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)

 (משרד הפנים, קומה  ישיבה עם מג'דל ג'מס13:00 - 14:00
 - מרדכי כהן13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)

 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125 אריק אדלר14:30 - 15:00
 - מרדכי כהןקרית הממשלה ת"א)

 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם  פ.א. עליזה בלוך15:30 - 16:00
 - מרדכי כהןבגין 125 קרית הממשלה ת"א)

 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין  פ.א משה קריף17:00 - 17:30
 - מרדכי כהן125 קרית הממשלה ת"א)

 (משרד הפנים, קומה  פ.א. אמיר לוי ומשה קריף17:30 - 18:30
 - מרדכי כהן13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)

יום שישי 13 מרץ

שבת 14 מרץ
 הערכות  הממשלה להמשך צעדים בנושא 09:00 - 10:00

 (מנכ"ל אוצר ירושלים- רחוב קורונה- מנכ"לי משרדי הממשלה
 - שי באב''ד (חיצוני)קפלן 1 קומה1 )

יום ראשון 8 מרץ
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  הכנה לועדת חריגים09:30 - 09:45

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2  ירכא10:00 - 10:45

 - מרדכי כהןירושלים)
 - מרדכי כהן (משרד האוצר, קומה 4) ועדת חריגים11:00 - 12:00
 דיון בנושא ועדות גיאוגרפיות בשאלות 12:30 - 13:30

 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)עקרוניות
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  דיון בנושא קורונה14:00 - 14:45

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים ) מרדכי כהן - שוטף 15:00 - 16:00

דרעי
 - מרדכי כהן (לשכת שר) שוטף שר15:00 - 16:00
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  הכנה לרונן פרץ16:00 - 16:20

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים,  תקנות נתב"ג בעקבות בג"צ16:30 - 17:10

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 17:30 החלת הריבונות עם מרדכי כהן, יהודה 17:30 - 18:30
 (לשכת  החלת הריבונות ביו"ש אצל רונן פרץ17:30 - 18:30

יום שלישי 10 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)פורים

יום חמישי 12 מרץ
 אישי08:00 - 08:30
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15 מרץ 2020 - מרץ 2020
21 מרץ 2020

יום שני 16 מרץ
 (אונ' ת"א)לידיעה - מפגש סיום תכנית ההכשרה לראשי רשויות 

 (משרד הפנים - לשכת  פע. מינהל שלטון מקומי 11:00 - 12:00
 - מרדכי כהןמנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 (חדר ישיבות 1- לשכה  נשיאות המגזר העיסקי13:00 - 14:30
 - אריה מכלוף דרעיפנים)

 (חדר  פגישת שר עם נשיאות המגזר העסקי13:00 - 14:00
 - מרדכי כהןישיבות 1-)

 (משרד הרווחה, ישיבה עם מנכ"ל רווחה + טבריה15:45 - 16:45
 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים- לשכת מנכ"ל, קומה 6)

  ישיבת ועדת מלח עליונה בנושא נגיף הקורונה18:45 - 20:45
 - מרדכי כהן(משרד הביטחון, הקריה, תל אביב)

יום רביעי 18 מרץ
בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת

שוטף סביב משבר קורונה
 (לשכת מנכ"ל  שיחת ועידה - הערכות קורונה11:00 - 11:30

 - מרדכי כהןתקשר)
 (משרד האוצר, קפלן 1 ירושלים- קומה מט"ש חדרה13:00 - 14:00

 - זאב ביילסקי (חיצוני)1, חדר ישיבות 2)

יום שישי 20 מרץ
בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת

שוטף סביב משבר קורונה
 - מרדכי כהן שיחת ועידה-קורונה12:15 - 12:45

שבת 21 מרץ
בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת

שוטף סביב משבר קורונה
 (חגים דתיים מוסלמיים (סוני))לילת אלמעראג'
 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))לילת אלמעראג'

יום ראשון 15 מרץ
 (לשכת מנכ"ל,  הכנה לישיבת שר בנושא קורונה09:00 - 10:00

 - מרדכי כהןירושלים)
 (קומת מרתף  ישיבה מקצועית בנושא הקורונה 10:00 - 11:15

 - מרדכי כהן1-)
 ישיבה מקצועית בנושא הקורונה - משרד הפנים 10:00 - 11:00
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. יוצר13:10 - 13:30

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 -  (קומת מרתף 1-) היערכות השלטון המקומי 13:30 - 14:45

מרדכי כהן
 - אריה  (לשכה פנים ) היערכות השלטון המקומי13:30 - 14:30

מכלוף דרעי
 (משרד  שיחת ועידה ממוני מחוזות עם המנכ"ל16:30 - 17:00

 - מרדכי כהןהפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 ניחום אבלים 17:00 - 17:30

יום שלישי 17 מרץ
 בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת00:00
 שוטף סביב משבר קורונה08:30

 (לשכת מנכ"ל  שיחת ועידה - הערכות קורונה16:00 - 16:30
 - מרדכי כהןתקשר)

יום חמישי 19 מרץ
בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת

שוטף סביב משבר קורונה
  שיחת ועידה - קבורה בחברה הלא יהודית.16:00 - 16:30

 - מרדכי כהן(לשכת מנכ"ל תקשר)
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22 מרץ 2020 - מרץ 2020
28 מרץ 2020

יום שני 23 מרץ
בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת

שוטף סביב משבר קורונה

יום רביעי 25 מרץ
בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת

שוטף סביב משבר קורונה
 (לשכת מנכל  שיחת ועידה- ערערה ועספיא14:00 - 14:30

 - מרדכי כהןתקשר)

יום שישי 27 מרץ
בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת

שוטף סביב משבר קורונה

שבת 28 מרץ
 בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת00:00

שוטף סביב משבר קורונה

יום ראשון 22 מרץ
בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת

שוטף סביב משבר קורונה
 - מרדכי כהן שיחת ועידה- עדכון10:45 - 11:15
 - מרדכי כהן שיחת ועידה- ארנונה11:45 - 12:15
 - מרדכי  שיחת ועידה- רז לילי סיון בנושא אילת15:00 - 15:30

כהן

יום שלישי 24 מרץ
בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת

שוטף סביב משבר קורונה
 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל תקשר) שיחת ועידה11:00 - 11:30
 - מרדכי כהן שיחת ועידה בנושא ארנונה15:00 - 15:30

יום חמישי 26 מרץ
בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת

שוטף סביב משבר קורונה
 - מרדכי כהן (טל  מעלה) שיחת ועידה11:00 - 11:30
 (לשכת מנכ"ל  שיחת ועידה - מודל השתתפות14:00 - 14:30

 - מרדכי כהןתקשר)
 (לשכת  יקבע מועד חדש -שיחת ועידה - קורונה16:30 - 17:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל תעלה)
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29 מרץ 2020 - מרץ 2020
4 אפריל 2020

יום שני 30 מרץ
שוטף סביב משבר קורונה

 - מרדכי כהן (שיחה) הכנה לארנונה13:45 - 14:00
 (לשכת  הנחות ארנונה - שיחת ועידה עם האוצר14:40 - 15:10

 - מרדכי כהןמנכ"ל תקשר)
 -  (לשכת מנכ"ל תשלח זימון) שיחת זום קורונה 17:00 - 17:30

מרדכי כהן

יום רביעי 1 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (זום) ועדת כספים09:30 - 10:15
 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל תקשר) שיחת ועידה11:15 - 12:15
 -  (בית השנהב zoom3) סימולציית מליאת ותמ"ל12:00 - 13:00

יונתן דקל
 (שפרעם) ביקור בחמ"ל 12:30 - 14:00
  שיחת ועידה ארנונה עם  הגנה"ס  והאוצר15:30 - 16:30

 - מרדכי כהן(לשכת מנכ"ל תקשר)
 (לשכת  שיחת זום ארנונה עם מש"מ  והאוצר17:00 - 18:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל תשלח קישור)

יום שישי 3 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 - מרדכי  שיחת ועידה עם מנכ"ל בריאות על ב"ב14:00 - 14:30
כהן

שבת 4 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

יום ראשון 29 מרץ
שוטף סביב משבר קורונה

 (משרד הפנים. קפלן 2 ירושלים,  תנאי מבודדים10:05 - 10:35
 - מרדכי כהןקומה 1 לשכת מנכ"ל)

 (לשכת  סיוע לרשויות בעת משבר הקורונה11:00 - 12:00
 - מרדכי כהןמנכ"ל פנים  ירושלים)

 - מרדכי כהן (מחוז ת"א) מבודדים ב"ב14:00 - 15:00

יום שלישי 31 מרץ
שוטף סביב משבר קורונה

 (בית  ביקור במשלט משרד הביטחון תל השומר11:00 - 12:00
 - מרדכי כהןספר לסיעוד תל השומר)

  מועצה ארצית13:00 - 15:00
https://zoom.us/j/121651114?pwd=b3ZIa0JBbG5qcmVNTjZtOHlJT)

(mxDQT09אוהד כהן - 
 (ישלח  שיחת זום עם איימן סייף ומודר יונס14:00 - 14:30

 - מרדכי כהןקישור)
 - מרדכי כהן (טלפוני) שיחה עם עתונות כלכלית15:00 - 15:30
 ישיבת מליאת הות"ל מס' 07/2020  - בתאריך 15:30 - 17:00

 - תשתיות לאומיות (הישיבה תתקיים באמצעות מערכת זום)31.3.20

יום חמישי 2 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

  ותמ"ל- ועדת משנה להתנגדויות  ומליאה09:00 - 15:00
 - אילן שם-טוב(ישיבת זום )
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5 אפריל 2020 - אפריל 2020
11 אפריל 2020

יום שני 6 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 - מרדכי כהן (זום) ישיבה בנושא מאגרי מידע11:00 - 12:00
 ועידה עם השר אלקין, מנכ"ל הגנ"ס, מאיר לוין 12:30 - 13:00

משנה ליועמ"ש, שאול מרידור, אריאל יוצר, יועמ"ש הגנ"ס, 
סיון, יהודה

17:00 - 16:30hala tv -ראיון ל 

יום רביעי 8 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))לילת אלבראאת
 (חגים דתיים יהודיים)ערב פסח

יום שישי 10 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים יהודיים)חג פסח (היום השני-מחוץ לישראל)
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הראשון-ישראל)

 (חגים דתיים נוצריים)יום שישי הטוב - מערבי

שבת 11 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום הראשון-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השני-ישראל)

יום ראשון 5 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים נוצריים)יום ראשון של לולבים - מערבי
 (שיחת זום) ישיבת ועדת קורונה בכנסת09:30 - 10:00
 (שיחת זום - לשכת  הצגת התכנית למגזר הערבי 11:30 - 12:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל תשלח קישור)
 -  (אסתי תחייג ישירות לנייד של טל) ראיון לרשת ב13:10 - 13:40

מרדכי כהן
 (שיחת זום - לשכת מנכ"ל  אילת - עם האוצר ור"ע15:15 - 15:45

 - מרדכי כהןתשלח קישור)
 - מרדכי כהן זום סיון והממונים על המחוזות17:00 - 17:30
 (שיחת זום - לשכת מנכ"ל  ארנונה עם האוצר 18:00 - 18:30

 - מרדכי כהןתשלח קישור)

יום שלישי 7 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים מוסלמיים (סוני))לילת אלבראאת

יום חמישי 9 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים יהודיים)פסח
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12 אפריל 2020 - אפריל 2020
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יום שני 13 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)
 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום השלישי-מחוץ לישראל)

יהודיים)
 (לשכת  ארנונה - שיחת ועידה עם יהודה וסיון18:00 - 18:30

 - מרדכי כהןמנכ"ל תקשר)

יום רביעי 15 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים יהודיים)שביעי של פסח

יום שישי 17 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים נוצריים)יום שישי הטוב - מזרחי
 (לשכת מנכ"ל  שיחת ועידה - הערכות לרמאדן16:00 - 16:30

 - מרדכי כהןתקשר)

שבת 18 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

יום ראשון 12 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים נוצריים)חג הפסחא - מערבי
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום השני-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 (חגים דתיים נוצריים)יום ראשון של לולבים - מזרחי
 - מרדכי כהן הערכת מצב חמל פקע"ר רמלה11:30 - 12:30
 -  הערכת מצב משרד הפנים- משלט תל השומר13:30 - 14:30

מרדכי כהן

יום שלישי 14 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום החמישי-ישראל)
 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום הרביעי-מחוץ לישראל)

יהודיים)

יום חמישי 16 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג פסח (ישראל)
 (חגים דתיים יהודיים)חג שני של פסח (מחוץ לישראל)
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19 אפריל 2020 - אפריל 2020
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יום שני 20 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (לשכת מנכ"ל  שיחת ועידה בנושא אזוריות11:30 - 12:00
 - מרדכי כהןתקשר)

 (שיחת זום - לשכת מנכ"ל תשלח הערכות לרמאדן15:30 - 16:30
 - מרדכי כהןקישור)

יום רביעי 22 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 דיון בועדה המיוחדת בעניין התמודדות עם נגיף09:00 - 11:00
 הקורונה- הכנות בחברה הערבית להתמודדות עם הקורונה 

 - מרדכי כהןלקראת חג הרמדאן
  שיחת זום - תקצוב החברה הערבית ברמאדן15:00 - 15:45

 - מרדכי כהן(קישור מצורף בגוף הזימון)

יום שישי 24 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

שבת 25 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

יום ראשון 19 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים נוצריים)חג הפסחא - מזרחי
 (שיחת ועידה - לשכת שיחת ועידה בנושא ארנונה10:00 - 11:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל תקשר)
 סיור בחמל דיר אל אסד12:00 - 12:30
 תת"ל 18ב - חישמול המסילה המזרחית - 14:00 - 16:00

 - תשתיות לאומיות (בית השנהב zoom3)קונגרס

יום שלישי 21 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 - מוני מעתוקטקס יום השואה
 - (לשכת מנכ"ל תקשר) שיחת ועידה רישוי עסקים12:00 - 12:30

מרדכי כהן
 (לשכת מנכ"ל  שיחת ועידה - הערכות לרמאדן12:30 - 13:00

 - מרדכי כהןתקשר)
 - מרדכי כהן דיון של המלל- הערכות לרמאדן17:30 - 18:00

יום חמישי 23 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (חגים דתיים מוסלמיים (סוני))תחילת הרמדאן
 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))תחילת הרמדאן

  דירקטוריון מפעל הפיס - זום 10:00 - 12:30
(https://us02web.zoom.us/j/82935237137)(חיצוני) ירון לוסקי - 

 - מרדכי  (לשכה ת"א) צילום לסרטון ליום הזכרון12:30 - 13:00
כהן

 - מרדכי כהן שיחה עם עתונות כלכלית15:00 - 15:30
 16:30 - שיחת ועידה - מרדכי כהן, אריאל יוצר, 16:30 - 17:00

איתי טמקין, ליאור, אמיר, כפיר מצויינים, מאיר יצחק הלוי, 
 - רונן פרץיגאל סלוביק 

 17:00 - המשך שיחת ועידה - רק ממשלה - 17:00 - 17:30
מרדכי כהן, אריאל יוצר, איתי טמקין, ליאור, אמיר, כפיר 

 - רונן פרץ (ZOOM)מצויינים, גאל סלוביק 
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26 אפריל 2020 - אפריל 2020
2 מאי 2020

יום שני 27 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

יום רביעי 29 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 (ישראל)יום העצמאות

יום שישי 1 מאי

שבת 2 מאי

יום ראשון 26 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 - מפגש משפחות שכולות בשיתוף רשות האוכלוסין וההגירה
מוני מעתוק

 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל תקשר) שיחת הכנה10:00 - 10:30
 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל תקשר) שיחת ועידה17:30 - 18:00

יום שלישי 28 אפריל
שוטף סביב משבר קורונה

 - מוני מעתוקטקס יום הזכרון
 (ישראל)יום הזיכרון

יום חמישי 30 אפריל
 שוטף סביב משבר קורונה23:00

 - מרדכי כהן שיחת ועידה11:00 - 11:30
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יום שני 4 מאי
 - מרדכי כהן (טל מקשר) שיחה עם עיתונאי09:30 - 10:00
 (זום ) ועדת כספים 10:30 - 11:30
 (זום) ועדת כספים - זום 11:30 - 12:30
 זמן עבודה13:30 - 15:30

יום רביעי 6 מאי
 (רח' רמלה 104, רמלה סיור בחמ"ל פיקוד העורף 09:30 - 10:30

 - אריה מכלוף דרעי(לכתוב בווייז: פיקוד העורף))
 - מרדכי כהן בג"ץ והיב חביש11:00 - 13:00
 FW: 13:30  - עם מרדכי כהן (ZOOM) ואריאל 13:30 - 14:30

 (לשכת מנכ"ל, משרד ראש הממשלה, אליעזר קפלן 3 ירושלים)יוצר 

יום שישי 8 מאי

שבת 9 מאי

יום ראשון 3 מאי
 (משרד הפנים, לשכת  ישיבה בנושא היום שאחרי11:00 - 12:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (לשכת  דיון מקדים בנושא ארנונה למגורים 13:00 - 13:30

 - מרדכי כהןמנכ"ל תקשר)
 (לשכת מנכ"ל  דיון בנושא ארנונה למגורים13:30 - 14:30

 - מרדכי כהןתקשר)
 (משרד הפנים - לשכת  תקשורת עם ריאל וטל15:15 - 15:45

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (לשכת מנכ"ל  שיחת ועידה - מנכ"ל אל קאסום17:00 - 17:30

 - מרדכי כהןתקשר)

יום שלישי 5 מאי
 (לשכת מנכ"ל משרד  הכנה- בגץ והיב חביש10:00 - 11:00

 - מרדכי כהןהפנים - ירושלים )
 (Join Zoom Meeting -  ישיבת הנהלה מובילה11:30 - 13:00

https://us02web.zoom.us/j/85987426019)מרדכי כהן - 
 ראיון לרשת ב' - יומן הצוהריים עם אסתי פרז13:15 - 13:30
 (משרד הפנים - לשכת  פטורים מאגרות שילוט13:30 - 14:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים,  חובת מכרזים תאגידים עירוניים14:00 - 14:45

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 - עידן ורטהיים (LIDAN) (חדר זום 3) ועדת משנה14:30 - 15:30
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל שיפוי רשויות ערביות15:00 - 15:45

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (כ"ס הירוקה) אישי17:00 - 17:30

יום חמישי 7 מאי
 זמן יועצים10:00 - 12:00
 הערכת מצב- קורונה13:00 - 14:30
 פ.א.15:30 - 16:30
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10 מאי 2020 - מאי 2020
16 מאי 2020

יום שני 11 מאי
 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))לילת אל-קדר
 - מרדכי כהן (טלפונית ) שיחת הכנה לשימוע 09:00 - 09:30
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. ממונים12:00 - 13:30

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 (כנסת) פגישה אישית 15:15 - 16:15
 (הם יתקשרו אליו) שיחה טלפונית עם שלדור16:30 - 17:00
 (קישור ומצע  דיון (זום) פתיחת עונת הרחצה17:30 - 18:30

 - מרדכי כהןמקדים בגוף הזימון)
 ניחום אבלים -18:30 - 19:00

יום רביעי 13 מאי
 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))לילת אל-קדר
 (משרד הפנים - לשכת מנכל,  הערכת עובד- סיון 10:00 - 10:30

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 הגרעון הצפוי בשל משבר הקורונה ופתרונות 11:00 - 12:00

 - מרדכי  (זום)אפשריים עם איתן עטיה איתי חוטר ותומר ביטון
כהן

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  פ.ע. שרון אפריל13:00 - 13:45
 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. יוצר14:00 - 15:00
 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 - מרדכי כהן (זום ) הערכת עובדת- גלית15:30 - 16:00

יום שישי 15 מאי
 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))לילת אל-קדר

שבת 16 מאי

יום ראשון 10 מאי
 (משרד הפנים - לשכת  סטטוס נושאים דחופים 10:00 - 11:30

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. סיון12:00 - 13:00

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 14:00 - שיחת ועידה עם שר הפנים, מנכ"ל פנים14:00 - 14:30

 - רונן פרץ, אריאל יוצר וליאור פרבר 
 (כולם בזום (למעט  הצעת מחליטים דיגיטציה 15:00 - 16:00
 - מרדכי כהןהרשומים מטה))

יום שלישי 12 מאי
חופש

 (חגים דתיים יהודיים)ל"ג בעומר

יום חמישי 14 מאי
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין  פ.א. דוד קנפו10:00 - 11:00

 - מרדכי כהן125 קרית הממשלה ת"א)
 שיחת ועידה עם ראש עיריית באר שבע רוביק 11:30 - 12:00

 - מרדכי כהןדנילוביץ'
 זמן יועצים12:30 - 13:30
 -  (לשכת נגב גליל, תל אביב) מרדכי כהן - שוטף14:00 - 16:00

ישראל אוזן
 פ.ע. שר14:00 - 16:00
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17 מאי 2020 - מאי 2020
23 מאי 2020

יום שני 18 מאי
 הכנה לישיבה אצל השר בנושא ארנונה 10:00 - 11:30

 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)והתקנות 
מרדכי כהן

 (משרד הפנים - לשכת מנכל,  צו רישוי עסקים 12:00 - 12:30
 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים - לשכת  חוק הסדרים ותקציב13:30 - 14:30
 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  פ.א עמרם קלעג'י 15:00 - 16:00
קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים - לשכת  הערכת עובדת- ענת 16:00 - 16:30
 - מרדכי כהןמנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 שיחת ועידה עם שלמה דולברג, שי חג'ג', משה 17:30 - 18:00
 -  (טלפוני)פדלון ועידן גרינבאום - בנושא פתיחת עונת הרחצה 

מרדכי כהן

יום רביעי 20 מאי
 (משרד הפנים. קפלן 2  סיור הנציב במשרד הפנים09:15 - 09:45

 - מרדכי כהןירושלים, קומה 1 לשכת מנכ"ל)
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים) מרדכי כהן - שוטף10:15 - 11:00

דרעי
 -  (לשכת שר) ישיבה אצל השר בנושא ארנונה12:00 - 13:15

מרדכי כהן
 (חדר ישיבות, לשכה סוגיות בארנונה לשנת 12:002021 - 13:15

 - אריה מכלוף דרעיפנים)
 ישיבה בנושא הקצאה רשויות מוחלשות עם 14:30 - 15:30

 (משרד הפנים, האוצר מש"מ ונציגי ועד ראשי רשויות ערביות
 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)

יום שישי 22 מאי
 (ישראל)יום ירושלים

שבת 23 מאי
 (חגים דתיים מוסלמיים (סוני))עיד אל-פיטר
 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))עיד אל-פיטר

יום ראשון 17 מאי
 (חגים דתיים מוסלמיים (סוני))לילת אל-קדר
  (לשכת מנכ"ל תקשר) שיחת ועידה עם ר"ע אילת12:30 - 13:00

- מרדכי כהן
  הרפורמה בארנונה - עדכון סטטוס למנכ"ל13:30 - 14:30

 - מרדכי כהן(משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת  החלטת ממשלה אזוריות15:10 - 16:10

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

יום שלישי 19 מאי
 (חגים דתיים מוסלמיים (סוני))לילת אל-קדר
 - מרדכי כהן משוריין לסיור חופים09:00 - 14:30

