
 יוני –לו"ז מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי 

שעת  תאריך
 נושא התחלה

 שיחה טלפונית בנושא השולחן העגול קידום נשים 09:00 01.06.2021
שיחה טלפונית בנושא עובדים זרים לפני גירוש לסיעוד אזרחים  09:30 01.06.2021

 ותיקים
  משכנתאות בחברה הערבית 10:00 01.06.2021
 עם בנק ישראל משכנתאות בחברה הערבית 11:00 01.06.2021
 שיחה טלפונית בנושא שלישי בשלייקס 11:30 01.06.2021
 משרדית בנושא חדשנות והייטק בחברה הערבית-וועדה בין 12:00 01.06.2021
 אזרחים ותיקים וניצולי שואה דוברי רוסית –לובי המליון  13:30 01.06.2021
 טלפונית עם חשב המשרדשיחה  14:30 01.06.2021
 בנושא הייטק –שיחה טלפונית  15:00 01.06.2021
 Task forceהכנה פנימית  15:30 01.06.2021
 פ.ע יועצים 09:00 02.06.2021
 פ.ע עם מנכ"לית התאחדות הסטודנטים 10:00 02.06.2021
 תיאטראות תיאטרון אינקובטור 11:00 02.06.2021
 סיכום קמפיין גילנות  12:00 02.06.2021
 ישיבת צוות 14:00 02.06.2021
 Task force-הכנה 14:30 02.06.2021
 פ"ע ראש אגף אזרחים ותיקים 16:30 02.06.2021
 מסע בין עשורים הקשר הרב דור 18:00 02.06.2021
 ProWomanשיחה טלפונית בנושא  עמותת  09:00 03.06.2021
 ארגון דורותעם  פגישת היכרות 09:30 03.06.2021
 הכנה לשולחן העגול בנושא שוויון מגדרי בשיתוף בנק ישראל 10:30 03.06.2021
 פעילות להט"ב עם ארגון חוש"ן בבית חינוך גאולה 11:30 03.06.2021
 מפגש נשים בכירות בשרות המדינה 21:00 03.06.2021
 התביעותעידת ושיחה טלפונית בנושא המלצה לו 08:30 06.06.2021
 פ"ע ראש אגף בכיר אסטרטגיה 09:30 06.06.2021
  משכנתאות בחברה הערבית 10:00 06.06.2021
 מודל מדיניות ממשקי חברה אזרחית -דיון  11:00 06.06.2021
 ייצוג נשים בדירקטוריונים של הבנקים -שולחן עגול 12:00 06.06.2021
 SHAREתיקון תקציב סקר  -ועדת פטור משרדית 14:00 06.06.2021
 שת"פ מרכז אדווה , מעכי, כ"ן 14:30 06.06.2021
 פ.ע יועץ מנכ"לית 15:30 06.06.2021
סגן בכיר לממונה על עם  -חדשנות והייטק בחברה הערבית 16:00 06.06.2021

 התקציבים
 פ"ע ראש הרשות לפיתוח כלכלי 17:00 06.06.2021
 פ"ע יועצים 18:00 06.06.2021
 בנושא ניצולי שואה-שיחה טלפונית  08:30 07.06.2021
 ועידת התביעות בנושא -שיחה טלפונית 09:00 07.06.2021
הכנה לכנס שיתוף ציבור וכנס  –חקר מוצאות נכסי תרבות  09:30 07.06.2021

 שליחים
 בנושא כנס אלי הורביץ -שיחה טלפונית  10:30 07.06.2021
 ועדת מכרזים 11:00 07.06.2021
 השר לשוויון חברתי -שיחת הכנה בנושא ועידת התביעות 12:30 07.06.2021
 פ"ע אגף חשבות ואגף משפטית 14:00 07.06.2021
 ומקבלי מענק מוגדל 2קרן סעיף   -פסק דין קטרינה הלפרין  14:30 07.06.2021
 שואה שיחה טלפונית יועמ"ש ניצולי 15:30 07.06.2021
יו"ר ומייסד חברת תארא+ מנכ"ל עמותת  -חוסן החברה הערבית 16:00 07.06.2021

 משאבים+ מנכ"לית שוויון חברתי
 פ"ע מנהל אגף ביטחון וסייבר 17:00 07.06.2021
 פ"ע יועץ מנכל"ית 18:00 07.06.2021
 פיתוח כלכלי ביישובים הערבים 18:30 07.06.2021
 תיועצת מנכ"ליפ"ע  19:30 07.06.2021
 משרדית בנושא בינוי ודיור-וועדה בין 09:30 08.06.2021



