
 מאי –לו"ז מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי 

שעת  תאריך
 נושא התחלה

 פ"ע ראש הרשות לפיתוח כלכלי 10:00 02.05.2021
 אסטרטגיה ותוכניות לעתיד –צעירים  11:00 02.05.2021
שיחה טלפונית בנושא קידום מדיניות בתקופת אי וודאות  12:00 02.05.2021

 פוליטית
סגנית  -טלפונית בנושא עדכון גמלאות של ניצולי שואהשיחה  12:30 02.05.2021

 היועצת המשפטית  ועדת כספים
 ראיון גל"צ 13:30 02.05.2021
 הכנה לוועדה בין משרדית דיור 14:30 02.05.2021
 שיחת הכנה לפאנל  אוניברסיטת בן גוריון 15:30 02.05.2021
 פ.ע יועצת מנכ"לית 16:00 02.05.2021
 טאסק -נייר מדיניות בנושא חדשנות והייטק בחברה הערבית 18:00 02.05.2021
 תקציב הרשות 09:30 03.05.2021
"הגיל השלישי" בנושא תכנית  -ריאיון טלפוני לרדיו כאן מורשת 11:00 03.05.2021

 + 60אפ 
 קהילות משולבות 11:30 03.05.2021
 פ.ע משנה למנכ"לית 12:00 03.05.2021
 משרדית בנושא בינוי ודיור-וועדה בין 13:30 03.05.2021
 פ.ע סמנכ"ל  15:00 03.05.2021
 חשיפת קמפיין גיוון גילאי בעסקים 16:00 03.05.2021
 השר לשוויון חברתי -פגישת הכירות 17:00 03.05.2021
בין פיננסים לעולמות ה   - FinNovationאירוע קהילת בוגרים  19:30 03.05.2021

ESG 
 משרדי לחברה הערבית-צוות בין –הכלה פיננסית  09:00 04.05.2021
 משרדית בנושא חדשנות והייטק בחברה הערבית-וועדה בין 11:30 04.05.2021
 קידום נשים לתפקידים בכירים 13:30 04.05.2021
 פ"ע משנה למנכ"לית + ראש מטה+ מנכ"לית 12:00 05.05.2021
 לשוויון חברתי לשר הצגת המשרד 13:30 05.05.2021
 ראש אף צעירים-שיחה טלפונית 15:00 05.05.2021
 פגישות הכרות עם השר ראש אגף אזרחים וותיקים 15:30 05.05.2021
 ת לפיתוח כלכליושפגישת הכרות עם השר ראש הר 17:00 05.05.2021
 פגישת הכרות עם השר ראש אגף צעירים 18:00 05.05.2021
 פ.ע יועצים 19:00 05.05.2021
 שיחה טלפונית בנושא תקציב ניצולי שואה 09:30 06.05.2021
 שת"פ בנושא תעסוקה 10:00 06.05.2021
 חשבת רשות נצל״ש-שיחה טלפונית 11:00 06.05.2021
 עדות בינמשרדיות רשות לפיתוחוהכנה לו 11:30 06.05.2021
 פ"ע יושבת ראש מפלגת העבודה 13:30 06.05.2021
 סיוע במימוש זכויות ניצולי שואה מול רומניה 15:00 06.05.2021
יום עיון הנהלת המשרד לשוויון חברתי , בנושא אסטרטגיות  09:00 09.06.2021

 ניהול ופיתוח עובדים
 קידום מדיניות בתקופת אי וודאות פוליטית 16:30 09.06.2021
 צחון על הנאציםיצעדת יום הנ 17:30 09.06.2021
 צוות ממשלתי לטיפול בניצולי השואה 10:00 10.05.2021
 ישיבת צוות יועצים 12:30 10.05.2021
 פ.ע אגף חשבות ואגף משפטית 13:30 10.05.2021
 ת עם מנכ"לית המשרד לשוויון חברתייקט בינסיכום פרו 14:30 10.05.2021
 פ"ע משנה למנכ"לית 15:00 10.05.2021
 ראש אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון פ"ע 15:30 10.05.2021
 ישבת צוות 16:30 10.05.2021
 פ"ע רפרנט רווחה אגף תקציבים 17:00 10.05.2021
 רואה חשבון המשרד -שיחת טלפון 19:00 10.05.2021
 פ.ע מנכ"ל כללית 09:00 11.05.2021
 מענה למיילים 11:00 11.05.2021