יום חמישי 21 מאי
 (חגים דתיים נוצריים)חג העלייה - מערבי

 (ישראל)יום השואה
 (חגים דתיים מוסלמיים (סוני))לילת אל-קדר
 ישיבה בנושא הגיוון התעסוקתי ברשויות 09:00 - 09:30

המקומיות בדגש על אסטרטגיית היציאה לנשים ביום שאחרי 
 - מרדכי כהן (קישור בגוף הזימון)הקורונה

 - מרדכי  (קישור בגוף הזימון) פורום רשויות החוף 09:30 - 10:00
כהן

12:30 - 10:00ZOOM -דירקטוריון מפעל הפיס  באמצעות ה  
https://us02web.zoom.us/j/85059346313?pwd=RmVqTFd5YnRGa)

  וועדת מלגות מפעל הפיס באמצעות הזום 12:30 - 14:00
https://us02web.zoom.us/j/85908765187?pwd=OTlqQ3pYNWt5dkF)

 (משרד הפנים, קומה  פ.א עם אורית מסמי 13:30 - 14:00
 - מרדכי כהן13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)

 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין פ.א. אוהד שגב14:30 - 15:15
125 קרית הממשלה ת"א)

 (שיחת זום) אונ' עברית15:45 - 16:15
 אישי17:00 - 18:00
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24 מאי 2020 - מאי 2020
30 מאי 2020

יום שני 25 מאי
 (לשכת מנכ"ל ירושלים ) פ"ע  ח"כ מיקי חיימוביץ'10:45 - 11:45
 (משרד הפנים -  הכנה להכנה לשימוע אצל השר12:30 - 13:00

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (לשכה  הערכת עובד- איריס נחמני שוחט 14:15 - 14:45

 - מרדכי כהןירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה בי"ס למצויינות16:00 - 17:00

 - מרדכי כהן1, קפלן 2 ירושלים)
 משמר דוד18:30 - 19:00

יום רביעי 27 מאי
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה פ.א. גבי מימון09:30 - 09:45

 - מרדכי כהן1 קפלן 2 ירושלים)
 (חדר  משוריין לישיבה עם יו"רים ועדות ג"ג10:00 - 11:30

 - מרדכי כהןישיבות קומת מרתף, 1-)
  שיחת ועידה-החלטת ממשלה טבריה אילת12:00 - 12:30

 - מרדכי כהן(לשכת מנכ"ל תקשר)
 (משרד הפנים - לשכת  הכנה לישיבה אצל השר13:15 - 13:45

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 - אריה  (חדר ישיבות, לשכה פנים) תזכיר/ותמ"ל14:30 - 16:00

מכלוף דרעי
 ההזמנה עודכנה: ישראל 100 - מפגש התנעה 16:00 - 18:00

 (IDT) 18:00 - 16:00 ,2020 של שלב ג׳ , יום ד׳ 27 במאי
(mordechay@moin.gov.il)pa.shamayassif@gmail.com - 

 (מפגש  ישראל 100- מפגש התנעה של שלב ג16:00 - 18:00
זום)

יום שישי 29 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)שבועות

שבת 30 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג שבועות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)חג שבועות (היום השני-מחוץ לישראל)

יום ראשון 24 מאי
 -  (עירת ירושלים) סיור הוקרה לחמ"ל ירושלים09:30 - 10:00

מרדכי כהן
 ועדות ג"ג- דיון סטטוס על החלטות שר 13:00 - 14:30

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ומנדטים חדשים
 - מרדכי כהןירושלים)

 סמכויות המשרד לגבי טיוטת דוח  מבקר 15:30 - 16:15
המדינה בנושא- המבקר הגזבר והיועץ המשפטי ברשויות 

 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)המקומיות
מרדכי כהן

 (לשכה ירושלים ) פ.א יהודה מימרן 16:30 - 17:30
 משוריין לשיחת המשך בנושא הגרעון הצפוי 17:30 - 18:30

 -  (קישור בגוף הזימון)בשל משבר הקורונה ופתרונות אפשריים 
מרדכי כהן

 (לשכת  18:30-  עם מרדכי כהן ושאול מרידור18:30 - 19:00
מנכ"ל רה"מ, קומה 1, משרד ראש הממשלה. רחוב אליעזר קפלן 3, 

 - רונן פרץירושלים.)

יום שלישי 26 מאי
  (הבילויים 21 גדרה )לידיעה - חנוכת משרדי אשכול שורק דרומי

- מרדכי כהן
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם  פ.א. תמיר עידאן10:45 - 11:15

בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 ראיון - ברק12:30 - 13:00
 זמן יועצים14:00 - 16:00

יום חמישי 28 מאי
 (חגים דתיים נוצריים)חג העלייה - מזרחי

 (חגים דתיים יהודיים)ערב שבועות
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31 מאי 2020 - מאי 2020
6 יוני 2020

יום שני 1 יוני
 (משרד הפנים -  הכנה לזום עם מנכ"ל רוה"מ09:30 - 10:00

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 10:00 - דיון ZOOM בנושא החלטת ממשלה 10:00 - 10:45

אילת - עם ר' עיריית אילת, מנכ"ל משרד הפנים, נציג משפטים,
 דיון ZOOM בנושא החלטת ממשלה אילת עם 10:00 - 10:45

 -  (זום)מנכ"ל רוה"מ נציגים מהאוצר, ממשרד המשפטים ועוד 
 10:45- דיון ZOOM בנושא החלטת ממשלה 10:45 - 11:30

טבריה - עם ר' עיריית טבריה, מנכ"ל משרד הפנים, נציג 
 זימון מנכ"ל רוה"מ- לדיון ZOOM בנושא החלטת10:45 - 11:30

 - מרדכי כהן (זום)ממשלה טבריה
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים) מרדכי כהן - שוטף12:00 - 13:00

דרעי
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  פ.ע. ר"ע נהריה14:00 - 15:00

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  הכנה לבלומברג16:30 - 17:00
17:30 - 17:00FW: Call| Mordechay+James Lutz, Shannon - 
 - מרדכי כהן שיחה עם ג'ים מבלומברג17:00 - 17:30
 שיחת תחקיר אודות מורטון מנדל18:20 - 18:50

יום רביעי 3 יוני
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  פ.א. דודי ספיר10:00 - 10:30

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1,  פ.ע. יהודה10:45 - 11:15

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת  רשויות יציבות ואיתנות11:30 - 12:30

 - מרדכי כהןמנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  פ.א. אריאל משעל13:00 - 14:00

קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  מנדטים חדשים14:30 - 15:30

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 זמן עבודה16:00 - 17:30

יום שישי 5 יוני

שבת 6 יוני

יום ראשון 31 מאי
 (חגים דתיים נוצריים)יום ראשון הלבן

לידיעה 12:00 שיחה בהובלת אדית: שיחת זום בנושא חמ"ל 
 - מרדכי כהן (שיחת זום)קורונה ברשויות מקומיות (רועי פולקמן)

 (לשכת  יהודה ואורית מלמד בנושא חברות גביה11:45 - 12:00
 - מרדכי כהןמנכל ירושלים )
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה פ.ע. אשכולות13:30 - 14:30

 - מרדכי כהן1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת סגן השר,  פ.א. סגן השר14:45 - 15:45

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה  פ.א מיכל כהן16:30 - 17:30

 - מרדכי כהן1, קפלן 2 ירושלים)

יום שלישי 2 יוני
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1,  איציק סהר10:30 - 11:00

קפלן 2 ירושלים)
 - (טלפוני) שיחת ועידה שמעון גואטה ובועז יוסף11:00 - 11:15

מרדכי כהן
 (קרית הממשלה ת"א- משרד  פ.ע. חיוב אישי12:00 - 12:30

 - מרדכי כהןהפנים, מנחם בגין 125 קומה 13 )
 (קרית  פגישה עם אבנר בן זקן ומשה קריף13:00 - 15:00

 - מרדכי כהןהממשלה ת"א- משרד הפנים, מנחם בגין 125 קומה 13 )
 זמן יועצים15:30 - 17:00

יום חמישי 4 יוני
 (קרית הממשלה  פ.ע. נשאת - ועדה ג"ג מרכז10:00 - 10:30

 - מרדכי כהןת"א- משרד הפנים, מנחם בגין 125 קומה 13 )
 (קרית הממשלה ת"א- משרד הפנים, פע שירי ברנד11:30 - 13:00

מנחם בגין 125 קומה 13 )
 (קרית הממשלה ת"א- משרד הפנים,  דיגיטציה13:40 - 14:40

 - מרדכי כהןמנחם בגין 125 קומה 13 )
 (קרית הממשלה ת"א- משרד הפנים,  פ.א. פאיז15:30 - 16:30

 - מרדכי כהןמנחם בגין 125 קומה 13 )
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125 פ.א. גרניט 17:00 - 18:00

קרית הממשלה ת"א / זום)
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7 יוני 2020 - יוני 2020
13 יוני 2020

יום שני 8 יוני
 פאיז חופשת חג00:00

מוני במשרד
  סטנדרטיזציה בחוזים עם התאחדות בוני הארץ 09:30 - 10:30

 - מרדכי כהן(לשכה מנכל ירושלים- קפלן 2 קומה 1)
 (משרד הפנים - לשכת  פגישה עם השיח טריף11:00 - 12:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל,  פגישה עם עפולה13:00 - 14:00

 - מרדכי כהןקריית הממשלה רחוב קפלן 2, ירושלים, קומה 1)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה  פ.א. דוד לפלר15:30 - 16:30

 - מרדכי כהן1, קפלן 2 ירושלים)
 (עזריאלי ת"א) אישי18:15 - 18:45

יום רביעי 10 יוני
  מועצה מקומית בית אריה והחברה לפיתוח09:30 - 10:30

 - מרדכי כהן(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1,  הערכת מצב11:00 - 11:30

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 - מרדכי כהן פ.ע ריאל וברק סרי12:00 - 12:30
 זמן יועצים13:00 - 14:00
 15:00 שיחת זום בנושא אילת וטבריה עם מרדכי15:00 - 16:00

 - רונן פרץ (ZOOM)כהן וגורמיו, יעל כהן, כפיר מצוינים וליאור
 שיחת זום בנושא אילת וטבריה- עם מנכ"ל 15:00 - 16:00

 - מרדכי כהן (זום- לשכת מנכ"ל)רוה"מ והמשפטית שלהם
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1,  פ.א. כרמית16:00 - 16:30

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 (ירושלים) אישי17:30 - 18:00

יום שישי 12 יוני

שבת 13 יוני

יום ראשון 7 יוני
 פאיז חופשת חג00:00

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  פ.א. דלית זילבר12:00 - 13:00
 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים,  הערכת עובד- חוה מונדרוביץ14:30 - 15:00
 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים - לשכת מנכל,  ראיון - סתיו נוריאל15:00 - 15:30
קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים, לשכת  הערכת עובד - דודי ספיר16:00 - 16:30
 - מרדכי כהןמנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)

 (למוזמנים  טקס קביעת מזוזה בית קרן מנדל16:50 - 17:50
בלבד - רחוב הרצוג, ליד הגן הבוטני / קישור מצורף בזום)

 נס ציונה18:00 - 18:30

יום שלישי 9 יוני
 - מרדכי  (טבריה) סיור בטבריה עם מנכ"ל תיירות10:30 - 14:30

כהן
 דוח משרד המשפטים - הסרת חסמים 11:15 - 13:15

 -  (https://us02web.zoom.us/j/6580673687)בהתחדשות עירונית
איתן אטיה (חיצוני)

 ישיבת זום - בנושא "דוח משרד המשפטים - 11:15 - 13:15
 הסרת חסמים בהתחדשות עירונית".

(https://us02web.zoom.us/j/6580673687)(חיצוני) איתן אטיה - 
 - מרדכי כהן (ירכא) פגישת עבודה בירכא15:30 - 17:00

יום חמישי 11 יוני
 שיחה עם השר ודלית09:15 - 09:30
 (לשכת מנכ"ל  מבוא לעולם התכנון- ירון טוראל09:30 - 10:15

 - מרדכי כהןתל אביב)
 מועצה ארצית - הרכב המועצה, סמכויות 10:30 - 11:15

 (רחוב מנחם בגין 125, תל והתנהלות המועצה-עם שירה ברנד
 - מרדכי כהןאביב, קומה 13 לשכת מנכ״ל)

 (לשכת  מחשבות על חיבור תכנון מוניציפאלי12:30 - 13:00
 - מרדכי כהןמנכ"ל תל אביב, רחוב מנחם בגין 125, קומה 13)

 ות"ל+ותמ"ל- רקע על הות"ל, תפקידים, מבנה, 14:00 - 14:45
 (לשכת מנכ"ל תל אביב, רחוב ורקע על ההקמה- אריאל וכסלר

 - מרדכי כהןמנחם בגין 125, קומה 13)
 - מרדכי כהן (לשכה תל אביב) הערכת מצב לו״ז15:30 - 16:00
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14 יוני 2020 - יוני 2020
20 יוני 2020

יום שני 15 יוני
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים) מרדכי כהן - שוטף11:00 - 12:00

דרעי
 - מרדכי כהן (לשכת שר) ועדות ג"ג אצל השר12:00 - 14:00
 (חדר ישיבות  ועדות גאוגרפיות - החלטות שר12:00 - 14:00

 - אריה מכלוף דרעיפנים)
 (משרד הפנים - קפלן 2  פגישה עם טייבה 14:45 - 16:00

 - מרדכי כהןירושלים, חדר ישיבות קומת מרתף, 1- )
 -  (קישור בגוף הזימון) זום - ישיבת מנכ"ל וממונים16:15 - 17:15

מרדכי כהן
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1,  פ.א. פאיז17:30 - 18:00

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)

יום רביעי 17 יוני
 (זום - קישור  הכנה לישיבת בית שמש עם רוה"מ09:30 - 10:15

 בגוף הזימון / משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
- מרדכי כהן

 10:45 - החלטת ממשלה בית שמש - עם עיריית 10:45 - 11:45
בית שמש , מנכ"ל פנים, שיכון, תחבורה, כלכלה, רווחה, אוצר, 

 - רונן פרץ (ZOOM )נגב גליל, ליאור, כפיר מצויינים
 החלטת ממשלה- בית שמש עם מנכ"ל רוה"מ, 10:45 - 11:45

 (ZOOM - חדר ישיבות מנכ"ל רווחה, מנכ"ל כלכלה ונציגים  
 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל )

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. שפרה12:30 - 13:00
 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 פגישת הכרות מרדכי כהן עם יו"רים ועדות 14:00 - 15:30

 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)מחוזיות
מרדכי כהן

 (משרד הפנים - לשכת  מרחב ימי עם רונית מזר16:00 - 17:00
 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

יום שישי 19 יוני

שבת 20 יוני

יום ראשון 14 יוני
 - מרדכי  (לשכת מנכל ירושלים) פ.ע יהודה זמרת11:00 - 11:30

כהן
 (משרד הפנים הכנה לישיבת ועדות ג"ג אצל השר12:30 - 13:30

 - מרדכי כהן- לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת  הגשות ועדת  ג"ג דרום14:00 - 16:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (לשכת מנכ"ל פנים,  ות"ל+ מועצה ארצית17:30 - 19:00

 - מרדכי כהןירושלים)

יום שלישי 16 יוני
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. מוני10:30 - 11:00

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 הקשר בין המחוזות לתכנון - בהשתתפות ממוני 12:15 - 13:15

 - אריה מכלוף דרעי (חדר ישיבות פנים)המחוזות
 ישיבה אצל השר בנושא תכנון והקשר 12:15 - 13:15

 - מרדכי כהן (לשכת שר ירושלים)המוניציפאלי
 (לשכה  פגישה מרדכי כהן + יהודה זמרת 13:3013:30 - 14:00

 - אריה מכלוף דרעיפנים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה פ.א. אלון דוידי 14:30 - 15:15

 - מרדכי כהן1, קפלן 2 ירושלים)
 זמן יועצים16:00 - 17:30

יום חמישי 18 יוני
 - אריה מכלוף דרעי סיור נהריה + רכסים10:45 - 17:15
 - אריה מכלוף דרעי סיור רכסים - נהריה10:45 - 16:40
 (רכסים - פירוט בלוז מצורף  סיור עם השר רכסים11:30 - 13:30

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
 (נהריה - פירוט בלוז מצורף  סיור עם השר נהריה14:00 - 17:00

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
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21 יוני 2020 - יוני 2020
27 יוני 2020

יום שני 22 יוני
 (משרד  פ.ע. אדית +שירי  (ואלעד טלפונית)09:00 - 09:30

 - מרדכי כהןהפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 - מרדכי כהן סיור במינהל התיכנון עם השר10:00 - 13:00
 (רח' בית הדפוס 12, בית  סיור במינהל התכנון 10:00 - 13:00

 - אריה מכלוף דרעיהשנהב, אגף C קומה 7, גבעת שאול, י-ם )
 (משרדי מינהל התכנון - אולם  מליאה - ות"ל13:30 - 15:00

 - תשתיות ישיבות אודם קומה 7- הישיבה תשודר באמצעות זום)
לאומיות

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  פ.א. רונן פלוט14:15 - 14:45
 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.א. ששי15:00 - 15:30
 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים -  הכנה לדיון בנושא תקנות נתב"ג16:30 - 17:15

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 17:30 פ"ע עם מרדכי כהן, סיון להבי , ליאור 17:30 - 18:30

 (לשכת מנכ"ל רה"מ, משרד רה"מ, פרבר, רז מורן ויובל ארד
 - רונן פרץאליעזר קפלן 3, ירושלים)

 (לשכת  ישיבה אצל מנכ"ל רוהמ עם כוכב יאיר17:30 - 18:30
 - מרדכי כהןמנכ"ל רה"מ, משרד רה"מ, אליעזר קפלן 3, ירושלים)

יום רביעי 24 יוני
 הכנה אצל השר לשימוע של ראש עיריית 10:15 - 11:00

 - מרדכי כהן (לשכת שר)הרצליה - משה פדלון
 הכנה לשימוע של ראש עיריית הרצליה - משה 10:15 - 11:00

 - אריה מכלוף דרעי (חדר ישיבות פנים)פדלון
 ישיבה מקצועית אצל השר עם ראש עיריית 11:00 - 12:00

 - מרדכי כהן (לשכת שר)חיפה - עינת קליש רותם 
 ישיבה מקצועית עם ראש עיריית חיפה - עינת 11:00 - 12:00

 - אריה מכלוף דרעי (לשכה פנים )קליש רותם 
 ישיבה מקצועית עם ד"ר רון תומר - נשיא 13:00 - 14:00

 - אריה מכלוף דרעי (חדר ישיבות פנים)התאחדות התעשיינים
 פגישה אצל השר עם ד"ר רון תומר - נשיא 13:00 - 14:00

 - מרדכי כהן (לשכת שר)התאחדות התעשיינים 
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  הכנה לדיון תקציב15:00 - 15:30

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל, קריית  דיוני תקציב15:30 - 16:30

 - מרדכי כהןהממשלה רחוב קפלן 2, ירושלים, קומה 1)
 ניחום אבלים -17:30 - 18:00
 - מרדכי כהן (זום) בידוד בקהילה דיון במל"ל18:00 - 19:00

יום שישי 26 יוני

שבת 27 יוני

יום ראשון 21 יוני
 דיון מלל- אחריות משרדי הממשלה בשגרה בצל09:45 - 10:45
 - מרדכי כהןנגיף הקורונה

 (אודטוריום משרד  ישיבת ממשלה (טבריה עולה)11:00 - 12:00
 - מרדכי כהןהחוץ)

 (משרד  רשות רישוי ות"ל + הצגה כללית ות"ל12:00 - 13:00
 - מרדכי כהןהפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים - לשכת  הגשות - ועדה ג"ג מרכז 14:00 - 16:00
 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. גלית17:00 - 17:45
 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)

יום שלישי 23 יוני
לידיעה 12:00  וועדת הפנים והגנ"ס בנושא- סיום כהונת 

 -  (כנסת )הוועדה הממונה בתל מונד וקביעת מועד בחירות
מרדכי כהן

  (קישור זום בגוף המייל) דיון בנושא תקנות נתב"ג 09:00 - 10:00
- מרדכי כהן

 (קישור זום בגוף הזימון) דיון בנושא תקנות נתב"ג 10:15 - 11:15
 (קישור זום בגוף הזימון) דיון בנושא תקנות נתב"ג 11:30 - 12:00
 - מרדכי  (קישור בגוף הזימון) שיחת זום - בגץ ירכא12:40 - 13:10

כהן
 (שדרות) אישי14:00 - 16:30

יום חמישי 25 יוני
 (משרד הפנים, קומה  פגישה עם אלוף פקע"ר09:00 - 10:00

 - מרדכי כהן13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 (קרית הממשלה  הערכת עובד+ פ.ע. אלי רגב10:15 - 11:15

 - מרדכי כהןת"א- משרד הפנים, מנחם בגין 125 קומה 13 )
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין  הכנה עם שירי11:30 - 12:00

 - מרדכי כהן125 קרית הממשלה ת"א)
 (קרית הממשלה ת"א-  הכנה לדיון הותל 12:0029.6 - 13:00

 - מרדכי כהןמשרד הפנים, מנחם בגין 125 קומה 13 )
 זמן יועצים13:30 - 15:00
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28 יוני 2020 - יוני 2020
4 יולי 2020

יום שני 29 יוני
  לידיעה  9:30 ועדת משנה למסמכים לפני ביצוע08:00 - 

 - (משרדי הות"ל קומה 7 אולם אודם - הישיבה תשודר באמצעות זום)
תשתיות לאומיות

 (משרדי הות"ל  לידיעה 11:15 ועדת משנה רק"לים 08:30 - 
 - תשתיות אולם אודם קומה 7 - הישיבה תשודר באמצעות זום)

לאומיות
 (משרדי  לידיעה 11:30 ועדת משנה להערות והשגות09:00 - 

 - תשתיות הות"ל אולם אודם - קומה 7, הישיבה תשודר במצעות זום)
לאומיות

 ועדות ג"ג - קוים מנחים ומאגר חברים ויורי"ם 10:00 - 11:00
 -  (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)בוועדות

  הכנה להכנה מועצה ארצית עם שירי ואלעד11:30 - 12:15
 - מרדכי כהן(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)

 (משרדי מינהל התכנון - אולם  מליאה - ות"ל 14:00 - 16:00
 - תשתיות ישיבות אודם - קומה 7 הישיבה תשודר באמצעות זום)

 - מרדכי  (מינהל תכנון/זום) הכנה למועצה ארצית 16:30 - 17:30
כהן

 -  (מינהל תכנון) הכנה הסדרים מינהל תכנון17:30 - 18:00
מרדכי כהן

יום רביעי 1 יולי
 (משרד הפנים  הכנה לפגישת השר עם שדות נגב10:00 - 10:30

 - מרדכי כהן- לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (חדר שימוע לראש עיריית הרצליה - משה פדלון10:30 - 12:00

 - אריה מכלוף דרעיישיבות פנים)
 (אצל  שימוע לראש עיריית הרצליה משה פדלון10:30 - 12:00

 - מרדכי כהןהשר)
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים) מרדכי כהן - שוטף12:00 - 13:00

דרעי
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  פ.א חיים אביטן13:30 - 14:00

קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  הכנה לשר13:40 - 14:00
 (משרד  חוק ההסדרים - תיאום תכנון ופנים14:00 - 15:00
 - אריה מכלוף דרעי (לשכה פנים ) הכנה 15:15 - 15:30
 (לשכת  הכנה עם השר לישיבה עם תמיר עידאן15:15 - 15:30
 ישיבה מקצועית עם ראש מועצת שדות נגב - 15:30 - 16:30
 ישיבה מקצועית עם ראש מועצת שדות נגב - 15:30 - 16:30
 (חדר ישיבות מרתף/משרד  חוק ההסדרים - תכנון16:30 - 17:30
 -  (לשכת שר) חוק הסדרים עם דלית אצל השר16:30 - 17:30