 לפיתוח כלכלי שיחה טלפונית בנושא ביקור הרשות 11:30 08.06.2021
 משרדית בנושא חינוך בחברה הערבית-וועדה בין 12:00 08.06.2021
 הצגת הרשות לפיתוח כלכלי -מפגש "שלישי חודשי"  13:30 08.06.2021
 פ"ע סמנ"כל 14:30 08.06.2021
 שיחת זום עם השר לשוויון חברתי 18:00 08.06.2021
 מפגש סיכום תוכנית המנטורינג, קרן וקסנר 18:30 08.06.2021
 פ"ע משנה למנכ"לית 09:30 09.06.2021
 שיחה טלפונית וועידת התביעות 10:30 09.06.2021
 המשרדשיחה טלפונית עם סמנכ"ל  11:00 09.06.2021
 פ"ע דוברת המשרד 11:30 09.06.2021
 חדשנות והייטק בחברה הערבית 12:00 09.06.2021
 ועד הרשות לניצולי שואה 13:30 09.06.2021
 ישבת צוות 14:30 09.06.2021
 יחידות סגולה בקהילה  15:00 09.06.2021
 פ"ע ראש אגף צעירים 16:30 09.06.2021
 שא הרשות לפתוח כלכליוטלפונית בנשיחה  17:30 09.06.2021
 שיחה טלפונית בנושא ניצולי שואה 18:00 09.06.2021
 מנכ"ל ביטוח לאומי בנושא  דיסרגארד -שיחה טלפונית 18:30 09.06.2021
 לשעבר מנהלת אגף א' תקציבשיחה טלפונית עם  19:00 09.06.2021
 המשרד לשוויון חברתיביקור מנכ"לית  -+ אשדוד60אפ  09:00 10.06.2021
 מנכ"ל אוצר גרמניה  -שיחת זום 13:30 10.06.2021
 שוטף לשכה 14:30 10.06.2021
שיחה טלפונית בנושא שימוש בתקציב שנמצא בקופסת קורונה  09:00 13.06.2021

 לטובת בתי הקולנוע ומיזם שמחה
 פגישה עם מנכ"לית דרוש ניסיון 09:30 13.06.2021
 סגן החשב הכללי -שיחת טלפון 10:30 13.06.2021
 פרס רה"מ 11:00 13.06.2021
 שוטף לשכה 12:00 13.06.2021
 מהלך חוסן ג'וינט 13:00 13.06.2021
 פ"ע ראש אגף אזרחים וותיקים 13:30 13.06.2021
 פרו בונו -רשות שוק ההון 14:00 13.06.2021
 חדשנות והייטק בחברה הערבית 14:30 13.06.2021
 פ"ע מנהל רכש 15:30 13.06.2021
 +60שילוב מרכז יזמות באפ  16:00 13.06.2021
 הכנה לכניסת השרה עם אגף צעירים 17:00 13.06.2021
 פ"ע ראש הרשות לפיתוח כלכלי 17:30 13.06.2021
 הכנה לשרה הנכנסת 18:30 13.06.2021
 פ" יועצים 09:00 14.06.2021
פגישת פתיחה עם מנכ"לית  -רשות חירום לאומיתביקורת  09:30 14.06.2021

 המשרד
 פ"ע יועץ שרה 10:30 14.06.2021
 פ"ע משנה למנכ"לית 11:00 14.06.2021
 ישיבת צוות 12:00 14.06.2021
 הקרן לרווחת נפגעי השואה 13:30 14.06.2021
 2021תקציב מוארד  14:30 14.06.2021
 ראיון עבודה  15:30 14.06.2021
 רמ"ט שרה+ מנכלית שוויון חברתי -שיחה טלפונית 16:00 14.06.2021
 בנושא מכתב אג"ת -שיחת טלפון 16:30 14.06.2021
 שוטף לשכה 17:00 14.06.2021
 משרדי לחברה הערבית-צוות בין –הכלה פיננסית  09:30 15.06.2021
 פ.ע מנכ"לית + שרה 11:00 15.06.2021
 הצגת תכנית עבודה שרה -מנכ"לית + שרה פ.ע  12:00 15.06.2021
 טקס חלופי שרים 13:00 15.06.2021
 שיחה טלפונית בנושא ניצולי שואה 14:30 15.06.2021
 שיחת טלפון בנושא נפגעי השואה בישראל 08:30 16.06.2021
 ראיון -כאן תרבות  09:00 16.06.2021