 טכנולוגיות דיגיטליותפ"ע מנהל אגף  12:00 11.05.2021
ממשלתית לטיפול בצרכי ניצולי -דיון פנימי בנושא הועדה הבין 13:30 11.05.2021

 השואה והנצחה
 פ.ע סמנכ"ל המשרד 14:00 11.05.2021
 הערכת מצב חרום 10:30 12.05.2021
 ועדת מכרזים 11:30 12.05.2021
 שיחת טלפן התייעצות קורונה 12:30 12.05.2021
 שר הביטחוןעם  ביקור במרכז ההפעלה אשקלון 13:00 12.05.2021
 שר לשוויון חברתיעם ה ביקור במרכז חוסן 14:00 12.05.2021
 שר לשוויון חברתיה עם ביקור בבית חולים ברזילי 15:00 12.05.2021
 פ.ע סמנכ"ל 09:00 13.05.2021
 ליםימענה למי 10:00 13.05.2021
 פ.ע דוברת המשרד 11:00 13.05.2021
 פרסום –עמותות משימתיות  12:00 13.05.2021
 ערב שבועות  16.05.2021
 שבועות  17.05.2021
-חברות בוועדת הפרס יזם.ת השנה של קרן-שיחה טלפונית בנושא 08:30 18.05.201

 שמש
 משרדי לחברה הערבית-צוות בין –הכלה פיננסית   09:00 18.05.201
 תקשורת נוכח המצב הביטחוני עם דוברת וראש רשות לפיתוח 10:00 18.05.201
 המשך ועדת הכלה פיננסית 10:30 18.05.201
 שבורד נתונים מבצע שומר החומותד 11:00 18.05.201
 ועדת שיפוט קרן שמש-הכנה 12:00 18.05.201
 משוב על תוכנית המתמחים 13:30 18.05.201
 אזרחים וותיקיםפ.ע ראש אגף  14:30 18.05.201

 ועדת מכרזים 10:00 19.05.2021
 יו"ר ההתאחדות -חשיבה קדימה –מלגות לסטודנטים  11:00 19.05.2021
 מפגש שיחת  מטה שותפות מווארד וממצים לאור המצב 12:00 19.05.2021
 פגישת המשך מנהלת עירונית לתעסוקה 13:30 19.05.2021
 תקציבי מגן הזהב 14:00 19.05.2021
 משכנתאות בחברה הערבית חברת טריא 14:30 19.05.2021
 משכנתאות בחברה הערבית-הכנה 15:30 19.05.2021
 פ.ע שוטף חשב המשרד 16:30 19.05.2021
 דיון חרום -ערים מעורבות 17:30 19.05.2021
 הערכת מצב חירום 10:00 20.05.2021
 בכיר לחשב הכלליסגן  -משכנתאות בחברה הערבית 11:30 20.05.2021
מדיניות הרשות לניצולי שואה בסיוע תקצוב עובד זר לדמנטים,  12:30 20.05.2021

 פניות ציבור
 ישיבת צוות  13:00 20.05.2021
 בנושא תגמולים לניצולי שואה -שיחה טלפונית 17:00 20.05.2021
 סיור דרוש ניסון 09:00 23.05.2021
 חובות חשמל אזרחים ותיקים   -שיחת טלפון בנושא 11:00 23.05.2021
 סמנכ"ל המשרד –שיחה טלפונית  11:30 23.05.2021
 בונים יחד את המחר – 2030ויצו  12:00 23.05.2021
 רו"ח המשרד –שיחה טלפונית  16:30 23.05.2021
 ישיבה תלת שבועית -משרדי לנושא הכלה פיננסית -צוות בין 17:00 23.05.2021
 פ.ע יועצת מנכ"לית 18:00 23.05.2021
הצגת ממצאי משוב השירות הממשלתי ליחידות המטה משוב  09:30 24.05.2021