יום שישי 3 יולי

שבת 4 יולי

יום ראשון 28 יוני
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה  פ.א. אלעד לב09:45 - 10:00

 - מרדכי כהן1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת  מינויים בועדות תכנון10:15 - 11:15

 - מרדכי כהןמנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 חוק ההסדרים - אזוריות, ארנונה, 11:45 - 13:15

 (משרד הפנים, לשכת מותנה+מענקי איזון, איגוד ערים כנרת
 - מרדכי כהןמנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)

 (משרד הגשות - ועדה ג"ג ירושלים יו"ש והשפלה14:00 - 16:00
 - מרדכי כהןהפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 ישיבה עם השר ומרכז המועצות האזוריות:  שר 16:30 - 18:00
 - מרדכי כהן (חדר ישיבות 1-)החקלאות אלון שוסטר ושי חג'ג'

 מרכז המועצות האזוריות - עם שר החקלאות 16:30 - 18:00
 - אריה  (חדר ישיבות מרתף/ משרד ראשי)אלון שוסטר ושי חג'אג'

מכלוף דרעי

יום שלישי 30 יוני
 (משרד  הכנה לישיבת השר בנושא ארנונה 09:45 - 10:30

 - מרדכי כהןהפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 - אריה (חדר ישיבות פנים) חוק ההסדרים - ארנונה10:45 - 11:45

מכלוף דרעי
 -  (לשכת שר) חוק ההסדרים ארנונה אצל השר10:45 - 11:45

מרדכי כהן
 -  (כנסת) ועדת הפנים בנושא יום עבודה מהבית12:00 - 12:30

מרדכי כהן
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. שירי13:30 - 14:00

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 הכנה לישיבה עם השר בנושא מרחב תכנון 14:40 - 15:00

 -  (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)אשדוד
מרדכי כהן

 איחוד תחום השיפוט ומרחב התכנון של העיר 15:00 - 16:30
 - אריה מכלוף דרעי (חדר ישיבות מרתף/משרד ראשי)אשדוד

 - מרדכי כהן (אצל השר ) מרחב תכנון אשדוד 15:00 - 16:30

יום חמישי 2 יולי
 ישיבת הכנה לפגישה עם השר בנושא חוק 09:15 - 10:00

 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל ירושלים)ההסדרים
 (חדר ישיבות  המשך: חוק ההסדרים - תכנון 10:00 - 14:00

 - אריה מכלוף דרעימרתף, משרד ראשי)
  10:00 ישיבת המשך לחוק ההסדרים אצל השר10:15 - 12:15

 - מרדכי כהן(לשכת השר)
 (משרד הפנים -  תקציב המדינה 2020 - 06, 14:2018 - 15:20

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 זמן יועצים15:30 - 16:30
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5 יולי 2020 - יולי 2020
11 יולי 2020

יום שני 6 יולי
 (זום) לידיעה- ועת משנה רק"לים- משרד הות"ל 07:30 - 08:00
 (משרד הפנים - לשכת פגישה בנושא תאגידי מים 09:15 - 09:45

 - מרדכי כהןמנכל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (כנסת) ועדת כספים10:30 - 11:30
 (כנסת) ועדת כספים12:30 - 13:30
 הצגת התייחסויות חברי צוות הארנונה לטיוטת 13:45 - 15:15

 - מרדכי כהן (קישור בגוף הזימון)הדו"ח
 (משרד הפנים פנימי - הכנה לותל ומועצה ארצית15:30 - 16:00

 - מרדכי כהן- לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  הכנה לות"ל 16:0013.7 - 17:00

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים/ קישור לזום בגוף הזימון)
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  פ.ע. אוהד כהן17:30 - 18:15

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 - מרדכי כהן (שיחת טלפון) פ.א. אלי 18:30 - 19:30

יום רביעי 8 יולי
 (משרד פגישה בנושא שדות נגב עם תמיר עידאן10:15 - 11:15

הפנים, לשכת מנכ"ל, קריית הממשלה רחוב קפלן 2, ירושלים, קומה 
 - מרדכי כהן1)

 (חדר ישיבות מרתף/משרד  חוק ההסדרים - המשך11:30 - 13:30
 - אריה מכלוף דרעיראשי)

 (לשכת  ישיבה בנושא חוק הסדרים אצל השר11:30 - 13:30
 - מרדכי כהןשר)

 הארכת הותמ"ל - עם נציגי משרד המשפטים, 13:30 - 15:00
 - אריה מכלוף  (חדר ישיבות מרתף/משרד ראשי)הפנים והתכנון

דרעי
 הארכת הותמ"ל - עם נציגי משרד המשפטים, 13:30 - 15:00

 - מרדכי כהן (חדר ישיבות 1-)הפנים והתכנון - אצל השר
 (משרד הפנים - לשכת  רשות רישוי ות"ל חתימות15:00 - 16:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת  דיוני תקציב עם האוצר15:45 - 16:45

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

יום שישי 10 יולי

שבת 11 יולי

יום ראשון 5 יולי
 הכנה לישיבה עם השר בנושא החלטות 10:30 - 11:30
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 הוועדות הג"ג

 - מרדכי כהןירושלים)
 (משרד הפנים -  הגשות - ועדה ג"ג גליל מערבי12:00 - 14:00

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים, חדר ישיבות קומת מרתף, 1- )
 הכנה לדיון במועצה הארצית בנוגע לחוק 16:00 - 17:00

 -  (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)הותמ"ל
מרדכי כהן

 (משרד הפנים,  פגישה עם בני ביטון ר"ע דימונה17:15 - 18:15
 - לשכת מנכ"ל, קריית הממשלה רחוב קפלן 2, ירושלים, קומה 1)

מרדכי כהן

יום שלישי 7 יולי
מוני בירושלים
 (חדר ועדה מליאה ארצית  FW: מועצה ארצית08:00 - 17:00

 - חדר ועדה מליאה ארצית קומה 2, ביתקומה 2, בית השנהב - ערבה)
השנהב - ערבה

יום חמישי 9 יולי
 (חגים דתיים יהודיים)צום י"ז בתמוז
 (משרד הפנים, קומה  פ.א שלמה מור יוסף09:30 - 10:15

 - מרדכי כהן13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 (קרית הממשלה ת"א- משרד  פ.א. ענת אסרף10:15 - 11:00

 - מרדכי כהןהפנים, מנחם בגין 125 קומה 13 )
 (משרד הפנים,  פגישה עם ורד אמר ויד הנדיב11:30 - 12:30

 - מרדכי כהןקומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
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12 יולי 2020 - יולי 2020
18 יולי 2020

יום שני 13 יולי
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, סל שירותים מינמלי10:30 - 11:30

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 זמן יועצים12:30 - 14:00

יום רביעי 15 יולי
 ועדת כספים09:30 - 11:00
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, פגישה עם יד הנדיב11:00 - 12:00

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 טקס החתימה על שינוי גבולות - בית שאן ועמק12:30 - 13:00

 - מרדכי כהן (לשכת שר)המעיינות
 טקס החתימה על שינוי גבולות - בית שאן ועמק12:30 - 13:00

 - אריה מכלוף דרעי (חדר ישיבות פנים )המעיינות
 14:00 - סיוע לאוכלוסיות מוחלשות עם קרן 14:00 - 15:00

טרנר, כפיר בטט, מרדכי כהן וצוותו, שאול מרידור, אסי מסינג, 
 (חד"ן ועדות שרים, אליעזר קפלן 3, משרד אורן כהן וליאור פרבר

 - רונן פרץראש הממשלה, ירושלים )
 ישיבה אצל מנכ"ל רוה"מ -  סיוע לאוכלוסיות 14:00 - 15:00

מוחלשות עם קרן טרנר, מרדכי כהן וצוותו, שאול מרידור, אסי 
 (חד"ן ועדות שרים, אליעזר קפלן 3, משרד ראשמסינג וליאור פרבר
 - מרדכי כהןהממשלה, ירושלים )

 - מרדכי כהן (קפית, הגן הבוטני) פ.א. גרניט17:15 - 18:15

יום שישי 17 יולי

שבת 18 יולי

יום ראשון 12 יולי
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  תקציב המדינה11:00 - 12:00

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
  שיחת טלפון עם חזי ליפשיץ ויונתן ברסימן טוב12:30 - 13:00

 - מרדכי כהן(טלפונית )
 (משרד הפנים -  הצגת מטרו  על ידי חברת נת"ע15:00 - 16:00

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד  הכנה לפגישה עם מרידור ואסי מסינג16:30 - 17:00

 - מרדכי כהןהפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

יום שלישי 14 יולי
  שיחת טלפון הכנה לקראת ועד מנהל עתודות 08:30 - 09:00

 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל תקשר)לישראל
 10:00- ישיבה בנושא תכנון ובנייה והסרת 10:00 - 11:30

 - מרדכי כהן (zoom)חסמים ביישובים הדרוזים
 10:00- ישיבה בנושא תכנון, בנייה והסרת 10:00 - 11:30

 - רונן פרץ (ZOOM)חסמים ביישובים הדרוזים
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים) מרדכי כהן - שוטף11:00 - 12:00

דרעי
 (משרד הפנים -  סוגיות פתוחות מול החשבות14:00 - 14:45

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 -  (לשכה ירושלים) הערכת עובד - אברהם מינס 14:00 - 14:30

מרדכי כהן
  פ.ע.  על הצוערים (לקראת דיון מפעל פיס)15:00 - 15:30

 - מרדכי כהן(משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 16:00- ועד מנהל- עתודות לישראל עם נציב 16:00 - 18:00

שירות המדינה, מנכ"ל משרד הפנים, שירלי ברכה רימון, איציק 
דבש, חיים שני, יוגב גרדוס, הדס שוגרמן, תמר פלד אמיר 

 - אריה  (לשכה פנים) מרדכי כהן - שוטף המשך 17:30 - 18:00
מכלוף דרעי

יום חמישי 16 יולי
12:30 - 10:00ZOOM דירקטוריון מפעל הפיס - באמצעות  

https://us02web.zoom.us/j/84395319987?pwd=dU00SWRkYlR6em)
(80bERxalVNZVVqUT09(חיצוני) ירון לוסקי - 

14:00 - 12:30ZOOM וועדת מלגות מפעל הפיס -  באמצעות ה 
 הכנה לדיון ות"ל מטרו- קישור לזום בגוף הזימון12:45 - 14:00
 תתל 110 - קונגרס (ישיבת היגוי) להצגת 13:00 - 16:00

התכנון הראשוני של  תכנית לתשתית לאומית מס' 110 כביש 4
 - תשתיות לאומיות (Zoom10 ות"ל)– מחלף גן רווה עד מחלף 

 ועדת שירות  המדינה - פטור ממכרז ממשרות 14:30 - 15:30
זמניות במרכז השליטה למאבק בנגיף הקורונה במשרד 

 - נציב (zoom)הבריאות - קישור לזום בגוף הזימון
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19 יולי 2020 - יולי 2020
25 יולי 2020

יום שני 20 יולי
 (משרד מבקר המדינה,  כנס חשיפת דוח המבקר09:30 - 11:30

 - מרדכי כהןרח' מבקר המדינה 2)
 - מרדכי כהן (חדר ישיבות לשכה) ארוחה לשכה12:00 - 12:45
 (משרד הפנים -  הכנה לסיור תחנת כח צבאים13:00 - 13:30

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל ירושלים) פ.ע סיון 13:30 - 14:15
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה  פ.א. ג'קי סבג14:30 - 15:00

1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה  הכנה למטרו15:45 - 16:45

 - מרדכי כהן1 קפלן 2 ירושלים / קישור זום בגוף הזימון)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  פ.א. תומר ביטון16:45 - 17:45

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)

יום רביעי 22 יולי
לידיעה 9:00 יעדי יצור חשמל מהשמש ומהגז הטבעי  

בהשתתפות שר האנרגיה ח"כ יובל שטייניץ- דיון ועדת הפנים 
של הכנסת

 (מינהל  הכנה לותל - קישור לזום בגוף הזימון08:45 - 09:15
 - מרדכי כהןתכנון)

17:00 - 09:30M1N חדר ישיבות ערבה מליאת הות"ל - קו מטרו) 
 - תשתיות לאומיות- מינהל התכנון. הישיבה תועבר בזום)

יום שישי 24 יולי

שבת 25 יולי

יום ראשון 19 יולי
 מחוז ירושלים: הכרות עם יו"ר ועדה 10:00 - 11:00

 (משרד הפנים - לשכת מחוזית+מתכננת מחוז+ממונה מחוז
 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

 מנגנוני תמיכה ברשויות קטנות בדירוג 11:30 - 12:30
 -  (הישיבה תתקיים בזום - קישורבגוף הזימון)סוציואקונומי גבוה

מרדכי כהן
 (משרד  תחנות כח עם אנרגיה ומינהל תכנון13:00 - 14:00

הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים / קישור זום בגוף 
 - מרדכי כהןהזימון)

 משוריין לאודי אדירי14:00 - 14:30
 (משרד ישיבה עם מנכ"ל רווחה בנושא אשכולות15:00 - 16:00

הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים/ קישור ומצגת בגוף 
 - מרדכי כהןהזימון)

יום שלישי 21 יולי
 - מרדכי כהן סיור במבואות גלבוע09:30 - 10:30
 סיור בתחנת כח צבאים עתידי (פארק צבאים) 11:15 - 12:15
 - מרדכי כהןעמק המעיינות
 -  סיור מחצבת גבעת לחם ומחצבת עין עקב12:30 - 13:30

מרדכי כהן
 - מרדכי כהן (טלפוני) המשך פ.ע. סיון14:15 - 14:45
  מפגש פורום ראשי רשויות אשכול כנרת עמקים15:15 - 17:45

(משרדי מחוז צפון- משרד הפנים, שד' מעלה יצחק 29 נוף הגליל 
 - מרדכי כהן(נצרת עילית))

יום חמישי 23 יולי
 פגישה עם צוות מבקר המדינה העוסק בביקורת09:30 - 10:45

 (שימו לב - הישיבה תתקיים בזום. קישור בגוף משבר הקורונה
 - מרדכי כהןהזימון)

 (זום (בהפתעה  "פרידת זום" מענת אסרף-חיוט 10:40 - 11:00
 - מאיה שרון כהןלענת))

 (קרית הממשלה ת"א-  פגישה עם יואל קרסו 11:00 - 12:00
 - מרדכי כהןמשרד הפנים, מנחם בגין 125 קומה 13 )

 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם  פ.א שירלי רימון12:15 - 13:00
 - מרדכי כהןבגין 125 קרית הממשלה ת"א)

 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין  הכנה לבת ים13:15 - 13:45
 - מרדכי כהן125 קרית הממשלה ת"א/ זום)

 - (זום- קישור בגוף הזימון/  ת"א) פגישה עם בת-ים 13:45 - 15:00
מרדכי כהן

 - מרדכי כהן (טלפונית) שיחת ועידה בנושא ירכא 15:20 - 15:50
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26 יולי 2020 - יולי 2020
1 אוגוסט 2020

יום שני 27 יולי
 מערב קריית גת - עם השר ודלית זילבר  אצל 10:30 - 11:30

 (לשכת שר השיכון, רח' קלרמון גאנו שר השיכון הרב יעקב ליצמן
 - מרדכי כהן3, (ליד המטה הארצי))

 מערב קריית גת - עם שר השיכון הרב יעקב 10:30 - 11:30
 -  (לשכת שר השיכון, רח' קלרמון גאנו 3, (ליד המטה הארצי))ליצמן

אריה מכלוף דרעי
 זמן עבודה תכנון12:30 - 14:30
 - מרדכי כהן (מינהל תכנון ) חתימות רשות רישוי 16:00 - 16:30
 זום- מחצבות. הכנה למועצה עם רונית מזר, 16:30 - 17:00

 - מרדכי כהן (קישור בגוף הזימון)נועה נאור וחנה ויטלזון
 (לשכת   שיחת ועידה בנושא הצעות פורום ה 15 17:00 - 17:30

 - מרדכי כהןמנכ"ל תקשר)

יום רביעי 29 יולי
 (משרד הפנים - לשכת  הכנה למועצה ארצית09:30 - 10:30

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים / קישור זום בגוף הזימון)
 (זום - קישור  שיחה עם יזם תתל 98 וצוות ותל10:45 - 11:15
 - מרדכי כהןישלח בהמשך)

 (משרד הפנים - לשכת  פגישה עם מועצת חריש 11:30 - 12:30
 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים / זום - בגוף הזימון)

 (זום - קישור בגוף הזימון) ישיבה בזום- מבוא כרמל13:00 - 14:00
 (משרד בקרה רבעונית על דוחות רבעון א' 2020 14:45 - 15:45

הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים / ממוני מחוזות 
 - מרדכי כהןבזום-קישור בזימון)

יום שישי 31 יולי
מרדכי אישי

שבת 1 אוגוסט
מרדכי אישי

יום ראשון 26 יולי
 (משרד הפנים -  הכנה לועדות ג"ג אצל השר10:00 - 11:00

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים -  הכנה לפגישה אצל שר השיכון11:30 - 12:15

 - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים / קישור זום בגוף הזימון)
מרדכי כהן

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  תלושי מזון13:00 - 13:30
 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל) פ.א רחלי  13:30 - 14:00
 - אריה  (חדר ישיבות פנים) ועדת גבולות - חירן15:30 - 16:30

מכלוף דרעי
 - מרדכי כהן (לשכת שר) חירן אצל השר15:30 - 16:30
 - מרדכי כהן (לשכת שר) ועדות ג"ג אצל השר16:30 - 18:00
 (חדר ישיבות מרתף/משרד ראשי) ועדות גאוגרפיות16:30 - 18:00

יום שלישי 28 יולי
 הכנה לישיבה על שדה תעופה חדרה - קישור 09:30 - 10:00

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)בגוף הזימון
 הקמת שדה תעופה בחדרה- הישיבה תתקיים 10:00 - 11:30

 - מרדכי כהן (זום)בזום
 (חדר ישיבות לשכת הנציב  ועדת שירות המדינה12:00 - 14:00

 - נציבקפלן 3 הקריה ירושלים )
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה  הכנה לכסיף14:30 - 15:00

 - מרדכי כהן1 קפלן 2 ירושלים)
 (חדר ישיבות מרתף/משרד  כסיף ומבואות ערד15:00 - 16:00

 - אריה מכלוף דרעיראשי)
  כסיף ומבואות ערד אצל השר עם מינהל תכנון15:00 - 16:00

 - מרדכי כהן(לשכת שר)
 ישיבה מקצועית אצל השר עם ראש עיריית עכו 16:00 - 17:00

 - מרדכי כהן (לשכת שר)שמעון לנקרי
 ישיבה מקצועית עם ראש עיריית עכו - שמעון 16:00 - 17:00

 - אריה מכלוף דרעי (חדר ישיבות מרתף/משרד ראשי)לנקרי
  חתימה על הדוחות הכספיים - משרד הפנים17:30 - 18:00

 - מרדכי כהן(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)

יום חמישי 30 יולי
 מרדכי אישי00:00

 (חגים דתיים מוסלמיים (סוני))חג הקורבן
 (חגים דתיים יהודיים)תשעה באב
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2 אוגוסט 2020 - אוגוסט 2020
8 אוגוסט 2020

יום שני 3 אוגוסט
מרדכי אישי
 ישיבת מליאת הוולקחש"פ 670+ישיבת ממיינת 09:30 - 17:30

 - ולקחש'פ (מינהל התכנון ומערכת הזום)הוולקחש"פ 420 

יום רביעי 5 אוגוסט
מרדכי אישי

יום שישי 7 אוגוסט
מרדכי אישי

 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))ע'דיר ח'ם

שבת 8 אוגוסט
מרדכי אישי

יום ראשון 2 אוגוסט
מרדכי אישי

יום שלישי 4 אוגוסט
מרדכי אישי
 (כ"ס) אישי07:30 - 09:00

יום חמישי 6 אוגוסט
מרדכי אישי
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9 אוגוסט 2020 - אוגוסט 2020
15 אוגוסט 2020

יום שני 10 אוגוסט
טנטטיבי- כנס - מנהיגות מקומית במשבר הקורונה- נאום השר 

בשעה 10.10
לידיעה- ועדת משנה רק"ל  

לידיעה- מליאה ות"ל
 זמן יועצים09:00 - 10:00
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע. תכנון 10:00 - 11:00

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 הכנה פנימית לישיבה בנושא תקנות הנחה 11:00 - 11:30

 -  (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)בארנונה
 הכנה לזום עם השר בנושא תקנות הנחה 11:30 - 12:00

 -  (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)בארנונה
  זום עם השר בנושא תקנות הנחה בארנונה12:15 - 13:15

 - מרדכי כהן(קישור בגוף הזימון )
 - אריה  תקנות הנחה בארנונה - באמצעות הזום12:15 - 13:15

מכלוף דרעי
 (משרד הפנים - לשכת  המשך פ.ע. מינהל תכנון14:30 - 15:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 - מרדכי כהן (קסם) סיור תתל 98 16:15 - 17:45

יום רביעי 12 אוגוסט
 (מינהל  פ.ה ופ.ע. דקלה פרסיקו והצוות שלה09:00 - 09:45

 - מרדכי כהןתכנון- אולם תבור קומה 2 )
 פגישת היכרות עם מנכ"ל משרד הפנים - מר 09:00 - 09:45

 (חצי מהאגף בזום והחצי השני אולם גדול תבור קומה 2 מרדכי כהן
 - לוח (באחריות שרית לסדר מרווחי ישיבה ומי מגיע מי מהזום))

ישיבות ותמל
  (מינהל תכנון) טנטטיבי - הכנה לותל של ה 10:0017.8 - 11:00

- מרדכי כהן
 (זום - קישור  רעננה - שימוע לרשויות איתנות12:00 - 13:00

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
 (קישור  דרום השרון - שימוע לרשויות איתנות13:30 - 14:30

 - מרדכי כהןלזום בגוף הזימון)
 (זום - קישור לזום  חולון - שימוע לרשויות איתנות15:00 - 16:00

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
 (ג'נרי 2, בנק  פגישה עם שרת + מנכ"ל הגנה"ס18:00 - 19:00

 - מרדכי כהןישראל 7 ירושלים. קומה 5)

יום שישי 14 אוגוסט

שבת 15 אוגוסט
 (חגים דתיים נוצריים)חג עליית מרים - מערבי

יום ראשון 9 אוגוסט
 מרדכי אישי00:00

 (מצ"ב קישור  כנס צפיפויות דיור - עדכון תמא 09:0035 - 13:00
 - דלית זילברלזום)

יום שלישי 11 אוגוסט
 (חדר ועדה מליאה  FW: מועצה ארצית מס' 08:00644 - 17:30

 - אגף מוסדות תכנון ארצייםארצית קומה 2, בית השנהב - ערבה)
 (משרד הפנים -  הכנה לישיבה אצל שר האוצר15:15 - 15:45

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד ישיבה אצל שר האוצר בנושא תלושי מזון16:00 - 17:00

 - מרדכי כהןהאוצר, קומה 1 אולם 12)