 לשוויון חברתיפ"ע הכנה לאוצר עם השרה  10:00 16.06.2021
 פ"ע בנושא חרדים 11:00 16.06.2021
 פ"ע יועצת מנכ"לית 12:00 16.06.2021
 ישיבת צוות 12:30 16.06.2021
 פ"ע ראש אגף אזרחים וותיקים 13:30 16.06.2021
 חפיפה עם לשכת שרה 14:00 16.06.2021
 סיעודבנושא  -אגף תקציבים והשרה לשוויון חברתי  17:30 16.06.2021
 חפיפה עם לשכת שרה 18:30 16.06.2021
 שוטף לשכה 09:00 17.06.2021
 הערות -גיל פרישה 10:00 17.06.2021
 בנושא דירקטוריון וועידת התביעות -שיחת טלפון 10:30 17.06.2021
 בנושא דירקטוריון וועידת התביעות -שיחת טלפון 11:00 17.06.2021
 לפגישה עם שר האוצרהכנה  11:30 17.06.2021
 בנושא דירקטוריון וועידת התביעות -שיחת טלפון 12:00 17.06.2021
 בנושא דירקטוריון וועידת התביעות -שיחת טלפון 12:30 17.06.2021
 שיחה טלפונית עם חשב המשרד 16:30 17.06.2021
 פ"ע יועץ מנכ"לית הכנה לכנס מכון אהרון 20:30 17.06.2021
 הכנה לשרה אוצר -שיחת טלפון 21:30 17.06.2021
 שיחה טלפונית בנושא תעסוקת אזרחים ותיקים 08:30 20.06.2021
 שיחת טלפון בנושא החברה הערבית 09:00 20.06.2021
 פ"ע עם השרה 09:30 20.06.2021
 ישיבת הכנה לכנס אלי הורביץ 10:00 20.06.2021
 פ"ע חשב המשרד ומנהל הרכש 10:30 20.06.2021
 פ"ע מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות 11:00 20.06.2021
 הכנה למכון אהרון 11:30 20.06.2021
 העברת הרשות לניצולי שואה למשרד לשוויון חברתי 12:00 20.06.2021
 פ"ע עם השרה 13:30 20.06.2021
 פ"ע עם השרה הכנה לשר האוצר 14:00 20.06.2021
 בנושא החברה הערביתפ"ע עם השרה  14:30 20.06.2021
 פ"ע עם השרה בנושא אזרחים וותיקים 16:00 20.06.2021
 פ"ע עם השרה בנושא ניצולי שואה 17:00 20.06.2021
 פ"ע ראש הרשות לפיתוח כלכלי 18:30 20.06.2021
 שיחה טלפונית בנושא להט"ב עם השרה לשוויון חברתי 21:00 20.06.2021
 חצי יום מחלה  21.06.2021
 שוטף לשכה 15:00 21.06.2021
 שיחת זום בנושא פורום הקרנות 15:30 21.06.2021
 שוטף לשכה 16:00 21.06.2021
 פולו אפ מישיבה עם שר האוצרשיחת טלפון בנושא  17:30 21.06.2021
 יועצים 18:00 21.06.2021
מנכל אשל  עם-שיחה טלפונית בנושא תעסוקת אזרחים ותיקים 08:30 22.06.2021

 גוינט
 כנס מכון אהרון למדיניות כלכלית  09:00 22.06.2021
 פ"ע בנושא ניצולי שואה 14:00 22.06.2021
 שיחת טלפון עם סמנכ"ל המשרד 15:00 22.06.2021
 שיחת טלפון עם משנה למנכ"ל הכלכלה 16:00 22.06.2021
 ראיון לתוכנית צבע הכסף ברדיו 16:30 22.06.2021
 שיחת טלפון עם ראש אגף תקציבים משרד הבריאות 18:00 22.06.2021
 תכנית תעסוקה 22:00 22.06.2021
 פ"ע עם השרה בנושא החברה החרדית 09:30 23.06.2021
 וועדת בוחנים לתפקיד מנהל אגף תקציבים 10:30 23.06.2021
 פ"ע עם השרה בנושא  14:30 23.06.2021
 יועציםפ"ע  15:30 23.06.2021
 ישיבת צוות 16:00 23.06.2021
 להט"ב שגרירות בריטניההכנה לאירוע  17:00 23.06.2021
23.06.2021 17:15 

17:30 
 שיחת טלפון בנושא החברה החרדית

 מפקח על הבנקים -משכנתאות בחברה הערבית



 מנכ"ל שירות התעסוקה -שיחת טלפון בנושא אזרחים וותיקים 18:30 23.06.2021
 ראש מערך דיפלומטיה ציבורית עם -שיחת טלפון 19:00 23.06.2021
 שיחת טלפון בנושא מרכז תעסוקה של המשרד 08:30 24.06.2021
 מנכ"ל סינמה סיטי בנושא שלישי בשלייקס -שיחת טלפון 09:30 24.06.2021
אירוע יום הוקרה בינלאומי לניצולי שואה בשיתוף מרכז  10:00 24.06.2021