יום חמישי 13 אוגוסט
 (חדר ועדת משנה לידיעה ולחוף ממיינת + מליאה08:00 - 08:15

 - ולחוףקומה 7, בית השנהב - אודם)
 (קישור בגוף  שיחת זום - פתיחת שנת לימודים09:45 - 10:45

 - מרדכי כהןהזימון)
 (הפטמן 3 קומה 6 ת"א) פ.א  אביגדור יצחקי11:00 - 12:00
 מחוז דרום -הכרות עם יו"ר ועדה 13:00 - 14:00

 (משרד הפנים, קומה מחוזית+מתכננת מחוז+ממונה מחוז
 - מרדכי כהן13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)

 (זום / משרד  פגישה עם עריית אום אל פחם 14:30 - 15:30
 - מרדכי כהןהפנים, קומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)

 (משרד הפנים,  פגישה עם יוסי בכר ומוטי לוין 16:00 - 17:00
 - מרדכי כהןקומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
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16 אוגוסט 2020 - אוגוסט 2020
22 אוגוסט 2020

יום שני 17 אוגוסט
 (לשכת מנכ"ל ירושלים הכנה לפגישה עם שי חג'ג'09:30 - 09:45

 - מרדכי כהן)
 פגישה עם שי חג'ג' בנושא קווים מנחים לעבודת10:00 - 11:00

 - מרדכי כהן (קישור זום - בגוף הזימון)הוועדות הגאוגרפיות
 (משרדי מינהל התכנון - אולם  מליאה  - ות"ל 12:30 - 17:00

 - תשתיות ישיבות ערבה - קומה 2- הישיבה תשודר באמצעות זום)
לאומיות

 - מרדכי כהן משוריין לות"ל12:30 - 16:30

יום רביעי 19 אוגוסט
 (חגים דתיים מוסלמיים (סוני))ראש השנה ההג'רית
 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))ראש השנה ההג'רית

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1,  פ.א. פאיז10:00 - 11:00
 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים. קפלן 2  אחמד טיבי / אכסאל11:30 - 12:00

ירושלים, קומה 1 לשכת מנכ"ל)
 (זום- קישור ישלח בהמשך) פגישה עם נאות חובב 12:00 - 13:00
 הוועדה הבין-משרדית הראשונה לכלכלה 13:00 - 16:00

 - אהד שורק (פגישת זום -  https://zoom.us/j/97064990333)כחולה
 (משרד הפנים -  שימוע במסגרת הליך משמעתי15:00 - 16:00

 - מרדכי לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים / זום - ככל שידרש)
כהן

 שיחת ועידה- עמדת האוצר לקראת דיוני 17:00 - 17:30
 - מרדכי כהן (טלפונית )התנגדות המטרו

יום שישי 21 אוגוסט

שבת 22 אוגוסט
 (חגים דתיים נוצריים)חג עליית מרים - מזרחי

יום ראשון 16 אוגוסט
 (משרד הפנים, לשכת  הכנה לפגישה עם דיאא09:45 - 10:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד  תנאי העסקה צוערים לשלטון מקומי 10:00 - 11:00

 - מרדכי כהןהפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  מנדטים חדשים12:50 - 13:50

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 פגישת זום בנושא העדפת כחול לבן ותקנות 14:45 - 15:45

 -  (הפגישה תתקיים בזום - קישור בגוף הזימון)פטור  עם משכ"ל
מרדכי כהן

 (משרד הפנים  פ.ע. משה דוידוביץ+שמעון לנקרי16:00 - 17:00
 - מרדכי כהן- לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)

יום שלישי 18 אוגוסט
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם  פ.א. דניאלה פוסק09:45 - 10:00

 - מרדכי כהןבגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 -  (זום/ לשכה ת"א) תתל 102 חלופות בני ברק10:00 - 11:00

מרדכי כהן
 - מרדכי  (טלפונית) הכנה לפגישה עם רוני גמזו12:00 - 12:30

כהן
 (בי"ס לסיעוד, חדר ישיבות,  הכנה עם רוני גמזו 13:30 - 13:45

 - מרדכי כהןמרכז רפואי שיבא / זום)
  דיון המשך - רשויות מקומיות במשבר הקורונה13:45 - 15:00

 - מרדכי כהן(בי"ס לסיעוד, חדר ישיבות, מרכז רפואי שיבא / זום)

יום חמישי 20 אוגוסט
 - מרדכי כהן שיחת ועידה עם גיא נרדי09:00 - 09:15
 (קפה ביגה, שרונה) פ.א. בני דרייפוס09:30 - 10:30
 (משרד הפנים,  פ.א אמיר כוכבי (הוד השרון)11:00 - 12:00

 - מרדכי כהןקומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א )
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם  פ.א. תומר ביטון12:00 - 13:00

בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 (משרד הפנים, קומה  הכנה למועצה ארצית13:30 - 15:00

 - מרדכי כהן13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א / זום )
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23 אוגוסט 2020 - אוגוסט 2020
29 אוגוסט 2020

יום שני 24 אוגוסט
 (חדר ישיבות  הכנה לדיון בנושא ביומטריה10:00 - 10:30

 - אריה מכלוף דרעימרתף/משרד ראשי )
 - מרדכי כהן (לשכת שר) הכנה לישיבה אצל השר10:00 - 10:30
 דיון בנושא ביומטריה – חוק הכללת אמצעים 10:30 - 12:00

 (חדר ישיבות מרתף/משרד ביומטריים, תוקפה של הוראת השעה 
 -  (לשכת השר) דיון בנושא ביומטריה אצל השר 10:30 - 12:00

מרדכי כהן
 - מרדכי (לשכת שר) ישיבה מקצועית עם כרמיאל12:30 - 13:30

כהן
 ישיבה מקצועית עם ראש עיריית כרמיאל - משה12:30 - 13:30

 - אריה מכלוף דרעי (חדר ישיבות מרתף/ משרד ראשי)קונינסקי 
  ישיבה מקצועית עם ר"ע נתניה - מרים פיירברג13:30 - 14:30

 - מרדכי כהן(לשכת שר)
 ישיבה מקצועית עם ראש עיריית נתניה - מרים 13:30 - 14:30
 - אריה מכלוף  (חדר ישיבות מרתף/משרד ראשי )פיירברג איכר

 (לשכת  שיחת ועידה - הכנה לרכש כחול לבן14:45 - 15:00
 15:15 - צעדים מעשיים ליישום מדיניות רה"מ 15:15 - 16:15
 צעדים מעשיים ליישום מדיניות רה"מ להעדפת 15:15 - 16:15

יום רביעי 26 אוגוסט
 (קישור ישלח  שיחת זום -נתניה + שת"פ עם רמ"י09:00 - 09:45

 - מרדכי כהןבהמשך)
  זום עם תומר גוטהולף - כיווני פיתוח קרית גת10:00 - 10:30

 - מרדכי כהן(קישור ישלח בהמשך)
 (זום- קישור בגוף  שיחת זום בנושא בית אריה12:30 - 13:00

 - מרדכי כהןהזימון)

יום שישי 28 אוגוסט
 (חגים דתיים מוסלמיים (סוני))עשוראא
 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))עשוראא

שבת 29 אוגוסט

יום ראשון 23 אוגוסט
 - מרדכי  שיחת ועידה - תקנות הנחה בארנונה10:00 - 11:00

כהן
 שיחת עדכון עם היועצים11:30 - 12:00
 שיחת ועידה  - הכנה לישיבה אצל השר בנושא 15:00 - 15:30

 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל תקשר)תאגידים עירוניים 
 (חדר ישיבות  חובת מכרזים בתאגידים עירוניים ?16:00 - 17:00

 - אריה מכלוף דרעיפנים)
 ישיבה אצל השר בנושא חובת מכרזים 16:00 - 17:00

 - מרדכי כהן (לשכת שר)בתאגידים עירוניים

יום שלישי 25 אוגוסט
אישי

יום חמישי 27 אוגוסט
 -  (זום- קישור בגוף הזימון) זום - שוטף ועדות ג"ג10:30 - 11:30

מרדכי כהן
 (זום-  זום בנושא קידום תקנות נגישות דרכים   12:00 - 12:30

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)
 פגישה בנושא מפרץ חיפה- הצגת התכנית 13:00 - 14:00

 - מרדכי כהן (זום- קישור בגוף הזימון)והצעת מחליטים 
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30 אוגוסט 2020 - אוגוסט 2020
5 ספטמבר 2020

יום שני 31 אוגוסט
 - מרדכי  (זום ) זום-- כנס השקת תכנית הרמזור08:30 - 10:00

כהן
 (כתובת  פורום ראשי רשויות - ערים אדומות 10:30 - 12:30

 - בווייז: שער שאול, הישיבה תתקיים באח"מ 3, הקריה - תל אביב)
אריה מכלוף דרעי

 (כתובת  פורום ראשי רשויות - ערים אדומות 10:30 - 12:30
 - בווייז: שער שאול, הישיבה תתקיים באח"מ 3, הקריה - תל אביב)

מרדכי כהן
  ישיבה אצל השר בנושא סל שירותים מינימאלי 13:45 - 14:45

 - מרדכי כהן(לשכת שר- נגב גליל, ת"א)
 (חדר ישיבות קומה 13,  סל שירותים מינימאלי 13:45 - 14:45

 - אריה מכלוף דרעילשכת נגב גליל, תל אביב)
 (ישלח קישור זום בעקבות החלטת ממשלה רמזור15:15 - 15:45

 - מרדכי כהןבהמשך)
  שיחה טלפונית עם כתב גלובס, אריק מרובסקי17:00 - 17:30

 - מרדכי כהן(טלפוני)

יום רביעי 2 ספטמבר
 10:00 - דיון באמצעות ZOOM בנושא: "חובת 10:00 - 11:00

העדפת תוצרת הארץ במכרזי החברה למשק וכלכלה" עם חיים 
ביבס, דוד לפלר, מרדכי כהן, אמיר ברקן, ליאור פרבר, רון 

 דיון ZOOM עם רוהמ בנושא: "חובת העדפת 10:00 - 11:00
 - מרדכי כהן (זום)תוצרת הארץ במכרזי החברה למשק וכלכלה"

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל,  פ.ע. בועז יוסף11:15 - 11:45
 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן 2 ירושלים )

 ( לשכת  הכנה לישיבת התנעת תכנית רמזור12:00 - 12:30
 - מרדכי כהןמנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים )

 התנעת צוות כלי סיוע בראשות מנכ"ל משרד 12:30 - 14:30
 (משרד הפנים, הפנים- כחלק מהחלטת ממשלה "תכנית רמזור"

 התנעת צוות כלי סיוע בראשות מנכ"ל משרד 12:30 - 14:30
 (משרד הפנים, הפנים- כחלק מהחלטת ממשלה "תכנית רמזור"

 להזמנה נוספה הערה: ישיבת הצוות המשלב - 14:30 - 16:30
ישראל 100 - שלב ג', יום ד׳ 2 בספטמבר 2020, 14:30 - 16:30 

 פ.ע יעל סלומון בנושא מטרו בני ברק ודפו דרום15:15 - 16:15
 - מרדכי כהן (קישור זום בגוף הזימון)השרון

 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.ע טמקין16:45 - 17:30
 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)

יום שישי 4 ספטמבר

שבת 5 ספטמבר

יום ראשון 30 אוגוסט
 שיחת ועידה בנושא ועדת הבוחנים של הועדות 14:00 - 14:30

 - מרדכי כהן (טלפונית )המרחביות
 (לשכה  מרדכי כהן + ישראל אוזן - מונציפאלי15:30 - 16:30

 - אריה מכלוף דרעיפנים)
 - אריה  (לשכה פנים) מרדכי כהן - נושא תכנון16:30 - 17:15

מכלוף דרעי
 שיחת ועידה עם מנכ"ל כלכלה ונציגים ממינהל 17:30 - 18:00

 - מרדכי כהן (טלפוני)תכנון 
 שיחת ועידה- הכנה לישיבה אצל השר בנושא 18:30 - 19:00

 - מרדכי כהן (טלפוני)סל שירותים מינמלי

יום שלישי 1 ספטמבר
מוני טבריה

 מועצה ארצית לתכנון ובניה 09:00 - 19:00
 (מינהל  טנטטיבי - פ.ה. ופ.ע עם אלון אלרט 09:00 - 09:30

 - מרדכי כהןתכנון)
    ישיבת המועצה הארצית09:30 - 18:30

https://zoom.us/j/91015910413?pwd=RHVkT3NZa1prdXJkVTQ3Vzh)
(KSkpiZz09אוהד כהן - 

יום חמישי 3 ספטמבר
 (משרד הפנים,  הכנה לפגישה עם ההסתדרות08:30 - 09:00

 - מרדכי כהןקומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 אצל מרדכי כהן ,מנכל משרד הפנים  + גיל 09:00 - 10:00

 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125 קרית ברטל  - המרת תואר
 - ארנון בר-דודהממשלה ת"א - המחסום יפתח אוט' לא לקחת שובר)

  פגישה עם ההסתדרות בנושא המרת תואר09:00 - 10:00
 - (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)

מרדכי כהן
 (זום / לשכה ת"א - קישור  הכנה לות"ל 10:307.9.20 - 11:45

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
 - מרדכי כהן (זום) פ.ע סיון12:00 - 13:00
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12 ספטמבר 2020

יום שני 7 ספטמבר
 שיחת ועידה - הכנה לישיבת התקציב אצל השר08:30 - 08:45
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  דיון מטרו בני ברק09:00 - 09:45

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 - אריה מכלוף  (חדר ישיבות) תקציב משרד הפנים10:00 - 11:15

דרעי
 - מרדכי כהן (לשכת שר) תקציב אצל השר10:00 - 10:45
 (משרדי מינהל התכנון - אולם  מליאה - ות"ל 12:00 - 15:15

 - תשתיות ישיבות שקמה - קומה 2 - הישיבה תשודר באמצעות זום)
לאומיות

 (לשכת  שיחת ועידה - ועדת מכרזים סלי מזון15:30 - 16:00
 - מרדכי כהןמנכ"ל תקשר)

יום רביעי 9 ספטמבר
 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  דיוני תקציב11:00 - 12:00

 - מרדכי כהןירושלים)
 - אריה מכלוף דרעי (לשכה פנים) איתי טמקין 13:00 - 14:00
 - מרדכי כהן (לשכת שר) פ.ע אצל השר עם טמקין13:00 - 14:00
 (כנסת,  חדר 14760) פ.א. עמיר פרץ16:15 - 16:45
 - מרדכי כהן (שיחה טלפונית) פ.ע. יהודה17:30 - 18:30

יום שישי 11 ספטמבר

שבת 12 ספטמבר

יום ראשון 6 ספטמבר
 פ.ע צוות מצומצם כלי סיוע בראשות מנכ"ל 10:00 - 11:00

 (קישור משרד הפנים- כחלק מהחלטת ממשלה "תכנית רמזור"
זום בגוף הזימון  / משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 

 - מרדכי כהןירושלים )
  דיון מלל - הערכות לקראת סגר בערים אדומות12:00 - 13:30

(זום)
 (משרד  הכנה לישיבת השר בנושא אזוריות13:30 - 14:15

 - מרדכי כהןהפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים) מרדכי כהן - שוטף 14:30 - 15:30

דרעי
 (זום - קישור  זום - פגישה בנושא ישובים גדולים17:00 - 18:00

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)

יום שלישי 8 ספטמבר
 - מרדכי  (לשכת מנכ"ל ירושלים) דיון על שוברים11:45 - 12:15

כהן
 - מרדכי כהן ( זום- קישור בגוף הזימון) פ.ע. ממונים13:00 - 14:00
 - אריה  (חדר ישיבות פנים) דיון בנושא השוברים14:30 - 15:30

מכלוף דרעי
 -  (לשכת שר) דיון בנושא השוברים אצל השר14:30 - 15:30

מרדכי כהן
 -  (קישור בגוף הזימון) זום עם איגוד ערים כרמל17:00 - 17:45

מרדכי כהן
 - מרדכי  (לשכת מנכ"ל פנים ) ישיבה עם האוצר18:00 - 19:00

כהן

יום חמישי 10 ספטמבר
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) הצגת מערכת ברק 10:00 - 11:00

מרדכי כהן
 (זום- קישור שיחת זום עם גבי מלכא ואביהו סופר12:00 - 13:00

 - מרדכי כהןבגוף הזימון )
 (זום- קישור בגוף הזימון) אלימות בחברה הערבית 13:30 - 14:30
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13 ספטמבר 2020 - ספטמבר 2020
19 ספטמבר 2020

יום שני 14 ספטמבר
 הרמת כוסית וטקס מצטיינים10:00 - 12:00
 הרמת כוסית לראש השנה ומפגש הוקרה 10:00 - 12:00

למצטייני המשרד לשנת 2019 - עם השר, סגן השר, מנכ"ל 
 -  (רחבת הקפיטריה החלבית - בכניסה למשרד)וסמנכ"ל המשרד

טל פרידמן
 (משרדי מינהל התכנון - אולם  מליאה - ות"ל11:30 - 16:45

 - תשתיות ישיבות ערבה - קומה 2 - הישיבה תשודר באמצעות זום )
לאומיות

יום רביעי 16 ספטמבר
 ראיון טלפוני ישי שנרב08:30 - 09:00
 (קומה 6) הרמת כוסית אגף תקציבים09:30 - 10:00
 -  (לשכת מנכ"ל) הרמת כוסית לשכת מנכ"ל 10:00 - 10:30

מרדכי כהן
 (משרד הפנים - לשכת מנכ"ל, קומה 1  פ.א עידית10:30 - 10:45

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים )
 (זום- קישור  פגישה עם גני תקווה - ליזי דלריצ'ה11:15 - 12:15

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)

יום שישי 18 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב ראש השנה

שבת 19 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום הראשון)

יום ראשון 13 ספטמבר
 ( לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  הכנה לות"ל 10:0014.9 - 11:00

 - מרדכי כהןירושלים / זום)
 (זום- קישור בגוף  פגישה מקצועית עם ירכא 12:00 - 13:00

 - מרדכי כהןהזימון)
 (זום- קישור בגוף  הגשות - ועדה ג"ג גליל עליון13:30 - 15:30

 - הזימון / משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
מרדכי כהן

 (זום- קישורבגוף  פ.ה. עם מנכ"ל רכבת ישראל 16:00 - 17:00
 - מרדכי כהןהזימון)

 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  פ.ע. יהודה17:30 - 18:15
 - מרדכי כהןירושלים)

יום שלישי 15 ספטמבר
 לידיעה- דיון בוועדת הפנים של הכנסת בעניין 08:30 - 09:00
בני ברק. 9:00
 - מרדכי כהן (קישור בגוף הזימון) מבקרי פנים11:15 - 12:00
 - (לשכת מנכל תקשר) שיחת ועידה עם רונן פלוט13:00 - 13:30

מרדכי כהן
 - מרדכי (זום) הכנה לועדות ג"ג אצל השר ב 13:3022.9 - 14:30

כהן
 שיחת ועידה עם יעל אדורם ויעל סולמון - דפו 15:15 - 15:45

 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל תקשר)כפ"ס דרומה"ש
 (זום -  פורום משרדי ממשלה - אלוף פקע"ר 16:00 - 17:30

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)
 דיון ראשי רשויות לקראת חגי תשרי בצל 17:45 - 18:45

 (באמצעות הזום, משרד נגב גליל, תל הקורונה - באמצעות הזום
 - אריה מכלוף דרעיאביב)

  הערכות לקראת חגי תשרי בצל הקורונה-זום18:00 - 19:00
 - מרדכי כהן(זום- קישור בגוף הזימון)

יום חמישי 17 ספטמבר
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20 ספטמבר 2020 - ספטמבר 2020
26 ספטמבר 2020

יום שני 21 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)צום גדליה

 (משרדי  ועדת משנה למסמכים לפני ביצוע 10:00 - 11:00
 - הות"ל - אולם ישיבות שקמה - הישיבה תשודר באמצעות זום )

תשתיות לאומיות
 (משרדי הות"ל - אולם  ועדת משנה להקלות 11:00 - 11:30

 - תשתיות לאומיותשקמה - קומה 2 - הישיבה תשודר באמצעות זום )

יום רביעי 23 ספטמבר
 (משרד הפנים, לשכת  פ.א עם ראש מועצת שפיר 10:30 - 11:30

 - מרדכי כהןמנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (זום-  הקלות בארנונה באזורי תעשייה מרחביים12:10 - 12:55

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)
 (משרד הפנים  פ.ע פאיז, רפיק חלבי ובהיג' מנצור13:30 - 14:30

 - מרדכי כהן- לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים,  פ.ע פאיז חנא+איתמר בן דוד14:30 - 15:15

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1,  פ.א. פאיז15:15 - 16:00

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 הצגה רשמית של דוח ה-OECD על ישראל, בפני 16:00 - 18:30

 -  (זום)שר האוצר והנהלות האוצר ובנק ישראל
shiragr@mof.gov.il

 - מרדכי  (שיחת ועידה) יהודה מימרן ומאיר בוזגלו18:30 - 19:00
כהן

יום שישי 25 ספטמבר

שבת 26 ספטמבר

יום ראשון 20 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום השני)

יום שלישי 22 ספטמבר
 מרדכי מדבר בקורס הכשרה מחייבת למנכ"לים 10:00 - 10:15

 - מרדכי כהן (זום)חדשים ברשויות המקומיות.
 12:00-12:15 שיחת ועידה תיקון עיוותים קורונה12:00 - 12:15
  12:15-12:45 שיחת ועידה עם שירי ואלעד 12:15 - 12:45

 - מרדכי כהן(טלפוני)
 (זום- קישור  13:00-13:45 פ.ה עם איתמר בן דוד 13:00 - 13:45
 - מרדכי כהןישלח בהמשך )
  14:15-15:00 פגישה בנושא מכרז תווי מזון14:15 - 15:00

 - (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א / זום )
מרדכי כהן

  15:15-16:15 שוטף מנהלי מינהל  שלטון מקומי15:15 - 16:15
 - מרדכי כהן(זום- קישור בגוף הזימון)

  16:30-17:00 הערכת עובד - אברהם מינס16:30 - 17:00
 - (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א / זום )

מרדכי כהן
 18:00-18:30 שיחת ועידה בנושא תקני מינהל 18:00 - 18:30

 - מרדכי כהן (טלפוני)פיתוח

יום חמישי 24 ספטמבר
12:30 - 10:00ZOOM דירקטוריון מפעל הפיס - בזום  

https://us02web.zoom.us/j/84413664397?pwd=bTFOaWNncEZnRU)
(YwQjYybUtsS2x3QT09(חיצוני) ירון לוסקי - 

 (זום -  זום - שיחת ועידה שדה תעופה חדרה12:30 - 13:00
 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)

 פגישה עם ד"ר דב חנין- שינוי כיוון, 13:00 - 14:00
 - מרדכי כהן (קישור בגוף הזימון)אוניברסיטת ת"א 

 - מרדכי כהן זום מינהל תכנון14:00 - 14:30
  פגישה עם עידן קליימן- יו"ר ארגון נכי צה"ל 15:45 - 16:45

 - מרדכי כהן(קישור בגוף הזימון)
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27 ספטמבר 2020 - ספטמבר 2020
3 אוקטובר 2020

יום שני 28 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)יום כיפור

יום רביעי 30 ספטמבר
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) פגישה עם באר יעקב 10:15 - 11:15

מרדכי כהן
 - מרדכי כהן (לשכה ת"א) פ.ע. סיון11:30 - 12:00
 (זום - קישור בגוף  זום עם האוצר - כלי סיוע12:45 - 13:45

 - מרדכי כהןהזימון)
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון) פ.ע אדית14:00 - 14:45
 - מרדכי כהן (זום/ ת"א) פ.א. מריה14:45 - 15:15
  שיחת ועידה - ועדות איתור יור ועדות מרחביות15:30 - 15:45

 - מרדכי כהן(לשכת מנכל תקשר)

יום שישי 2 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב סוכות

שבת 3 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)סוכות (ישראל)

יום ראשון 27 ספטמבר
 (אוכלוסיות מגוונות)חג הצלב - חג נוצרי (אורתודכסים) 

 (חגים דתיים יהודיים)ערב יום כיפור

יום שלישי 29 ספטמבר
 (לשכת מנכ"ל  שיחה טלפונית - עדכון כ"א10:15 - 10:45

 - מרדכי כהןתקשר)
 (זום- קישור  הכנה לועדות ג"ג ישיבה אצל השר11:00 - 12:00

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
 (זום -  תכנית עבודה קשרי חוץ משרד הפנים 12:30 - 13:15

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)
 - מרדכי  (זום/ לשכת מנכ"ל ת"א) מכרז תווי מזון14:00 - 15:00

כהן
  שיחת ועידה עם אודי אדירי - אנרגיה מתחדשת16:15 - 16:45

 - מרדכי כהן(ךשכת מנכ"ל תקשר)

יום חמישי 1 אוקטובר
 - מרדכי כהן (זום/ ת"א) פ.ע גלית 09:45 - 10:30
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון) זום ממונים11:15 - 12:45
 - מרדכי  (זום- קישור בגוף הזימון) רשויות איתנות 13:00 - 14:00

כהן
 -  (לשכת מנכל תקשר) שיחת ועידה צביקה כהן14:30 - 14:50

מרדכי כהן
  שיחת ועידה מרדכי+דלית:תתל 33 והמובל לים15:00 - 15:30

 - מרדכי כהן(לשכת מנכל תקשר)
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4 אוקטובר 2020 - אוקטובר 2020
10 אוקטובר 2020

יום שני 5 אוקטובר
 (חגים דתיים חול המועד סוכות (היום הראשון-מחוץ לישראל)

יהודיים)
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)

יום רביעי 7 אוקטובר
 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))ארבעין

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)
 (חגים דתיים חול המועד סוכות (היום השלישי-מחוץ לישראל)

יהודיים)

יום שישי 9 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)הושענא רבה (חול המועד סוכות)

שבת 10 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת (מחוץ לישראל)

יום ראשון 4 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)חג סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הראשון-ישראל)
 (זום - קישור בגוף  זום בנושא תחנת הכח קסם11:00 - 12:00

 - מרדכי כהןהזימון)

יום שלישי 6 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)
יהודיים)

יום חמישי 8 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד סוכות (היום הרביעי-מחוץ לישראל)
יהודיים)
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11 אוקטובר 2020 - אוקטובר 2020
17 אוקטובר 2020

יום שני 12 אוקטובר
 - מרדכי  (קישור בגוף הזימון) פ.ע. רישוי עסקים09:30 - 10:30

כהן
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) מכינה לותל 11:0019.10 - 12:00

מרדכי כהן
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים) מרדכי כהן - שוטף12:30 - 13:30

דרעי
 זמן יועצים14:30 - 15:30
 שיחה טלפונית מגי לוי בנושא ועדת החוקה על 16:30 - 17:00

 - מרדכי כהן (לשכה תקשר)הודעת שר הפנים - ביומטרי

יום רביעי 14 אוקטובר
 (זום - קישור בגוף  פ.ע אמנון אלקלעי ואלי רגב 10:15 - 11:00

 - מרדכי כהןהזימון)
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) הכנה לזום עם האוצר11:30 - 12:30

מרדכי כהן
 (זום - קישור בגוף  זום עם האוצר - כלי סיוע12:30 - 13:30

 - מרדכי כהןהזימון)
 - דניאל הרשקוביץ  (זום) ועדת שירות המדינה 14:00 - 16:00

(חיצוני)
 - דניאל  (זום)   בוטלה: ועדת שירות המדינה 14:00 - 16:00

הרשקוביץ (חיצוני)
 (לשכת  שיחת הכנה למועצה ארצית 16:0018.10 - 16:30

 - מרדכי כהןמנכ"ל תקשר)

יום שישי 16 אוקטובר

שבת 17 אוקטובר

יום ראשון 11 אוקטובר
 ביקור בנוף הגליל - נזקי שריפה09:30 - 10:30
 הצגת מדיניות משרד הפנים בנושא האזוריות 12:30 - 13:00

 - מרדכי  (שיחת ועידה)והאשכולות ליו"ר ועדת הפנים והסביבה
כהן

 החקיקה של תמ"א 38 החדשה וההשפעה על 13:30 - 14:15
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)הרשויות המקומיות

 - (זום - קישור בגוף הזימון) הגשות ועדה ג"ג חיפה 15:00 - 16:30
מרדכי כהן

  זום עם ח"כ מיקי חימוביץ - פסולת באשכולות17:00 - 18:00
 - מרדכי כהן(קישור בגוף הזימון)

 -  (לשכת מנכל תקשר) שיחת ועידה מריה ואיתי18:30 - 19:00
מרדכי כהן

יום שלישי 13 אוקטובר
 הכרות עם עידן הרשקוביץ -מנהל אגף בכיר 09:45 - 10:15

 - מרדכי כהן (לשכה ירושלים )פיתוח כלכלי
 (חדר ישיבות  הגשת וועדות גאוגרפיות אצל השר10:30 - 12:30

 - מרדכי כהןמינוס 1)
 -  (חדר ישיבות פנים) הגשת ועדות גאוגרפיות10:30 - 12:30

אריה מכלוף דרעי
 (לשכה  פ.ע. אדית שירי אלעד - שוטף תכנון12:45 - 13:15
 - מרדכי כהןירושלים / זום )

 זום - שוטף  מרדכי כהן+דלית זילבר: מינוי 13:30 - 14:30
 (זום - קישור בגוף הזימון)נציגים לועדות משנה של מועצה ארצית

  פגישה בנושא ירושלים אצל ר"ע ירושלים15:00 - 16:00
 - מרדכי כהן(לשכת ר"ע קומה 6 ככר ספרא 1 ירושלים)

יום חמישי 15 אוקטובר
 (זום- פגישה עם מנכ"לית החברה להגנת הטבע 09:00 - 10:00

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)
 - (לשכה ת"א / זום) הכנה לראיון עם שלומית צור10:00 - 10:30

מרדכי כהן
 - מרדכי כהן (לשכה ת"א) משוריין לשלומית צור10:30 - 12:00
 זמן יועצים12:30 - 14:00
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18 אוקטובר 2020 - אוקטובר 2020
24 אוקטובר 2020

יום שני 19 אוקטובר
 - מרדכי כהן ראיון לאסתי פרז - רשת ב09:15 - 09:45
  (בית הנשיא) פגישה בבית הנשיא עם מודר יונס 10:00 - 11:00

- מרדכי כהן
 (משרדי מינהל התכנון - אולם  מליאה - ות"ל 12:00 - 14:40

 - תשתיות ישיבות ערבה - קומה 2 - הישיבה תשודר באמצעות זום)
לאומיות

 (זום - קישורבגוף  הכנה למועצה הארצית 16:3027.10 - 18:00
 - מרדכי כהןהזימון)

יום רביעי 21 אוקטובר
 לידיעה -9:00  ועדת פנים חברות גביה08:00 - 08:15
 (זום - קישור בגוף  מפגש עם יו"רים אשכולות 09:30 - 11:00

 - מרדכי כהןהזימון)
 -  (ל. מנכל/זום - קישור בגוף הזימון) הכנה לחיפה11:30 - 12:00

מרדכי כהן
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון) שוטף ותל12:30 - 13:30
 -  (זום- קישור בגוף המייל) פגישה עם ר"ע חיפה14:00 - 15:00

מרדכי כהן
 (קישור בגוף הזימון) טקס אזכרה מורט מנדל16:00 - 17:00
 (משרד הפנים,  פגישה עם אלי ברקת וחני מימרם16:30 - 17:15

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים, קומה 1 לשכת מנכ"ל)

יום שישי 23 אוקטובר

שבת 24 אוקטובר

יום ראשון 18 אוקטובר
 שוטף לשכה10:00 - 11:00
 (זום - קישורבגוף  זום מועצה ארצית  בנושא בי"ח12:00 - 13:30

 - מרדכי כהןהזימון)
 פגישה עם אריה מועלם, סמנכ"ל ור' אגף 13:30 - 14:30

 (זום - קישור בגוף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון
 - מרדכי כהןהזימון)

 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1,  פ.ע. סיון15:00 - 15:45
 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים / זום)

  המשך הגשות ועדה ג"ג חיפה+ועדים מקומיים16:00 - 17:30
 - מרדכי כהן(זום - קישור בגוף הזימון)

 (שיחה טלפונית) מרדכי אישי17:50 - 18:20

יום שלישי 20 אוקטובר
 - (לשכת מנכל תקשר) שיחת הכנה לחברות גביה08:40 - 09:10

מרדכי כהן
 -  שיחה טלפונית מיקי חיימוביץ - חברות גביה09:20 - 09:40

מרדכי כהן
 (זום -  שיחת זום - ראשי צוותים פרויקט ראות09:40 - 10:00

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)
 - מרדכי כהן (ת"א) משוריין לצילומים10:30 - 11:00
 - מרדכי  (זום - קישורבגוף הזימון) זום עם האוצר11:50 - 12:50

כהן
 (זום -  פגישה בנושא גבעת לחם- אתרי בזלת14:00 - 15:00

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)
 (כ"ס) מרדכי אישי16:00 - 17:00

יום חמישי 22 אוקטובר
 לידיעה -10:00 דלית אצל השר בנושא תזכיר 08:00 - 08:15

חוק
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון) תמא 09:0038 - 10:00
 יום הכשרה מיוחד לחברי הדירקטוריון - בזום - 10:00 - 13:00

 קישור בגוף המייל 
https://us02web.zoom.us/j/85933897936?pwd=TUY5WE0xY0ppNT)

(daTU5LWkllckxTUT09(חיצוני) ירון לוסקי - 
 - מרדכי  (זום - קישור בגוף הזימון) הכנה להרצליה12:00 - 12:30

כהן
 זום עם משה פדלון - קרית שחקים ושדה 13:00 - 14:00

 - מרדכי כהן (קישור בגוף הזימון)התעופה המתפנה בהרצליה
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) פגישת זום עם ב"ש14:00 - 15:00

מרדכי כהן
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25 אוקטובר 2020 - אוקטובר 2020
31 אוקטובר 2020

יום שני 26 אוקטובר
 ועידת גלובס: פאנל בנושא צעדי מדיניות 10:00 - 11:00

הממשלה והרפורמות שבדרך, בהשתתפות דלית זילבר, עדיאל 
 -  (מערכת גלובס - רח' האצ"ל 53 ראשל"צ)שמרון ומרדכי כהן

מרדכי כהן
 (זום-  פגישת זום עם מועצה מקומית בית אריה12:30 - 13:30

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)
 - מרדכי  (זום - קישורבגוף הזימון) פ.ע. אגף ביקורת13:45 - 14:30

כהן
 (זום - קישור ישלח  הכנה לזום עם איציק דבש15:20 - 15:30

 - מרדכי כהןבהמשך / לשכה ת"א)
 שיחת זום עם יוסי סגול ומרדכי כהן ורועי דהן  15:30 - 16:30

 (זום- קישור בגוף ואיציק דבש בנושא הכשרות של ראשי ערים
 - מרדכי כהןהזימון)

יום רביעי 28 אוקטובר
 (חגים דתיים מוסלמיים (סוני))יום הולדת הנביא מוחמד

 (זום  הכנה לישיבה אצל השר בנושא ועדת שרים11:00 - 11:30
 - מרדכי כהן- קישור בגוף הזימון)

 מכינה לישיבה אצל השר (פנים ושרותים) + 11:00 - 11:30
 - דלית זילבר (מצב קישור לזום)תדמור,אילנה,נאוה

 פגישה אצל השר עם ראש מועצת באר יעקב - 12:00 - 13:00
 - מרדכי כהן (לשכת שר)ניסים גוזלן

 פגישה מקצועית עם ראש מועצת באר יעקב - 12:00 - 13:00
 - אריה מכלוף דרעי (חדר ישיבות מרתף / קומה 1- )ניסים גוזלן

 - אריה מכלוף  (לשכה פנים) מרדכי כהן - שוטף13:00 - 14:00
דרעי

 הכנה לוועדת שרים לענייני פנים, שירותים, 14:30 - 15:30
 - אריה מכלוף  (חדר ישיבות מרתף / קומה 1-)תכנון ושלטון מקומי

 ישיבה אצל השר -הכנה לוועדת השרים לענייני 14:30 - 15:30
 - מרדכי כהן (לשכת שר)פנים, שירותים, תכנון ושלטון מקומי

 סטטוס מטרו + עדי חכמון + איליה כץ + דלית 16:30 - 17:30
 - עדי חכמון  (שיחת זום14; שיחת זום7)זילבר + מרדכי כהן  

 (לשכת מנכ"ל ירושלים / זום -  כלי סיוע עם האוצר18:00 - 19:00

יום שישי 30 אוקטובר

שבת 31 אוקטובר

יום ראשון 25 אוקטובר
 (משרד הפנים, לשכת  הכנה למועצה ארצית10:30 - 11:30

 - מרדכי כהןמנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (זום -  הכנה למועצה ארצית עם יעל סולמון11:00 - 11:45

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)
 (משרד הפנים, קפלן 2 ירושלים,  פ.ע. שרון אפריל12:00 - 12:45

 - מרדכי כהןקומה 1 לשכת מנכ"ל)
  הכנה לביומטרי- יהודה מגי ומרדכי בלבד13:00 - 13:30

 - מרדכי כהן(משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 היערכות הרשות הביומטרית לתום הוראת 13:30 - 14:15

 (משרד הפנים, קפלן 2 ירושלים, קומה 1 השעה ע"פ החלטת השר
 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל)

 דיון התנעה, תכולת המאגר הביומטרי הלאומי, 14:30 - 15:30
 (משרד הפנים, קפלן 2 ירושלים, קומה 1 בחינת אתגרים ופתרונות

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל)
 (משרד הפנים, לשכת  רפורמה במענקי איזון15:45 - 16:30

 - מרדכי כהןמנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 - מרדכי  (ריאל יקשר) שיחת רקע כתבת דה מרקר17:30 - 18:00

כהן

יום שלישי 27 אוקטובר
 - אגף מוסדות תכנון ארציים (ערבה) מועצה ארצית08:30 - 16:30
 מועצה ארצית09:00 - 16:30
 (כ"ס) מרדכי אישי18:00 - 19:00

יום חמישי 29 אוקטובר
 (אוכלוסיות מגוונות)יום הולדת לנביא מוחמד 

 (ישראל)יום הזיכרון ליצחק רבין
 (מצפה רמון)מרדכי אישי
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1 נובמבר 2020 - נובמבר 2020
7 נובמבר 2020

יום שני 2 נובמבר
 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))יום הולדת הנביא מוחמד

 (רשות מקרקעי ישראל ,  מועצת מקרקעי ישראל10:00 - 14:00
 - נועה לוי-ניזרי רחוב הצבי 15 ירושלים, חדר ישיבות ירון , קומה 8)

(LNURITN)

יום רביעי 4 נובמבר
 לידיעה 9:30 דיון מנכ"לים בראשות מנכ"ל 08:00 - 08:15

משרד רה"מ - יישום החלטת ממשלה 4798, עם משרד החינוך, 
עבודה ורווחה, כלכלה, בינוי ושיכון, בריאות, פנים, נגב גליל, 

משהב"ט, שת"פ אזורי, מנהלת הדרוזים, פטין מולא וליאור 
 - רונן פרץ (ZOOM)פרבר

 (כנסת, חדר 2453) פ.א. דודי אמסלם09:00 - 10:00
 פגישת זום עם ראשי רשויות שמשתתפים 10:45 - 12:00

 - מרדכי כהן (זום- קישור בגוף הזימון)במועצה הארצית 
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) זום עם שדות נגב 12:30 - 13:30

מרדכי כהן
 (לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  פע קרית ארבע15:00 - 15:30

 - מרדכי כהןירושלים)
 משוריין להכנה לתתל  65 + תתל 111 מסילות 16:00 - 17:30
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)מהירות לב"ש

יום שישי 6 נובמבר

שבת 7 נובמבר

יום ראשון 1 נובמבר
 (חגים דתיים נוצריים)יום כל הקדושים

 (לשכת  הכנה לישיבת השר על רעידות אדמה10:00 - 10:30
 - מרדכי כהןמנכ"ל ירושלים)
 ועדת איתור יו"ר ועדה מחוזית לתכנון ובנייה - 11:00 - 13:00

 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)דרום 
מרדכי כהן

 - מרדכי כהן (לשכת מנכל תקשר) שיחה עם נאוה13:00 - 13:15
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1,  פ.ע. סיון13:45 - 14:45

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל פ.ע חשבות תקציבים15:10 - 16:00

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 ישיבה אצל השר בנושא כלים משלימים בתחום 16:30 - 18:30

 הכלכלי והתכנוני עבור חיזוק מבנים לרעידות אדמה בפריפריה
(מינהל התכנון - אולם ערבה, רח' בית הדפוס 12, קומה 2, גבעת 

 - מרדכי כהןשאול, ירושלים (חנייה בחניון בית השנהב))
 כלים משלימים בתחום הכלכלי והתכנוני עבור 16:30 - 18:30

 (מינהל התכנון - אולם חיזוק מבנים לרעידות אדמה בפריפריה
ערבה, רח' בית הדפוס 12, קומה 2, גבעת שאול, ירושלים (חנייה 

 - אריה מכלוף דרעיבחניון בית השנהב))

יום שלישי 3 נובמבר
 - מרדכי  (לשכה ת"א  / זום) הכנה למועצה ארצית09:00 - 09:30

כהן
 (זום - קישור בגוף  הכנה למועצה ארצית 10:0010.11 - 11:30

 - מרדכי כהןהזימון)
 (זום - קישור ישלח בהמשך /  הכנה  למטה יהודה13:15 - 13:30

 - מרדכי כהןלשכה ת"א)
  פגישה עם מטה יהודה בנושא ועדות גבולות  13:45 - 14:45

 - מרדכי כהן(זום - קישור בגוף הזימון)
 -  (לשכת מנכ"ל ת"א / זום) הסבת תקציבי פיתוח 15:00 - 15:45

מרדכי כהן
 - מרדכי כהן (לשכה ת"א) פ.א. פאיז16:00 - 17:00
 FW: דיון בנושא הרמזור - מוזמנים: חיים ביבס, 17:00 - 18:00

אלוף אורי גורדין, פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הפנים, ד"ר 
 - רוני גמזו (ZOOM)שרון אלרעי

יום חמישי 5 נובמבר
 - מרדכי כהן (לשכה ת"א) זמן יועצים09:30 - 10:30
 (לשכה ת"א  / זום-  הכנה לדיון מטרות ויעדים10:30 - 11:00

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון )
 (משרד הפנים,  פ.א. קובי אביבי- ר"מ באר טוביה11:00 - 11:30

 - מרדכי כהןקומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)
 (זום - קישור בגוף פגישה מקצועית עם באר יעקב 12:00 - 13:00

 - מרדכי כהןהזימון)
 פגישה ראשונה של ועדת איתור מנהל/ת מינהל13:30 - 15:30

 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)לשלטון המקומי 
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8 נובמבר 2020 - נובמבר 2020
14 נובמבר 2020

יום שני 9 נובמבר
 הוקרה על סיום תהליך ההשמה של בוגרי 09:30 - 10:00

 - מרדכי כהן (זום/ מינהל פיתוח)תכנית הצוערים
 וועדת השרים לענייני פנים, שירותים, תכנון 10:00 - 11:00
 - מרדכי כהן (זום)ושלטון מקומי

 - אריה מכלוף  (לשכה פנים) מרדכי כהן - שוטף 11:30 - 12:30
דרעי

 (חדר ישיבות פנים וחלק  הגשת דו"ח האזוריות12:30 - 13:30
 - אריה מכלוף דרעיבזום)

 (זום- קישור בגוף  הגשת דוח אזוריות לשר הפנים12:30 - 13:30
 - מרדכי כהןהזימון)

 (חדר ישיבות  ישיבה אצל השר עם ר"ע כפ"ס  13:30 - 14:30
 - מרדכי כהןמרתף / קישור זום בגוף הזימוןן)

 ישיבת ועדה מיוחדת למיגור הפשיעה בחברה 13:30 - 14:30
הערבית בנושא קידום תכנית הממשלה למיגור הפשיעה 

 פגישה מקצועית עם ראש עיריית כפר סבא - 13:30 - 14:30
  (זום- קישור בגוף הזימון) פגישה עם קריית טבעון 15:30 - 16:30
 - מרדכי כהן שיחה טלפונית גרניט16:30 - 17:00
 (לשכת מנכל  שיחת ועידה בנושא סלי מזון17:00 - 17:30

יום רביעי 11 נובמבר
 (כנסת) ועדת פנים בכנסת בנושא חברות גבייה09:00 - 11:00
 (זום- קישור בגוף הזימון) זום יו"רים ועדות מחוזיות12:00 - 13:00
 (זום- קישור  זום - שוטף  מרדכי כהן+דלית זילבר13:00 - 14:00

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
 זום סינכרון ממונים, יורים ועדות מחוזיות ויורים 15:00 - 16:30

 - מרדכי כהן (זום- קישור בגוף הזימון)ועדות ג"ג
 -  (שיחה טלפונית) פ.א איריס - שיחה טלפונית17:00 - 17:15

מרדכי כהן
 (לשכת מנכל  שיחת ועידה מרדכי בועז אורי אילן18:00 - 18:30

 - מרדכי כהןתקשר)

יום שישי 13 נובמבר

שבת 14 נובמבר

יום ראשון 8 נובמבר
 (זום- קישור  פגישה עם אעבלין- בית מטבחיים 10:00 - 10:45

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
 (לשכת מנכ"ל י-ם / זום- קישור  הרחבות מנדטים11:15 - 12:15

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
  (לשכת מנכ"ל תקשר) שיחת הכנה עם רות שוורץ12:45 - 13:00

- מרדכי כהן
 זום בנושא שינויים בתקנות תכנון ובנייה בתחום13:00 - 13:30

 -  (זום - קישור בגוף הזימון)התעשייה - לקראת המועצה הארצית
מרדכי כהן

 -  (זום - קישור בגוף הזימון) הגשות ועדים מקומיים14:00 - 15:30
מרדכי כהן

 (משרד הפנים, קפלן 2  הכנה לישיבה עם השר16:15 - 16:30
 - מרדכי כהןירושלים, קומה 1 לשכת מנכ"ל)

 -  (חדר ישיבות מרתף 1-) ועדות ערר אצל השר16:30 - 18:30
מרדכי כהן

 -  (חדר ישיבות מרתף/משרד ראשי) ועדות ערר16:30 - 18:00
אריה מכלוף דרעי

 פגישת עבודה משותפת מנכל אנרגיה ומנכל 18:30 - 19:30
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)פנים