 הארגונים
 אוצר בנושא מרכז תעסוקה של המשרד-שיחת טלפון  12:00 24.06.2021
 חשיבה אסטרטגית –מאגר חירום  12:30 24.06.2021
 פ"ע סמנכ"ל 15:00 24.06.2021
 פ"ע ראש אגף אזרחים ותיקים 16:00 24.06.2021
 הצגת הניגשים לקול הקורא -+ 60אפ  17:00 24.06.2021
 שיחת טלפון בנושא מצוי זכויות 18:00 24.06.2021
 אירוע להט"ב שגרירות בריטניה 19:00 24.06.2021
 שוטף לשכה 09:00 27.06.2021
 ישיבת הנהלה 10:00 27.06.2021
חיבור למאגרי מידע + העברת מידע לחברת  –מבקר המדינה  11:00 27.06.2021

 החשמל
 מרכז תעסוקה 11:30 27.06.2021
 פ"ע יועצים 13:00 27.06.2021
 שיחה טלפונית בנושא תעסוקה לאזרחים וותיקים 14:00 27.06.2021
 פ"ע עם סגל חשכ"ל 14:30 27.06.2021
 פגישה עם שר הרווחה והשרה לשוויון חברתי 15:30 27.06.2021
 פ"ע עם השרה בנושא אגף צעירים 17:30 27.06.2021
לענייני אזרחים ותיקים בנושא תעסוקה כינוס המועצה המייעצת  18:00 27.06.2021

 במעמד השרה
 פ"ע ראש אגף צעירים 19:30 27.06.2021
 שיחה טלפונית בנושא החברה הערבית 20:00 27.06.2021
 שיחה טלפונית עם רפרנט משרד האוצר 20:30 27.06.2021
 שיחת טלפון עם מנכ"לית ות"ת  21:00 27.06.2021
 הכנה לקול קורא להט"ב 21:30 27.06.2021
 שיחה טלפונית בנושא הזמנה לדיון בהעלאת גיל הפרישה 09:00 28.06.2021
 עמותת בת קול עם השרה לשוויון חברתי -השקה 09:30 28.06.2021
 מנכלי אגודות הלהטב עם השרה לשוויון חברתי 10:30 28.06.2021
 תוכנית התעסוקה של המשרדריאיון לרדיו כאן תרבות,בנושא  11:30 28.06.2021
 פ"ע עם השרה תוכניות עבודה 12:00 28.06.2021
 גיל פרישה והכנה לכנס  13:00 28.06.2021
 שיחה טלפונית בנושא החלטת ממשלה מדדים 14:00 28.06.2021
 הכנה לטאסק פורס 15:00 28.06.2021
 הכרות עם הרשות החרדית 15:30 28.06.2021
 סגן הממונה על התקציבים עם -פגישה בנושא גיל פרישה 16:30 28.06.2021
 פורום הקרנות המורחב 17:30 28.06.2021
 פ"ע יועצת מנכל"ית 19:00 28.06.2021
 כנס אלי הורביץ 09:00 29.06.2021
 שיחה טלפונית עם מנכל"ית קרן שמש 13:00 29.06.2021
עם הרשויות המקומיות במעמד השרה  השקת קול קורא להטב 13:30 29.06.2021

 לשוויון חברתי
 שוטף לשכה 14:30 29.06.2021
 שיחה טלפונית בנושא ניצולי שואה 17:30 29.06.2021
 ישיבת צוות  09:00 30.06.2021
 פגישה בנושא חקיקה 10:30 30.06.2021
 ישיבת צוות 11:00 30.06.2021
 פ"ע יועץ מנכ"לית 11:30 30.06.2021
 רשת מרכזי צעירים 12:30 30.06.2021
 פ"ע אש אגף אזרחים וותיקים 14:00 30.06.2021
 שיחה טלפונית עם חשבת הרשות לניצולי שואה 14:30 30.06.2021
 פ"ע עם השרה בנושא ניצולי שואה 15:00 30.06.2021



 פ"ע עם השרה בנושא אגף צעירים 16:00 30.06.2021
 השרה לשוויון חברתיפ"ע עם  16:30 30.06.2021
 שיחה טלפונית עם ראש עיירית לוד 18:30 30.06.2021
 שיחה טלפונית בנושא תוכנית לתעסוקת מבוגרים 19:00 30.06.2021
 אירוע להט"ב 19:30 30.06.2021
 פ"ע יועץ מנכל"ית 21:00 30.06.2021

 