יום שלישי 10 נובמבר
 לידיעה: ועדת בחירה מנכ"ל אשכול כנרת 07:30 - 08:00

עמקים 
 - אגף מוסדות תכנון ארציים מועצה ארצית08:30 - 16:30

יום חמישי 12 נובמבר
 סיור באשקלון (מתחם תחזוקת רכבות) + תחנת09:30 - 14:30

 (מתחם תחזוקת רכבות באשקלון, תחנת כוח באר כוח באר טוביה
 - מרדכי כהןטוביה)

 -  (פרטים בגוף הזימון) סיור באשקלון ובאר טוביה09:30 - 14:30
תשתיות לאומיות
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15 נובמבר 2020 - נובמבר 2020
21 נובמבר 2020

יום שני 16 נובמבר
 (אוכלוסיות מגוונות)חג הסיגד 

 (משרדי מינהל התכנון - אולם ערבה מליאה - ות"ל 09:00 - 12:00
 - תשתיות לאומיות- קומה 2)

 (זום - קישור בגוף  שוטף מועצה ממונה תל מונד12:00 - 12:30
 - מרדכי כהןהזימון)

 - מרדכי כהן ראיון יומן גלצ12:30 - 13:00
 זום עם ראשי העדות14:00 - 14:45
 החלטת ממשלה אשקלון - זום עם שר האוצר, 15:00 - 15:30

 - (ישלח קישור זום)ר"ע אשקלון, רונן פרץ, רמ"י, משרד הכלכלה
מרדכי כהן

 (משרד הפנים, קפלן 2  הכנה להגשות אצל השר16:15 - 17:15
 - מרדכי כהןירושלים, קומה 1 לשכת מנכ"ל)

 שיחת ועידה עם חברי ועדת איתור מנהל מינהל 18:30 - 19:00
 - מרדכי כהן (טלפוני )שלטון מקומי 

יום רביעי 18 נובמבר
 (חדר ישיבות קפלן 3 הקריה  ועדת שירות המדינה09:30 - 10:30

 - דניאל הרשקוביץ (חיצוני)ירושלים)
  פגישה בנושא חיבור כלכלה מוניציפלית ותכנון11:00 - 12:00

 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל ירושלים)(בהיבטי ותמל)
 - מרדכי כהן (לשכת מנכל ירושלים) פ.ע. יהודה13:15 - 14:00
 (לשכת  ישיבה אצל השר נושא תזכיר תמ"א 38 14:00 - 15:00

 - מרדכי כהןשר)
 - אריה מכלוף  (חדר ישיבות פנים) תזכיר תמ"א 38 14:00 - 15:00

דרעי
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים) מרדכי כהן - שוטף15:00 - 16:00

דרעי
 16:00- ועד מנהל- עתודות לישראל עם נציב 16:00 - 17:30

שירות המדינה, מנכ"ל משרד הפנים, שירלי ברכה רימון, איציק 
 דבש, חיים שני, יוגב גרדוס, תמר פלד אמיר וליאור פרבר

(ZOOM באמצעות אפליקציית)רונן פרץ - 
 (לשכת מנכ"ל ירושלים) הכנה לדיון על תחנות כח16:30 - 17:00
 זום - קידום תחנות כח בהמשך להחלטת מועצה17:00 - 18:15

 - מרדכי כהן (זום- קישור ישלח בהמשך)ארצית

יום שישי 20 נובמבר

שבת 21 נובמבר

יום ראשון 15 נובמבר
 - מרדכי כהן (לשכת מנכל ירושלים) פ.ע. מוני09:45 - 10:30
  זום עם מנכלית תקשורת בנושא סיבים אופטיים10:30 - 11:30

 - מרדכי כהן(זום- קישור בגוף הזימון)
 - מרדכי  (לשכת מנכל ירושלים) הכנה לזום עדות11:45 - 12:00

כהן
 (משרד  הכנה לישיבה אצל השר מרחבי תכנון 13:00 - 13:30

 - מרדכי כהןהפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 המשך  פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים - שיתוף 13:30 - 14:00

 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)רשתות בניינים קיימים
 -  (חדר ישיבות מרתף/משרד ראשי) מרחבי תיכנון 14:00 - 15:00

אריה מכלוף דרעי
 (חדר ישיבות מרתף/משרד  מרחבי תכנון עם השר14:00 - 15:00

 - מרדכי כהןראשי)
  (זום - קישור ישלח בהמשך) הגשה ועדה ג"ג מרכז15:30 - 16:30

- מרדכי כהן
 (זום - קישור ישלח  הגשה ועדה ג"ג ירושלים16:45 - 17:45

 - מרדכי כהןבהמשך)

יום שלישי 17 נובמבר
 (משרדי מחוז צפון, נוף  חילופי ממונים מסעדה10:00 - 11:00

 - מרדכי כהןהגליל)
 (משרדי מחוז צפון, נוף  כניסה לתפקיד טבריה11:30 - 12:30

 - מרדכי כהןהגליל)
 (משרדי מחוז  ישיבת עבודה עם עובדי מחוז צפון13:00 - 14:00
 - מרדכי כהןצפון, נוף הגליל)

יום חמישי 19 נובמבר
 - מרדכי כהן (לשכה ת"א) הכנה לישראל דיגטלית09:30 - 10:00
 (זום - צוות יישום ישראל דיגטלית במשרד הפנים10:00 - 11:30

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין  פא יוסי מלכה12:00 - 13:00

 - מרדכי כהן125 קרית הממשלה ת"א)
 שיחה של מרדכי בפני חברי מועצה מכון שחרית14:00 - 15:00
 (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין  פ.א צחי דוד 15:15 - 16:15

 - מרדכי כהן125 קרית הממשלה ת"א)
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22 נובמבר 2020 - נובמבר 2020
28 נובמבר 2020

יום שני 23 נובמבר
 -  (זום- קישור בגוף הזימון ) דיון מטרות ויעדים10:00 - 12:00

מרדכי כהן
 (זום- קישור בגוף הזימון ) צוות אנרגיות מתחדשות12:00 - 13:00
 (לשכת מנכ"ל  הכנה למועצה ארצית 13:301.12 - 14:30

 - מרדכי כהןירושלים / זום - קישור בגוף הזימון)
 (לשכת מנכל  הכנה להכנה תעסוקה 14:452040 - 15:00

 - מרדכי כהןירושלים / זום - קישור בגוף הזימון)
 דיון בנושא תעסוקה 2040  (הכנה משרד 15:07 - 15:52

 - מרדכי כהן (זום- קישור בגוף הזימון )הפנים+מינהל תכנון )
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל  פ.א אמנון מרחב 16:00 - 17:00

 - מרדכי כהןקומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים ירושלים, קפלן 2  פ.א. נתנאל איזק17:15 - 17:45

 - מרדכי כהןקומה 1 לשכת מנכ"ל)

יום רביעי 25 נובמבר
 (לשכת מנכל אסטרטגיה לקידום נושא האזוריות 09:30 - 10:30

 - מרדכי כהןירושלים / זום - קישור בגוף הזימון)
 צילומים להכל כלול10:45 - 11:00
 ועדת איתור יו"ר ועדה מחוזית לתכנון ובנייה - 11:30 - 13:30

 -  (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)דרום 
מרדכי כהן

 -  (לשכת מנכ"ל ירושלים) טנטטיבי - פ.א. מוני13:45 - 14:15
מרדכי כהן

 -  (לשכת מנכל ירושלים) פ.א מרדכי מוני ונעמי14:00 - 14:30
מרדכי כהן

  הכנה לפגישה שת"פ בתחומי התכנון והבניה14:30 - 15:00
 - מרדכי כהן(לשכת מנכ"ל)

 להזמנה נוספה הערה: חברי צוות משלב 15:00 - 16:00
מוזמנים להשתתף במפגש -' ישראל 100 מרימים א..., יום ד׳ 25 

 (IST) 16:30 - 15:00 ,2020 בנובמבר
(mordechay@moin.gov.il) 

 משוריין לישראל 100 15:00 - 16:00
 (לשכת מנכל ירושלים / זום -  שוטף תקציבים16:40 - 18:10

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)

יום שישי 27 נובמבר

שבת 28 נובמבר

יום ראשון 22 נובמבר
 (לשכת שר) זום עם רהמ- רשויות עוטף עזה10:00 - 10:30
 (בזום  דיון בראשות רה"מ עם רשויות העוטף 10:00 - 10:30

 - אריה מכלוף דרעיבחדר ישיבות פנים)
 - (לשכת מנכל ירושלים) הכנה להגשות אצל השר11:30 - 12:15

מרדכי כהן
 -  (זום- קישור בגוף הזימון ) פגישה עם ר"ע אילת13:00 - 14:00

מרדכי כהן
 -  (זום- קישור בגוף הזימון ) הכנה לותל 14:1530.11 - 14:45

מרדכי כהן
 (לשכת שר/ חדר ישיבות  הגשת ועדות ג"ג לשר15:00 - 17:00

 - מרדכי כהן1-)
 (חדר ישיבות מרתף/משרד ראשי) ועדות גאוגרפיות15:00 - 17:00

יום שלישי 24 נובמבר
בחירות תל מונד

   ועדת איתור מנהל/ת מינהל לשלטון המקומי 10:00 - 17:00
 - (משרד הפנים, קומה 13,מנחם בגין 125 קרית הממשלה ת"א)

מרדכי כהן
 שיחת ועידה עם מיקי חיימוביץ - תקנות מכרזים 17:00 - 17:30

 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל תקשר)וכ"א
 (לשכת מנכ"ל  שיחת ועידה לילי ותומר גוטהולף18:00 - 18:30

 - מרדכי כהןתקשר)

יום חמישי 26 נובמבר
 אישי09:00 - 09:30
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29 נובמבר 2020 - נובמבר 2020
5 דצמבר 2020

יום שני 30 נובמבר
 (לשכת מנכל ירושלים / זום -  סטטוס תלושי מזון10:15 - 11:00

 - מרדכי כהןקישור ישלח)
 (משרדי מינהל התכנון - אולם  מליאה - ות"ל 12:30 - 17:00

 - תשתיות לאומיותשקמה - הישיבה תשודר באמצעות זום )

יום רביעי 2 דצמבר
 - מרדכי (טלפונית) הכנה עם חוה - לשיחת ועידה 09:10 - 09:25

כהן
 (לשכת  שיחת ועידה עם ח"כ איתן גינזבורג09:30 - 10:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל תקשר)
 FW: הכנה למושב רשויות מקומיות בכנס אלי 10:00 - 11:00

 הורביץ עם יו"ר המושב מרדכי כהן מנכ"ל משרד הפנים
https://idi-org-il.zoom.us/j/89531845283?pwd=WFhpbERWTDlKdEx)

(sRjdBcFV1ZHJvdz09Daphna Aviram-Nitzan - 
  פגישה בנושא החוק הביומטרי אצל ח"כ אשר11:30 - 12:30

 - מרדכי כהן(כנסת, חדר 1803 קומה 0)
 - מרדכי  (לשכת מנכ"ל ירושלים) פ.א שמואל סיסו13:30 - 14:00

כהן
 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל ירושלים) פ.ע. יהודה14:15 - 14:45
 - מרדכי כהן (ריאל יקשר) ראיון דרור פויר15:15 - 15:40
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1,  פ.א גרניט16:00 - 17:30

 - מרדכי כהןקפלן 2 ירושלים)

יום שישי 4 דצמבר

שבת 5 דצמבר

יום ראשון 29 נובמבר
 (זום - קישור בגוף  שת"פ בתחומי התכנון והבניה10:00 - 11:30

 - מרדכי כהןהזימון)
 פגישה עם האוצר -הסבר על פרויקט הגבייה 12:15 - 13:15

 (משרד הממשלתי וחובות רשויות מקומיות בהוצאה לפועל
הפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים / זום-קישור בגוף 

 - מרדכי כהןהזימון)
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים ) מרדכי כהן - שוטף 15:30 - 17:00

דרעי
 (שיחת ועידה פעימה שניה פטור ארנונה לעסקים17:15 - 17:30

 - מרדכי כהן- לשכת מנכל תקשר)
 (שבילים, טל  הרמת כוסית מחזור ד תכנית מקום18:30 - 19:30

 - מרדכי כהןשחר)

יום שלישי 1 דצמבר
 - אגף מוסדות תכנון ארציים מועצה ארצית08:30 - 16:30
 (כנסת) ועדת פנים חברות גביה09:00 - 12:00
 - מרדכי  (לשכת מנכ"ל ירושלים) הרחבות מנדטים13:15 - 13:30

כהן
 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל ירושלים) פ.ע. סיון14:15 - 15:30

יום חמישי 3 דצמבר
לידיעה 10:00 ועדת פנים רישוי עסקים

 -  (נתיבות, באר שבע, אופקים) סיור שר בדרום10:00 - 16:00
מרדכי כהן

  סיור וקביעת מזוזה אשכול גנים "בנות חיל" 10:15 - 10:30
 - אריה מכלוף דרעי(רח' הרב ירקוני 15, באר שבע )

 (רח' רבי טרפון 5, באר סיור בת"ת "חניכי התורה"10:35 - 10:55
 - אריה מכלוף דרעי סיור דרום 11:00 - 18:00
 (רח'  סיור באתר בית הכנסת "קרית אבות"11:00 - 11:15
 ישיבת עבודה מקצועית עם ראש עיריית באר 11:15 - 12:30
 (רח'  טקס חנוכת בית הכנסת ע"ש הרב עובדיה13:00 - 13:30
 ביקור במקווה "מעין דורית" ע"ש דורית זוהר ז"ל13:30 - 14:00
 סיור במוסדות ציבור בבניה - השכונה החדשה 14:00 - 14:30
 (מרכז הפעלה,  תפילת מנחה + ארוחת צהריים 14:30 - 15:00
 קביעת מזוזה בגן "בני הישיבות" וביקור בישיבת15:15 - 15:45
 השקת מרכז אשכול נגב מערבי - קביעת מזוזה 15:45 - 16:15
 (רח' צאלון  טקס חניכת משחקייה "נגב גליל" 16:15 - 16:45
 - אריה מכלוף דרעי (אופקים) תפילת ערבית16:45 - 17:15
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6 דצמבר 2020 - דצמבר 2020
12 דצמבר 2020

יום שני 7 דצמבר
 (משרד הפנים, לשכת  סטטוס חוזר מנכל שוברים10:00 - 11:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל , קומה 1 קפלן   2 ירושלים )
 (זום) כנס - ניהול רשות חרדית11:00 - 11:10
 (משרד הפנים, לשכת  פגישה עם אחמד דאבח11:15 - 11:45

 - מרדכי כהןמנכ"ל , קומה 1 קפלן   2 ירושלים )
 (משרד  פגישה עם אחמד דבאח- דיר אל אסד11:15 - 11:30

 - מרדכי כהןהפנים, לשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 הכנה לוועדת הפנים והגנת הסביבה - דיווח שר 12:00 - 13:30

 - אריה מכלוף דרעי (חדר ישיבות פנים)הפנים על פעילות משרדו 
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל , פגישה עם דוד ביטן14:45 - 15:45

 - מרדכי כהןקומה 1 קפלן   2 ירושלים )
 פ.ע. החלטת ממשלה בנושא היישוב כסיף - עם 16:00 - 16:45

 (חדר ישיבות שר השיכון הרב יעקב ליצמן וחה"כ משה גפני   
 חסמים בתחום הדיור והמקרקעין בחברה 17:00 - 18:00

 -  (חדר ישיבות מרתף / קומה 1-)הערבית, הדרוזית והצ'רקסית
 ישיבה אצל השר בנושא חסמים בתחום הדיור 17:00 - 18:00

והמקרקעין בחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית - עם ארז 
 - מרדכי  (טלפוני ) שיחת ועידה עם רון חולדאי 18:30 - 19:00

יום רביעי 9 דצמבר
 (זום - קישור בגוף הכנה לועדת פנים חברות גביה11:00 - 12:00

 - מרדכי כהןהזימון)
 -  (זום- קישור בגוף הזימון) הגשות ועדה ג"ג דרום12:30 - 13:30

מרדכי כהן
 (חדר  הסמכת הוועדה המקומית -   באר שבע14:00 - 15:00

 - אריה מכלוף דרעיישיבות מרתף/משרד ראשי)
 (זום-  הכנה לישיבת השר בנושא שוברי מזון15:30 - 16:30

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)
 טנטטיבי/ שיחה עם ח"כ מיקי חיימוביץ בנושא 17:00 - 17:30

 (שיחה טלפונית)חברות גבייה
 (שיחת ועידה  שיחת ועידה בנושא תיקון עיוותים 18:00 - 18:30

 - מרדכי כהןטלפונית)

יום שישי 11 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה

שבת 12 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השני)

יום ראשון 6 דצמבר
 (משרד הפנים,  הכנה פנימית- חוק ההסדרים 10:00 - 11:00

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 (משרד הפנים, ישיבה עם האוצר- חוק ההסדרים 11:00 - 12:00

 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)
 - מרדכי  (טלפוני) שיחת ועידה עם קדימה צורן 13:00 - 13:30

כהן
 (לשכת מנכ"ל  הכנה לועדות ג"ג אצל השר13:30 - 14:30

 - מרדכי כהןירושלים)
 (משרד הפנים, לשכת מנכ"ל , קומה 1  פ.ע. רועי15:00 - 15:30

 - מרדכי כהןקפלן   2 ירושלים )
 הכנה פנימית- תמ"א 38- צוות כלים משלימים 16:00 - 17:00

 (משרד הפנים, לשכת לחיזוק מבני מגורים מפני רעידות אדמה 
 - מרדכי כהןמנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)

 -  (לשכת מנכל תקשר) שיחת ועידה נאוה וליטל17:20 - 17:50
מרדכי כהן

 הקמת צוות לבחינת כלים משלימים לעידוד 18:00 - 19:00
וחיזוק מבני מגורים מפני רעידות אדמה באזורי סיכון בפריפריה

יום שלישי 8 דצמבר
 (חגים דתיים נוצריים)העיבור ללא חטא

 מרדכי מברך - כנס לקידום מעמד האישה 09:00 - 09:30
 - מרדכי כהן (מצלמים בקומה 6)ברשומ"ק

 דיווח שר הפנים על פעילות משרדו - וועדת 10:00 - 12:00
 - אריה מכלוף דרעי (כנסת )הפנים והגנת הסביבה 

 עדכון שר הפנים על עבודת המשרד- ועדת 10:00 - 12:00
 - מרדכי כהן (כנסת )הפנים והגנ'ס  
 (לשכת  שיחת ועידה שי קדם ונאוה אלינסקי13:00 - 13:30

 - מרדכי כהןמנכל תקשר)
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון) רשות רישוי13:30 - 14:00
 - מרדכי  (זום - קישור בגוף הזימון) שיחת זוםיועצים14:00 - 14:30

כהן
 -  (לשכת מנכל תקשר) שיחה עם עמיר שקד14:30 - 14:45

מרדכי כהן
 ישיבה אצל השר - שטח שיפוט אלעד, ג'לג'וליה 15:30 - 16:30
  שטח שיפוט אלעד + ג'לג'וליה ודרום השרון 15:30 - 16:30
 - מרדכי כהן (לשכת שר) ועדות ג"ג אצל השר16:30 - 18:00
 -  (חדר ישיבות מרתף / קומה 1-) ועדות גאוגרפיות16:30 - 18:00

יום חמישי 10 דצמבר
 (שיחה טלפונית) שיחה טלפונית עם רענן אביטל 09:00 - 10:00
 דירקטוריון מפעל הפיס -  בזום - קישור בגוף 10:00 - 12:30

 הזימון 
https://us02web.zoom.us/j/87558416584?pwd=dTVzM1hMQjd0UH)

(NJUTdhN0JXaUthQT09(חיצוני) ירון לוסקי - 
 - אריה מכלוף דרעי (חדר ישיבות פנים) שוברי מזון12:30 - 13:30
 - מרדכי  (לשכת שר/ זום) שוברי מזון אצל השר12:30 - 13:30

כהן
  שיחת ועידה בנושא תיקון עוותים ותמרוץ דיור15:30 - 16:00

 - מרדכי כהן(זום)
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13 דצמבר 2020 - דצמבר 2020
19 דצמבר 2020

יום שני 14 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום הרביעי)

 (זום - קישור בתוך  דיון בנושא תיקון עיוותים10:00 - 10:30
 - מרדכי כהןהחלון)

 - מרדכי  (זום - קישור מופיע בחלון) פ"א דודי ספיר10:30 - 11:00
כהן

 - מרדכי כהן (זום - קישור בתוך החלון) הכנה לות"ל11:00 - 11:30
 -  (שיחה טלפונית) שיחת ועידה עם ישי בן אלי11:45 - 12:00

מרדכי כהן
 -  (שיחת טלפונית) שיחת ועידה עם יהודה זמרת12:15 - 12:30

מרדכי כהן
 (שיחה טלפונית) שיחת טלפונית עם יוחנן פלסנר12:30 - 13:00
 - מרדכי כהן (זום - קישור בתוך החלון) רשות רישוי14:00 - 14:30
 הצגת חלופות לפטור מהיטל השבחה על 14:30 - 15:30

 (זום -אנרגיה סולארית במאגרי מים - לקראת דיון ועדת הפנים 
 - מרדכי כהןקישור בתוך החלון)

יום רביעי 16 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)

יום שישי 18 דצמבר

שבת 19 דצמבר

יום ראשון 13 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השלישי)

 (שיחה  שיחת ועידה בנושא תקנות רישוי עסקים 09:30 - 10:00
 - מרדכי כהןטלפונית)

 - מרדכי כהן (Zoom) שיחת Zoom עם היועצים11:00 - 11:30

יום שלישי 15 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום החמישי)

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השישי)
 טקס הדלקת נרות חנוכה במעמד שר הפנים - 10:00 - 11:00

 - מוני מעתוק (https://zoom.us/j/91608304096)תזכורת!!!!!!
 טקס הדלקת נרות חנוכה + טקס פורשים + 10:00 - 10:45

 - אריה  (חדר ישיבות מרתף/משרד ראשי)טקס עובדים ותיקים
מכלוף דרעי

 (לשכה ירושלים  ישיבת מועצת מקרקעי ישראל10:00 - 14:00
 - נועה לוי-ניזרי רח' הצבי 15 בין בזק קומה 8 , חדר ישיבות ירון)

(LNURITN)
  הכנה להגשות ועדה גג אצל השר ב 12:3020.12 - 14:30

 - מרדכי כהן(קישור נמצא בגוף הזימון)
 כנס אלי הורוביץ - מושב שלטון מקומי מול ארצי16:00 - 17:30

יום חמישי 17 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)

 (אולם  שולחן עגול חדרה הפיאצה תמל 09:002019 - 12:00
 - לוח ישיבות ותמלערבה ובזום.)
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20 דצמבר 2020 - דצמבר 2020
26 דצמבר 2020

יום שני 21 דצמבר
 (  משוריין לועדת בוחנים- מנהל/ת אגף ביקורת09:30 - 13:30

בית הדפוס 12 אגף A קומה 5)
 (נציבות שירות  רצ"ב הזמנה לוועדת בוחנים09:30 - 13:30

 - דבורה שרףהמדינה,  רח' בית הדפוס 12, אגף A, קומה 5, ירושלים)
 (בית הדפוס 12, ירושלים, משרדי מינהל  דיון בות"ל12:30 - 17:30

 - מרדכי כהןהתכנון)
 (משרדי מינהל התכנון - אולם ערבה  מליאה - ות"ל12:30 - 17:00

 - תשתיות לאומיות- הישיבה תשודר באמצעות זום )
 -  (חדר ישיבות פנים) ועדות גאוגרפיות - חתימות17:00 - 18:00

אריה מכלוף דרעי
 -  (לשכת שר) חתימות ועדות ג"ג אצל השר 17:00 - 18:00

מרדכי כהן

יום רביעי 23 דצמבר
 - מרדכי  (חדר ישיבות לשכת מנכ"ל) הכנה לאוצר09:30 - 10:00

כהן
 - מרדכי  (זום - קישור בגוף הזימון) זום עם האוצר10:05 - 11:35

כהן
 (זום -  דיון בנושא שינוי גבולות דליה ועספיא12:00 - 13:00

 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)
 (לשכת  שיחת ועידה - חלוקת הכנסות תל נוף13:00 - 13:30

 - מרדכי כהןמנכל תקשר)
 בקרה רבעונית- סטטוס צפי סגירת תקציב 13:30 - 15:00

 - מרדכי כהן ( זום - קישורבגוף הזימון)לקראת סוף שנה
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) המשך זום עם האוצר16:30 - 18:30

מרדכי כהן

יום שישי 25 דצמבר
 (אוכלוסיות מגוונות)חג המולד (קתולים ופרוטסטנטים)

 (חגים דתיים נוצריים)יום חג המולד - מערבי
 (חגים דתיים יהודיים)צום י' בטבת

שבת 26 דצמבר
 (חגים דתיים נוצריים)יום סטפנוס הקדוש

יום ראשון 20 דצמבר
 מרדכי מברך בכנס מינהל תכנון לנציגי שר 09:55 - 10:10

 (זום - קישור בגוף הזימון)הפנים בועדות המקומיות
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים) מרדכי כהן - שוטף10:00 - 11:00

דרעי
 (זום - קישור בגוף  הכנה להגשת דוח בזן לשר13:30 - 14:15

 - מרדכי כהןהזימון)
 (זום - קישור  הכנה להגשת דוח בר אילן לשר14:15 - 15:00

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
 הכנה לישיבה אצל השר בנושא קרן צמצום 16:00 - 17:00
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)פערים ונתב"ג
 (לשכת  שיחת ועידה - תכנית הבראה בת ים17:45 - 18:15

 - מרדכי כהןמנכל תקשר)
 (חדר ישיבות הגשות ועדה ג"ג  אצל השר- חלק א18:30 - 20:30

 - מרדכי כהן1-)

יום שלישי 22 דצמבר
דיון פוטו וולטאי

 -  (זום - קישור בגוף הזימון) פגישה עם ר"ע טירה 12:15 - 13:15
מרדכי כהן

 - מרדכי (זום - קישור בגוף הזימון) הרחבות מנדטים14:00 - 15:00
כהן

  (לשכת מנכ"ל תקשר) שיחת טלפונית יהודה סיון15:00 - 15:15
- מרדכי כהן

 -  (זום - קישור ישלח בהמשך) הכנה לשימוע 15:15 - 15:45
מרדכי כהן

 -  (זום - קישור בגוף הזימון) השלמת טיעונים  16:00 - 17:30
מרדכי כהן

 דיון עם מנכל תחבורה ומנכל פנים בנושא תתל 18:00 - 19:00
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)33א'

יום חמישי 24 דצמבר
 (אוכלוסיות מגוונות)ערב חג המולד (קתולים ופרוטסטנטים)

 מרדכי אישי10:00 - 11:00
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון) סגירת שנה13:10 - 14:10
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27 דצמבר 2020 - דצמבר 2020
2 ינואר 2021

יום שני 28 דצמבר
 (זום -  היערכות משרד הפנים לבחירות הכלליות10:00 - 13:00

 - מרדכי כהןקישור בתוך החלון)
 - אריה מכלוף (לשכה פנים) עדכון סטטוס שוברים16:30 - 17:00

דרעי
 - מרדכי  (שיחה טלפונית) שיחת ועידה איציק דבש17:00 - 17:30

כהן

יום רביעי 30 דצמבר
 קבלת  פנים  לראשי  העדות  הנוצריות  לרגל  10:00 - 11:00

 - מרדכי כהן (קישור בהזמנה המצורפת)השנה  האזרחית  החדשה
 (רחוב הרצוג פינת הגן  פ.א. מאיה בוזו שוורץ16:45 - 17:30

הבוטני, בניין מנדל חדר 232)
19:00 - 18:00Moshe Vigdor/Mordecai Cohen  קרן :WAZE) 

 - Moshe Vigdorמנדל)
 (רחוב הרצוג פינת הגן הבוטני,  פ.א משה ויגדור18:00 - 19:00

בניין מנדל קומה 2)

יום שישי 1 ינואר
 (אוכלוסיות מגוונות)נובי גוד ראש השנה הלועזית

שבת 2 ינואר

יום ראשון 27 דצמבר
 -  (לשכת מנכ"ל) הכנה פנימית למועצה ארצית10:00 - 10:30

מרדכי כהן
 בגץ והיב חביש11:30 - 12:30
 (זום - קישור בגוף  הכנה למועצה ארצית 14:005.1 - 15:30

 - מרדכי כהןהזימון)
 הכנה לפגישה עם שר האוצר ודודי אמסלם - 15:30 - 16:00

 -  (זום - קישור בגוף הזימון)הון אנושי דיגטלי ברשויות מקומיות
מרדכי כהן

 (זום - קישור  הכנה לפגישה עם מערך הסיבר16:30 - 17:00
 - מרדכי כהןבגוף הזימון)

 פ.ע. עם הרשות לניהול המאגר הביומטרי 17:00 - 18:00
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)ומערך הסייבר הלאומי

יום שלישי 29 דצמבר
 הון אנושי דיגטלי ברשויות מקומיות עם שר 10:30 - 11:30

 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)האוצר ודודי אמסלם
  הכנה לפגישה עם קובי בר נתן ודיאא אסאדי12:00 - 12:30

 - מרדכי כהן(זום - קישור בתוך החלון)
 -  (זום - קישור בתוך החלון) פ.ע. קובי בר נתן12:30 - 13:30

מרדכי כהן
 (זום) מרדכי אישי18:00 - 21:00

יום חמישי 31 דצמבר
 (אוכלוסיות מגוונות)ערב ראש השנה הלועזית
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3 ינואר 2021 - ינואר 2021
9 ינואר 2021

יום שני 4 ינואר
 (שיחה  שיחה טלפונית עם שלמה מור יוסף08:15 - 08:45

טלפונית)
 (משרדי מינהל  ועדת משנה להערות והשגות 09:00 - 11:30

 - תשתיות התכנון - אולם שקמה - הישיבה תשודר באמצעות זום)
לאומיות

 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל ירושלים) פא פאיז12:15 - 13:00
 (זום -  שוברי מזון עם מנכ"ל שופרסל + צוות13:30 - 14:30

 - מרדכי כהןקישור מופיע בחלון)
 - מרדכי כהן (לשכת מנכ"ל ירושלים) פ.א. רונן פרץ15:00 - 15:45
 פגישה שנייה של צוות כלים משלימים לעידוד 16:45 - 18:15

וחיזוק מבני מגורים מפני רעידות אדמה באזורי סיכון בפריפריה

יום רביעי 6 ינואר
 (אוכלוסיות מגוונות)חג ההתגלות 

 (חגים דתיים נוצריים)חג ההתגלות - מערבי
 - מרדכי  (זום - קישור בגוף הזימון) הכנה לאלעד09:30 - 10:00

כהן
 - מרדכי כהן (קישור נמצא בגוף הזימון) שוברי מזון10:15 - 11:00
 (זום - קישור בגוף  תפעול שוברי  מזון בפזורה11:30 - 12:00

 - מרדכי כהןהזימון)
 - אריה מכלוף  (בזום) סיכום שנת 2020 - ותמ"ל 12:15 - 12:45

דרעי
 (שיחת ועידה -  שיחת ועידה -איגוד ערים כנרת 13:30 - 14:00

 - מרדכי כהןלשכת מנכל תקשר)
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) זום עם עירית אלעד16:00 - 17:00

מרדכי כהן

יום שישי 8 ינואר
 (אוכלוסיות מגוונות)חג המולד (אורתודוכסים)

שבת 9 ינואר

יום ראשון 3 ינואר
 - מרדכי  (זום - קישור בגוף הזימון) הכנה לותל 11:304.1 - 12:30

כהן
  הצגת תכניות עבודה לנציב לשנת 13:002021 - 13:30

 - מרדכי כהן(נציבות)
 הצגת תכניות עבודה לנציב לשנת 2021 - משרד13:00 - 13:30

 - דניאל הרשקוביץ  (לשכת נציב- אליעזר קפלן 3 ירושלים )הפנים
(חיצוני)

 -  (זום - קישור בגוף הזימון) שוטף ממנים חלק 14:001 - 15:00
מרדכי כהן

 -  (זום - קישור בגוף הזימון) שוטף ממונים חלק 15:002 - 16:00
מרדכי כהן

 - מרדכי כהן (זום) הכנה לשופרסל16:30 - 17:30
  שיחת ועידה - קרית גת: הכנה למועצה ארצית18:00 - 18:30

 - מרדכי כהן(לשכת מנכל תקשר)

יום שלישי 5 ינואר
 (בית הדפוס 12 ירושלים -אולם  מועצה ארצית 08:30 - 15:30

 - אגף מוסדות תכנון ארצייםערבה)
 (שיחת ועידה  - לשכת מנכל תקשר) הכנה לדהמש15:30 - 16:00
 ישיבה אצל אורית קוטב, משנה לפרקליט 17:30 - 19:00

 (הישיבה המדינה - בענין עמותת כפר דהמש ישיבת המשך
 - תתקיים בזום (מצ"ב קישור לזום)  (קבעה יהודית  050-6217141))

מרדכי כהן
  ישיבה בענין עמותת כפר דהמש ישיבת המשך17:30 - 19:00

(הישיבה תתקיים בזום (מצ"ב קישור לזום)  (קבעה יהודית  
 - אורית קוטב (חיצוני)050-6217141))

יום חמישי 7 ינואר
 (חגים דתיים נוצריים)יום חג המולד - מזרחי

 (אוכלוסיות מגוונות)ערב חג המולד (אורתודוכסים)
 -  (קישור נמצא בגוף הזימון) הכנה לנוף הגליל09:30 - 10:00

מרדכי כהן
 -  (זום - קישור בתוך החלון) פגישה עם נוף הגליל10:00 - 11:00

מרדכי כהן
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10 ינואר 2021 - ינואר 2021
16 ינואר 2021

יום שני 11 ינואר
 (משרדי  ועדת משנה למסמכים לפני ביצוע 08:00 - 08:45

 - מינהל התכנון - אולם אודם - הישיבה תשודר באמצעות זום)
תשתיות לאומיות
 (משרדי מינהל התכנון - אולם אודם  מליאה - ות"ל09:00 - 17:30

 - תשתיות לאומיותהישיבה תשודר באמצעות זום)

יום רביעי 13 ינואר
 (אוכלוסיות מגוונות)ערב ראש השנה הלועזי (אורתודוכסים

 -  (זום - קישור בגוף הזימון) סטטוס תלושי מזון09:15 - 10:00
מרדכי כהן

 סוגיות משפטיות לגבי שפור תהליכים בבחירות 10:30 - 11:15
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)לרשומק

 - מרדכי כהן (לשכה ת"א) פא רועי12:30 - 13:15
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון) רשות רישוי13:30 - 14:00
 -  (לשכת מנכל תקשר) שיחת ועידה תלושי מזון 14:30 - 14:45

מרדכי כהן
 אישי16:00 - 16:30

יום שישי 15 ינואר

שבת 16 ינואר

יום ראשון 10 ינואר
 (זום - קישור מופיע שיחת זום: קבר יהודה בן יעקב10:30 - 10:45

 - מרדכי כהןבחלון)
 -  (זום - קישור מופיע בחלון) הכנה לות"ל 12:0011.1 - 13:00

מרדכי כהן
 ישיבה בנושא: דיון מנכ"לים לקידום אנרגיות 13:30 - 15:00

 - אודי אדירי (חיצוני)מתחדשות - הישיבה תתקיים בזום
  (זום - קישור בגוף הזימון) הכנה להכשרת מנהלים15:00 - 15:10

- מרדכי כהן
 - מרדכי כהן (זום - קישור בתוך החלון) פ.א. דיאא15:30 - 16:15
 (זום - קישור  פגישה עם הגנ"ס בנושא אשכולות 16:15 - 17:15

 - מרדכי כהןמופיע בחלון)

יום שלישי 12 ינואר
 -  (זום- קישור בגוף הזימון) פגישה עם ר"ע רמלה09:30 - 10:30

מרדכי כהן
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) אומדן מענק איזון10:45 - 11:15

מרדכי כהן
 (קישור בגוף הזימון) משוריין למנדל-דני בר גיורא11:30 - 12:30
 אירוע סיום הכשרות מנהלים בכירים חדשים 13:00 - 15:00

 (זום- ברשויות המקומיות – בהשתתפות מנכ"ל משרד הפנים
 - אדית ברקישור יישלח בהמשך)

 מפגש חגיגי - סיום הכשרות מנהלים בכירים 13:00 - 14:30
 חדשים ברשויות המקומיות - מפגש עם הנהלת משרד הפנים

 - מרדכי כהן(זום - קישור ישלח בהמשך)

יום חמישי 14 ינואר
 (אוכלוסיות מגוונות)ראש השנה הלועזי (אורתודוכסים)

 - מרדכי  (זום - קישור מופיע בחלון) חשבים מלוים10:00 - 11:00
כהן

 (זום -  הכנה למועצה ארצית מדיניות פסולת11:30 - 12:15
 - מרדכי כהןקישור בתוך החלון)

 זום עם אוה מדז'יבוז' – ראשת הרשות לקידום 12:30 - 13:00
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)מעמד האישה 
  זום עם צוות הרשות לקידום מעמד האשה13:00 - 13:30

 - מרדכי כהן(קישור בגוף הזימון)
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17 ינואר 2021 - ינואר 2021
23 ינואר 2021

יום שני 18 ינואר
 - מרדכי (זום - קישור בתוך החלון) זום בנושא מטרו10:00 - 10:45

כהן
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים ) מרדכי כהן - שוטף12:30 - 13:30

דרעי
 - מרדכי כהן שיחת ועידה עם דלית זילבר14:00 - 14:15
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) בזן עם אוהד שגב14:30 - 15:00

מרדכי כהן
 FW: מדד חוסן רשויות - ראשי הרשויות וחיים 16:00 - 17:00

 - Danny Pfeffermann (בזום)ביבס
 ( זום - קישורבגוף  זום בנושא דלית אל כרמל17:00 - 18:00

 - מרדכי כהןהזימון)

יום רביעי 20 ינואר
 (זום - קישור  מעודכן בגוף  פ.ע. קלנסוואה פנימי 10:00 - 10:45

 - מרדכי כהןהזימון)
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) פגישה עם עירית פ"ת 11:00 - 12:00

מרדכי כהן
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון) תתל 13:0074 - 14:00
 (זום - קישור  הכנה לעידוד רכש תוצרת כחול לבן14:30 - 15:00

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
 עידוד רכש ציבורי של תוצרת הארץ וחיזוק 15:00 - 16:00

 (זום - קישור בגוף התעשייה הישראלית (החלטת ממשלה 587)
 - מרדכי כהןהזימון)

  התנהלות משרד הפנים בנוגע לתקציב המשכי15:45 - 16:45
 - מרדכי כהן(זום - קישור  מעודכן בגוף הזימון)

יום שישי 22 ינואר

שבת 23 ינואר

יום ראשון 17 ינואר
 (זום - קישור בתוך  פע פאיז - הצגת מפרץ חיפה10:30 - 11:30

 - מרדכי כהןהחלון)
 - מרדכי  (לשכת מנכל ירושלים) פ.ה. יפעת ענבר12:15 - 12:45

כהן
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון) שוטף גלית13:30 - 14:30
 (קישור מעודכן בגוף  ועדת היגוי מערכת ברק 15:00 - 15:45

 - מרדכי כהןהזימון)
 פתיחת השתלמות לנציגי שלטון מקומי במועצה16:00 - 16:30

 - מרדכי כהן (קישור מעודכן בגוף הזימון)הארצית
 (זום) מרדכי - אישי18:00 - 20:30

יום שלישי 19 ינואר
 (אוכלוסיות מגוונות)חג ההתגלות 

 (חגים דתיים נוצריים)חג ההתגלות - מזרחי
 (זום;  ועדת היגוי משרדית לתחום התקשוב10:00 - 10:15

https://zoom.us/j/95300718630?pwd=MzM1Q05GdFdBZ1lyQTYzU2
(U1TzIvUT09מוני מעתוק - 

 - (זום - קישור בגוף הזימון) מענה לפזורה+ סטטוס12:00 - 13:00
מרדכי כהן

 זמן יועצים14:00 - 15:30

יום חמישי 21 ינואר
 (אולם  שולחן עגול  הרצל רמלה תמל/ 09:002032 - 12:00
 - לוח ישיבות ותמלאודם,זום תבור)

 ישיבת היגוי להצגת התכנון הראשוני של תכנית09:00 - 10:30
 לתשתית לאומית מס' 127 - מתקן פוטו-וולטאי עמק זבולון

 - תשתיות לאומיות(zoom ות"ל)
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24 ינואר 2021 - ינואר 2021
30 ינואר 2021

יום שני 25 ינואר
 (אוכלוסיות מגוונות)חג הנביא אלח'דר

  (שיחתועידה) שיחת הכנה לפורום הסרת חסמים08:15 - 08:45
- מרדכי כהן

 - דבורה  (ב- ZOOM) רצ"ב הזמנה לוועדת בוחנים09:00 - 14:30
שרף

 פורום מנכ"לים להסרת חסמים - נושאים בגוף 13:30 - 15:30
 - Blitshteiny@mof.gov.il (זום - קישור בגוף הזימון)הזימון

 (זום - קישור בגוף הכנה לפגישה עם מנכ"ל רכבת15:45 - 16:00
 - מרדכי כהןהזימון)

 -  (זום - קישור בתוך החלון) זום עם מנכ"ל רכבת16:00 - 17:00
מרדכי כהן

יום רביעי 27 ינואר
 (ישראל)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

PPP סיון יום
 - מרדכי כהן (שיחה טלפונית) הכנה עם שירי-מטרו09:45 - 10:15
 (קישור  דיון מטרו עם עדי חכמון ודלית זילבר10:00 - 11:00

 - מרדכי כהןמעודכן בגוף הזימון)
 דיון סטטוס שוברי מזון - דיווח למנכ"ל - 11:30 - 12:15

 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)השתתפות חובה!
 - מרדכי (קישור נמצא בגוף הזימון) זום עם מרחבים12:30 - 13:30

כהן
 רפורמה בתאגידים עירוניים - מדריך לרשויות 14:00 - 15:00

 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)מקומיות
 (קישור  חתימה דיגיטלית על בקשות תמיכה15:30 - 16:00

 - מרדכי כהןמעודכן בגוף הזימון)
 - מרדכי כהן (לשכת מנכל ) פ.ע סיון16:30 - 17:30

יום שישי 29 ינואר

שבת 30 ינואר

יום ראשון 24 ינואר
 (זום - קישור בגוף  הכנה למועצה ארצית 10:002.2 - 11:00

 - מרדכי כהןהזימון)
 (זום - קישור  מעודכן בגוף  זום על באר טוביה11:00 - 12:00

 - מרדכי כהןהזימון)
 - מרדכי כהן (ריאל יקשר) שיחה עם גילי מלינצקי12:00 - 12:30
 (כ"ס) אישי מרדכי14:45 - 15:45
  שיחת הכנה לקראת ועדת מנכלים מפרץ חיפה18:00 - 18:30

 - מרדכי כהן(לשכת מנכל תקשר)
 ועדת מנכ"לים בין-משרדית לקידום ופיתוח 18:30 - 21:00

 (בזום -קיים קישור בזימון  , מפרץ חיפה  בראשות אבי שמחון 
 - אבי שמחוןצביה 02-6705636)

יום שלישי 26 ינואר

יום חמישי 28 ינואר
 (חגים דתיים יהודיים)ט"ו בשבט

לידיעה 12:30 דיון בבימ"ש מחוזי על שוברי מזון
 (זום - קישור מעודכן בגוף הזימון) פ.ע. איריס נחמני10:00 - 10:30
 (קרית הממשלה ת"א, מנחם  פע מרב ארלוזרוב10:30 - 11:30

 - מרדכי כהןבגין 125קומה 13)
 - מרדכי כהן (שיחת ועידה) נתבג12:00 - 12:30
 הדרכה מערכת ניהול מסמכי דירקטוריון - 12:30 - 13:30

 - מיכל גוט (מנחם בגין 125 ת"א (קומה 13))מרדכי כהן 
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31 ינואר 2021 - ינואר 2021
6 פברואר 2021

יום שני 1 פברואר
 -  (זום - קישור  מעודכן בגוף הזימון) המשך שימוע 10:00 - 11:30

מרדכי כהן
 - מרדכי כהן (זום) - דיון מנכלי אשכולות11:45 - 12:30
 (מגדל המאה, אבן גבירול ת"א) מרדכי אישי13:00 - 14:30

יום רביעי 3 פברואר
 -  (זום - קישור  מעודכן בגוף הזימון) פ.ע. אדית11:00 - 11:30

מרדכי כהן
 ( זום - קישורבגוף  שיחה על אקספו 2021 בדובאי12:50 - 13:20

 - מרדכי כהןהזימון)
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון) זום תת"ל 13:3065 - 14:30
 -  (זום - קישור  מעודכן בגוף הזימון) פע רני דודאי 15:00 - 15:45

מרדכי כהן
 ועדת מנכ"לים בין-משרדית לקידום ופיתוח 17:00 - 19:00

 (בזום  מפרץ חיפה  בראשות אבי שמחון 
https://us02web.zoom.us/j/81277576692?pwd=R0Rla2s0ajJwL3Nm

 - אבי שמחוןV2ZJSkQ1NEJpdz09          02-6705636       צביה )

יום שישי 5 פברואר

שבת 6 פברואר

יום ראשון 31 ינואר
 - מיכל מזרחי ראיון ישי שנרב08:15 - 08:45
 -  (קישור נמצא בגוף הזימון) סטטוס שוברי מזון10:15 - 11:15

מרדכי כהן
 - מרדכי כהן שיחת טלפונית - מכרז שוברי מזון11:15 - 11:45
 - מרדכי  (זום - קישור בגוף הזימון) הכנה לג'וינט13:00 - 13:45

כהן
 - מרדכי כהן (שיחה טלפונית) ראיון קול ברמה13:45 - 14:15
 - מרדכי כהן (לשכת מנכל) צילומים לכאן 14:1511 - 14:45
  מפגש עם הנהלה בכירה של ג'וינט ישראל15:00 - 16:00

 - מרדכי כהן(קישור מעודכן בגוף הזימון)
 (לינק  יישום הדו"ח - רני + סיגל + מרדכי כהן16:00 - 16:30

 - Rani Dudaiלזום בגוף הזימון)
 (זום - קישור פע עם רני וסיגל שלח - יישום  הדוח16:00 - 16:30

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)

יום שלישי 2 פברואר
 (בית הדפוס 12 ירושלים - אולם  מועצה ארצית 08:30 - 17:30

 - אגף מוסדות תכנון ארצייםשקמה)

יום חמישי 4 פברואר
 - מרדכי כהן (לשכת מנכל תקשר) שיחת ועידה09:15 - 09:30
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים) מרדכי כהן - שוטף11:00 - 12:00

דרעי
 (חדר ישיבות  ישיבה מקצועית - ראש עיריית נשר12:00 - 13:00

 - אריה מכלוף דרעימרתף/משרד ראשי)
 (קישור נמצא  ישיבה מקצועית - ראש עיריית נשר12:00 - 13:00

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
 שיחה עם ניצב שמעון לביא, מפקד מחוז צפון 15:00 - 15:15

משטרה
  זום בנושא שיפוי לרשויות בגין הנחות בארנונה16:15 - 16:45

 - מרדכי כהן(קישור נמצא בגוף הזימון)
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7 פברואר 2021 - פברואר 2021
13 פברואר 2021

יום שני 8 פברואר
 (לשכת  הכנה טלפונית לקראת הישיבה עם ב"ש08:30 - 09:00

 - מרדכי כהןמנכ"ל תקשר)
 (קומה 6) משוריין לכנס רישוי עסקים09:30 - 10:00
 -  (קישור נמצא בגוף הזימון) פגישה עם עירית ב"ש10:00 - 11:00

מרדכי כהן
 (משרדי מינהל התכנון - אולם ערבה מליאה - ות"ל11:30 - 14:50

 - תשתיות לאומיות- הישיבה תשודר באמצעות זום)
 סיכום שנת 2020 של הוועדה לתשתיות 11:30 - 12:00

 - אריה מכלוף דרעי (בזום)לאומיות (וות"ל)
 -  (קישור נמצא בגוף הזימון) קו אדום רכבת קלה16:00 - 17:00

מרדכי כהן

יום רביעי 10 פברואר
 מרדכי אישי00:00

יום שישי 12 פברואר

שבת 13 פברואר

יום ראשון 7 פברואר
 מרדכי אישי 07:30 - 09:00
 -  (לשכת מנכ"ל תקשר) שיחת ועידה שוברים -   10:30 - 11:00

מרדכי כהן
 -  (קישור נמצא בגוף הזימון) שיחה על נוף הגליל11:45 - 12:15

מרדכי כהן
 (זום - קישור  מעודכן בגוף הזימון) הכנה לות"ל 12:308.2 - 13:15
 - מרדכי כהן (קישור נמצא בגוף הזימון) רשות רישוי13:35 - 14:35
 (קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין  פ.ע. יונתן15:30 - 16:15

 - מרדכי כהן125קומה 13)
 שיפוי ארנונה לרשויות בגין הנחות ארנונה 16:30 - 16:45

 - מרדכי כהן (שיחה טלפונית)לעסקים
  שיחה עם ראד מנכל המועצה הדתית דרוזית16:50 - 17:00
 - מרדכי כהן(שיחה טלפונית)

יום שלישי 9 פברואר
 (זום - קישור בגוף  מרדכי פותח את זום ועדות ג"ג09:00 - 09:30

 - מרדכי כהןהזימון)
 -  (שיחה טלפונית) הכנה לפגישה עם ראש רח"ל10:45 - 11:00

מרדכי כהן
 (זום - קישור בגוף  זום עם ראש רח"ל - אישור תע11:00 - 12:00

 - מרדכי כהןהזימון)
 (לשכת מנכ"ל, משרד הפנים, קפלן 2  פ.א. אלעד12:45 - 13:30

 - מרדכי כהןירושלים)

יום חמישי 11 פברואר
 מרדכי אישי00:00

 דיון מס' 2 - עידוד רכש ציבורי של תוצרת הארץ15:30 - 16:30
 (זום - קישור וחיזוק התעשייה הישראלית (החלטת ממשלה 587)

 - מרדכי כהןבתוך החלון)
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14 פברואר 2021 - פברואר 2021
20 פברואר 2021

יום שני 15 פברואר
 (משרדי מינהל התכנון -  לידיעה 12:00 מליאה - ות"ל08:00 - 

 - תשתיות לאומיותאולם ערבה - הישיבה תשודר באמצעות זום )
 מטה משרד הפנים מול מטה תקציבים משרד 09:30 - 11:00

 - מרדכי כהן (קישור נמצא בגוף הזימון)האוצר
 (זום - קישור בגוף  הכשרת חברי מועצה - שלב 12:152 - 12:45

 - מרדכי כהןהזימון)
 - מרדכי  (לשכת מנכל ) הכנה לישיבה עם האוצר14:00 - 14:30

כהן
 תכנית עבודה מפורטת - הרשות לניהול המאגר 15:00 - 15:45

 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)הביומטרי
 -  (זום) החזרי ארנונה (משתתפים בגוף הזימון)16:00 - 17:00

Blitshteiny@mof.gov.il
 החזרי ארנונה עם האוצר (משתתפים בגוף 16:00 - 17:00

 - מרדכי כהן (זום - קישור מעודכן בגוף הזימון)הזימון)

יום רביעי 17 פברואר
 (חגים דתיים נוצריים)יום רביעי של האפר - מערבי

 -  (זום - קישור בגוף הזימון) סטטוס כרטיסי מזון10:00 - 10:45
מרדכי כהן

 (זום- קישור בגוף הזימון  זום יו"רים ועדות מחוזיות11:30 - 12:30
 - מרדכי כהן)

 פגישה מסכמת של צוות כלים משלימים לעידוד 14:30 - 16:00
וחיזוק מבני מגורים מפני רעידות אדמה באזורי סיכון בפריפריה

יום שישי 19 פברואר

שבת 20 פברואר

יום ראשון 14 פברואר
 שוטף לשכה10:00 - 11:00
 זמן יועצים11:30 - 12:30
 - מרדכי  (זום - קישור בגוף הזימון) הכנה למש"מ13:00 - 13:30

כהן
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) מטה מול מטה מש"מ13:30 - 15:00

מרדכי כהן
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון) נגר עירוני15:45 - 16:45
 (קישור  הכנה למטה מול מטה - אגף התקציבים16:45 - 17:15

 - מרדכי כהןנמצא בגוף הזימון)

יום שלישי 16 פברואר
  שיחת ועידה- החלטת ממשלה שיפוי ארנונה09:15 - 09:45

 - מרדכי כהן(לשכת מכל תקשר)
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון) פע אדית10:30 - 11:00
 (  הכנה לשיתוף דוח האזוריות ליו"ר האשכולות10:45 - 11:00

 - מרדכי כהןזום - קישור בגוף הזימון)
 שיתוף דוח האזוריות ליו"ר האשכולות + 11:00 - 12:30

 -  (קישור נמצא בגוף הזימון)התייעצות תכניות ותקציבים ל-2021
מרדכי כהן

 - ( זום - קישור בגוף הזימון) הכנה לכלים משלימים13:30 - 14:30
מרדכי כהן

 - מרדכי  ( זום - קישור בגוף הזימון) פ.ע. רני דודאי16:00 - 16:30
כהן

יום חמישי 18 פברואר
 מרדכי מברך בתחילת יום משותף בין  משרד 10:15 - 10:30

 (זום- הדיגיטל ומינהל הפיתוח במשרד הפנים- סמינר דיגיטל
 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון )

 (זום - קישור  מרדכי מברך -פרידה מאשר גרנר10:30 - 10:45
 - מרדכי כהןבזימון)

 (קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין  פ.א. אורן ברץ11:30 - 12:30
 - מרדכי כהן125 קומה 13)

 זמן יועצים13:30 - 15:00
 מודל ארנונה לעסקים חדשים (משתתפים בגוף 17:00 - 18:00

 - Blitshteiny@mof.gov.il (זום (קישור בגוף הזימון) )הזימון)
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21 פברואר 2021 - פברואר 2021
27 פברואר 2021

יום שני 22 פברואר
 (משרדי  ועדת משנה למסמכים לפני ביצוע 09:15 - 10:00

 - מינהל התכנון - אולם שקמה - הישיבה תשודר באמצעות זום )
תשתיות לאומיות
 ( זום - קישור בגוף  מכינה למועצה ארצית 09:452.3 - 10:30

 - מרדכי כהןהזימון)
 10:30- שיחת ועידה טלפונית בנושא החלטת 10:30 - 11:00

ממשלה על זיהום החופים עם מנכ"ל משרד הגנ"ס, מנכ"ל 
משרד האוצר, מנכ"ל משרד הפנים, צחי דוד, מתן יגל וליאור 

 - לוז מזכירפרבר
 מרדכי אישי13:30 - 14:30
 (כ"ס הירוקה) מרדכי אישי15:30 - 16:00

יום רביעי 24 פברואר
 -  (זום - קישור בתוך הזימון) הכנה לות"ל 10:0001.03 - 11:00

מרדכי כהן
 (חדר ישיבות 1- קומת  פגישה עם מעלות תרשיחא11:30 - 12:30

 - מרדכי כהןמרתף, משרד הפנים)
 שוטף לשכה14:00 - 15:00

יום שישי 26 פברואר
 (חגים דתיים יהודיים)פורים

שבת 27 פברואר
 (חגים דתיים יהודיים)שושן פורים

יום ראשון 21 פברואר
 התייחסות לטיוטת דוח מבקר המדינה בנושא: 11:30 - 12:15
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)המשילות בנגב
 (זום - קישור  הצגת תכנית צוערים מחודשת13:00 - 14:00

 - מרדכי כהןמעודכן בגוף הזימון)
  התנעה מחודשת של פרוייקט כרטיסי מזון14:30 - 15:30

 - מרדכי כהן(קישור נמצא בגוף הזימון)
 (זום - קישור מעודכן בגוף  אזוריות עם מש"מ16:00 - 17:00

 - מרדכי כהןהזימון)
 שיחת ועידה כרטיסי מזון עם פתחון לב ואשל 18:00 - 18:15

 - מרדכי כהן (שיחת ועידה - לשכת מנכל תקשר)ירושלים

יום שלישי 23 פברואר
 - מרדכי  (מסעדה) משורין לסיור מנכ"ל במסעדה10:00 - 11:30

כהן
 - מרדכי כהן (קצרין) סיור מנכ"ל בקצרין12:00 - 13:30
 (מתחם צנובר לב  פ.ע עם מועצה אזורית גולן14:00 - 15:00

 - מרדכי כהןהגולן)

יום חמישי 25 פברואר
 (חגים דתיים יהודיים)תענית אסתר

 (בית ציוני אמריקה, דניאל דירקטוריון מפעל הפיס 10:00 - 12:30
 - ירון לוסקי (חיצוני)פריש 1, תל אביב )

 (כ"ס הירוקה) מרדכי אישי12:00 - 13:00
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28 פברואר 2021 - פברואר 2021
6 מרץ 2021

יום שני 1 מרץ
 (משרדי מינהל התכנון - אולם  מליאה - ות"ל 09:00 - 12:30

 - תשתיות לאומיותשקמה - קומה 2 - הישיבה תשודר באמצעות זום)
 זום ראשי רשויות ערביות בהשתתפות רוה"מ - 12:30 - 13:00

 - אריה מכלוף דרעי (ZOOM)המשך מבצע חיסונים
 (זום - קישור מעודכן בגוף פע כרמית - רשות המים14:30 - 15:00

 - מרדכי כהןהזימון)
 הכנה לועדת שרים - תתל + תכניות מועצה 15:30 - 16:45

 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)ארצית
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) זום בנושא חיסונים17:15 - 17:30

מרדכי כהן

יום רביעי 3 מרץ
 - אריה מכלוף  (לשכה פנים) שוטף - מרדכי כהן10:30 - 11:30

דרעי
 -  (חדר ישיבות פנים / בזום) הכנה לוועדת הפנים 11:30 - 12:00

אריה מכלוף דרעי
 וועדת שרים לפנים ושירותים, תכנון ושלטון 12:00 - 13:00

 - אריה מכלוף דרעי (בזום בחדר ישיבות)מקומי
 - מרדכי כהן (זום - קישור בתוך החלון) מענקי איזון 14:30 - 15:00
 -  (לשכת מנכל תקשר) שיחה על תקצוב חופים15:00 - 15:30

מרדכי כהן
 (משרד הפנים, קפלן  פע עם ר"ע ומנכ"ל ירושלים16:45 - 17:15

 - מרדכי כהן2 ירושלים, קומה 1 לשכת מנכל)

יום שישי 5 מרץ

שבת 6 מרץ

יום ראשון 28 פברואר
 הקמת חמלים ברשויות עם אחוז מתחסנים נמוך09:45 - 10:45
 הקמת חמלים ברשויות עם אחוז מתחסנים נמוך09:45 - 10:45
 סטאטוס תכנון מטרו עדי חכמון + דלית זילבר 11:00 - 12:00
 - עדי חכמון (חיצוני)+ מרדכי כהן 

 (  סטאטוס תכנון מטרו עם האוצר ומינהל תכנון11:00 - 12:00
 - מרדכי כהןזום - קישור בגוף הזימון)

 (קרית הממשלה ת"א, מנחם בגין פע שמעון סויסה12:30 - 13:00
 - מרדכי כהן125 קומה 13)

  הכנה לראיון לתקשורת (אייטם בהכל כלול)13:15 - 13:45
 - מרדכי כהן(זום - קישור בגוף הזימון)

 (זום;  Fwd: סטאטוס תווי מזון - פתחון לב13:30 - 14:30
https://zoom.us/j/94664646717?pwd=Q3p4YXlIOFQ0WFh2YnA1cTM

(2MXNYdz09מוני מעתוק - 
 - מרדכי כהן (לשכה ת"א) ראיון16:00 - 16:30

יום שלישי 2 מרץ
  מועצה ארצית08:45 - 18:15

https://zoom.us/j/94060018429?pwd=UE5ka0hxYXprL291TWZzQ0)
(NFT241UT09אגף מוסדות תכנון ארציים - 

 מרדכי מברך בפתיחת מחזור ג' של הכשרת 09:00 - 09:30
 - מרדכי כהן (זום)פייסבוק לרשויות

יום חמישי 4 מרץ
 FW:  ביקור של מרדכי כהן מנכ"ל משרד הפנים 09:45 - 11:15

 - Noa Geffen-grushka (טכניון)בטכניון
 FW: ביקור של מרדכי כהן מנכ״ל משרד הפנים, 11:45 - 13:00

 במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה 
 - Noa Geffen-grushka(אוניברסיטת חיפה)

 (לשכת ר"ע, עירית חיפה) פע עם עינת קליש רותם14:00 - 15:00
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7 מרץ 2021 - מרץ 2021
13 מרץ 2021

יום שני 8 מרץ
 טקס עובדים מצטיינים בשילוב כנס שוויון 10:30 - 14:30

 - מוני מעתוק (זום)מגדרי והרמת כוסית לחג הפסח
 Canceled: טקס מצטיינים והרמת כוסית לפסח 10:30 - 11:15

 - אריה מכלוף דרעי (חדר ישיבות מרתף/משרד ראשי)משרד הפנים
 (זום - קישור  שיפוי לרשויות מטרו לפי סעיף 14:00197 - 14:30

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
 - מרדכי כהן (ריאל יקשר) ראיון גילי מלינצקי14:30 - 15:00
 -  (קישור נמצא בגוף הזימון) תהליך שיפוי ארנונה15:45 - 16:15

מרדכי כהן

יום רביעי 10 מרץ
 (חגים דתיים מוסלמיים (סוני))לילת אלמעראג'
 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))לילת אלמעראג'

 מרדכי אישי08:30 - 09:30
 -  (זום - קישור בגוף הזימון) שיחת זום על שוברים12:30 - 13:00

מרדכי כהן
 ההזמנה עודכנה: ישראל100 פגישת צוות משלב16:00 - 18:00

- אנא אשרו הגעתכם, יום ד׳ 10 במרץ 2021, 16:00 - 18:00 
(IST) (mordechay@moin.gov.il) 

(https://technion.zoom.us/j/94897290314) - 
pa.shamayassif@gmail.com

יום שישי 12 מרץ

שבת 13 מרץ

יום ראשון 7 מרץ
 - מרדכי כהן (שיחת ועידה) צוערים10:00 - 10:30
  אומדנים מענק איזון רשויות בדואיות בדרום11:00 - 12:00

 - מרדכי כהן(קישור נמצא בגוף הזימון)
 נסיעה לקלנסוואה12:30 - 13:00
  (ריאל מקשר) ראיון בנושא הסכמי גג - עדי כהן 13:00 - 13:30

- מרדכי כהן
 פגישה בקלנסוואה14:00 - 14:30

יום שלישי 9 מרץ
 מרדכי אישי09:20 - 10:50
 (זום -  ראיון על תכנית וקסנר (ע"י יועצי שלדור)13:00 - 13:30

קישור בפנים)

יום חמישי 11 מרץ
 (אוכלוסיות מגוונות)המסע הלילי של מוחמד-חג מוסלמי

  שוברי מזון עם פתחון לב אשל ירושלים ומילגם09:00 - 10:00
 - מרדכי כהן(קישור נמצא בגוף הזימון)

 הזמנה למפגש המסכם במעמד נשיא המדינה, 10:15 - 12:00
ראובן (רובי) ריבלין, תקווה ישראלית באשכולות האזוריים - 

11.03.21(https://us02web.zoom.us/j/87485942828)  מיכל - 
שוסטרמן

 ( זום - הערכות הרשות הביומטרית למתווה השר12:15 - 12:45
 - מרדכי כהןקישור בגוף הזימון)

 זום עם פורום ראשי רשויות ערביות בנושא 13:30 - 14:30
 -  (זום - קישור בגוף הזימון)אלימות ופשיעה בחברה הערבית

מרדכי כהן
 שיחה טלפונית עם אביגדור קפלן - מנכל רווחה18:00 - 18:15
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14 מרץ 2021 - מרץ 2021
20 מרץ 2021

יום שני 15 מרץ
מרדכי אישי
 (משרדי מינהל התכנון - אולם  ועדת משנה רק"ל 09:45 - 11:00

 - תשתיות לאומיותאודם- הישיבה תשודר באמצעות זום)

יום רביעי 17 מרץ
 מרדכי אישי00:00

יום שישי 19 מרץ
 (כפר יאסיף - קבר הנביא  פגישה עם המאד'ונים 10:00 - 10:45

 - אריה מכלוף דרעיאלח'דר)

שבת 20 מרץ

יום ראשון 14 מרץ
 מרדכי אישי00:00

יום שלישי 16 מרץ
מרדכי אישי
 (חדר ועדת משנה קומה 2, בית השנהב -  ולנת''ע08:45 - 16:15

שקמה / 
https://zoom.us/j/91374472880?pwd=SktMby9aZ0lyMGpITjh3MFJtZ

(21YZz09אגף מוסדות תכנון ארציים - 
 (רח' הצבי 15 בניין  ישיבת מועצת מקרקעי ישראל10:30 - 13:00

בזק קומה 8 ירושלים חדר ירון נטלי 0733426002  - יש חניה בבניין 
 - נועה לוי-ניזרי (LNURITN)לשים לב להיכנס לבניין בזק)

יום חמישי 18 מרץ
 -  (קישור נמצא בגוף הזימון) סטטוס כרטיסי מזון10:30 - 11:00

מרדכי כהן
 - דניאל  (לשכת נציב) ועדת שירות המדינה11:00 - 12:00

הרשקוביץ (חיצוני)
 (שיחה טלפונית) אבי שמחון12:00 - 12:30
 (זום - קישור בגוף התייעצות בנושא אלי אבוטבול13:00 - 13:30

 - מרדכי כהןהזימון)
 - מרדכי כהן (ועידה) שיחת ועידה עם בן שוכמן13:45 - 14:15
 ( זום - קישור  סטטוס החלטת ממשלה בדואים14:10 - 14:40

 - מרדכי כהןבגוף הזימון)
 - מרדכי כהן שיחת המלצה למעוז (גלית)15:00 - 15:30
 (לשכת  שיחת ועידה - חמל קורונה תעסוקתי16:00 - 16:30

 - מרדכי כהןמנכל תחבר)
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21 מרץ 2021 - מרץ 2021
27 מרץ 2021

יום שני 22 מרץ
 מרדכי אישי09:15 - 10:15
 פרויקט צו השעה- חמלי קורונה תעסוקתיים 11:15 - 12:15

 (אצל קובי, לשכת ברשויות מקומיות (משתתפים בגוף הזימון)
 - המנכ"ל, משרד האוצר י-ם- קפלן 1 קומה 1 / זום)

Blitshteiny@mof.gov.il
 -  ( זום - קישור בגוף הזימון) זום על מענקי איזון13:00 - 13:30

מרדכי כהן

יום רביעי 24 מרץ
 -  (שיחה טלפונית) הכנה לקראת דיון מפרץ חיפה16:30 - 17:00

מרדכי כהן
  ועדת מנכלים מפרץ חיפה - ישיבת סיכום 17:00 - 19:00

https://us02web.zoom.us/j/88085294885?pwd=dW9JV1UvbExNTF)
 - אבי שמחוןdLTGU4YWtRd1VoQT09,  צביה 02-6705636)

יום שישי 26 מרץ

שבת 27 מרץ
 (חגים דתיים מוסלמיים (סוני))לילת אלבראאת

יום ראשון 21 מרץ
 ועדת מנכלים מפרץ חיפה - הצגת מסקנות 09:30 - 12:30

 ביניים של צוותי משנה 
https://us02web.zoom.us/j/88004913217?pwd=YmcvZ2FqR04xbEd)

 משוריין לבית שמש - התנעת מיזם מנהלת 10:30 - 11:00
 - מרדכי כהן (זום - קישור בגוף הזימון)עירונית לתעסוקה

 הכנה לישיבה על נגישות עם משמ אברמי טורם 12:45 - 13:15
 - מרדכי כהן (זום - קישור מעודכן בגוף הזימון)והאוצר

 ( זום  סטטוס תווי מזון בראשות המנכ"ל (אש"ל)13:30 - 14:00
 - מרדכי כהן- קישורבגוף הזימון)

 ( סטטוס תווי מזון בראשות המנכ"ל (פתחון לב)14:10 - 14:40
 - מרדכי כהןזום - קישורבגוף הזימון)

 -  (זום - קישור מעודכן בגוף הזימון) רשות רישוי14:50 - 15:20
מרדכי כהן

  שוברי מזון עם עירית ירושלים ואשל ירושלים15:30 - 16:30
 - מרדכי כהן(זום - קישור בגוף הזימון)

 ( זום - קישורבגוף  מכינה למועצה ארצית 16:306.4 - 17:30
 - מרדכי כהןהזימון)

 -  (לשכת מנכל תקשר) שיחה על מפרץ חיפה18:30 - 19:00
מרדכי כהן

יום שלישי 23 מרץ
בחירות

יום חמישי 25 מרץ
 (אוכלוסיות מגוונות)חג הבשורה
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28 מרץ 2021 - מרץ 2021
3 אפריל 2021

יום שני 29 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)חג פסח (היום השני-מחוץ לישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הראשון-ישראל)
 מרדכי אישי16:30 - 17:00

יום רביעי 31 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום השני-מחוץ לישראל)
יהודיים)

יום שישי 2 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום החמישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום הרביעי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 (חגים דתיים נוצריים)יום שישי הטוב - מערבי
 (אוכלוסיות יום שישי הטוב (נוצרים קתולים ופרוטסטנטים)

מגוונות)

שבת 3 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)שביעי של פסח

יום ראשון 28 מרץ
 (אוכלוסיות מגוונות)יום ראשון של הדקלים (קתולי)
 (חגים דתיים נוצריים)יום ראשון של לולבים - מערבי

 (חגים דתיים מוסלמיים (שיעה))לילת אלבראאת
 (חגים דתיים יהודיים)פסח

יום שלישי 30 מרץ
 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום הראשון-מחוץ לישראל)

יהודיים)
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השני-ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)ערב פסח

יום חמישי 1 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום השלישי-מחוץ לישראל)
יהודיים)