 מערכות מידע-שירות
משוב -הצגת ממצאי משוב השירות הממשלתי ליחידות המטה 10:00 24.05.2021

 מחלקה משפטית –שירות 
ליחידות המטה משוב הצגת ממצאי משוב השירות הממשלתי  10:30 24.05.2021

 שירות רכש, לוגיסטיקה ומכרזים
 ועדת מכרזים 11:00 24.05.2021
 פ.ע אגף חשבות ואגף משפטית 13:00 24.05.2021
 מפגש סיכום שנה התאחדות הסטודנטים 14:00 24.05.2021



 קרן שמש -וועדה לפרס תרומה חברתית  15:00 24.05.2021
 משרדית בנושא בינוי ודיור-ביןוועדה  09:30 25.05.2021
 ערים מעורבות -החלטת ממשלה 11:00 25.05.2021
 תפ.ע יועץ מנכ"לי 12:30 25.05.2021
 תפ.ע יועצת מנכ"לי 13:00 25.05.2021
 יקטיםורפוהצגת אגף מורשת  -מפגש "שלישי חודשי"  14:30 25.05.2021
המלצות לקידום אזורי תעשייה משרדית למתן  -ישיבת ועדה בין  15:00 25.05.2021

 בחברה הערבית
 עדכון תגמולי ניצולי שואה-שיחת טלפון 16:00 25.05.2021
 -שיחת טלפון בנושא השלמת מינוי ראש הרשות לניצולי שואה 09:00 26.05.2021

 נציב שירות המדינה
 ייצוג נשים בדירקטוריונים של הבנקים -שולחן עגול  -הכנה 09:30 26.05.2021
 בנושא מכרז תעסוקה -שיחת טלפון 10:00 26.05.2021
 מרכזת בכירה אגף תקציבים 10:30 26.05.2021
 פ"ע ראש מטה שר+ מנכ"לית 11:00 26.05.2021
 1480החלטת ממשלה   –מכסור -בקרת עומק מ.מ. ביר אל 12:30 26.05.2021
 שיחת טלפון בנושא עדכון תגמולים 14:30 26.05.2021
 פ"ע סמנכ"ל 15:00 26.05.2021
 סגן בכיר לחשב הכלכליעם שיחת טלפון  16:00 26.05.2021
 ישיבת צוות 16:30 26.05.2021
משוב -הצגת ממצאי משוב השירות הממשלתי ליחידות המטה 17:00 26.05.2021

 שירות  ביטחון וחירום
 בנושא ערים מעורבות -שר+ מנכ"לית שוויון חברתי  רמ"טית 17:30 26.05.2021
 פ.ע ראש אגף אזרחים וותיקים 18:00 26.05.2021
 פ.ע משנה למנכ"לית 19:00 26.05.2021
 שיחת טלפון בנושא מכרז תעסוקה 20:00 26.05.2021
 מנכ"ל ארגון חוש"ן -שיחת הכנה 09:00 27.05.2021
 לוחמים מנציחיםשיחת טלפון בנושא  09:30 27.05.2021
 מיצוי זכויות ניצולי שואה מול רומניה 10:00 27.05.2021
 פ"ע דוברת המשרד 11:00 27.05.2021
 פ"ע מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע 12:00 27.05.2021
 ניצולי שואה ואזרחים ותיקים בדיור הציבורי 13:00 27.05.2021
 תפ"ע יועצת מנכ"לי 15:00 27.05.2021
 תכנית עבודה לשנת הלימודים הבאה –( 700סטודנטים ) 15:30 27.05.2021
 הזדקנות מיטבית באוכלוסייה הערבית -וועדה המייעצת  09:00 30.05.2021
 ישיבת הנהלה 11:30 30.05.2021
 מנהלת מרכז מינרבה לזכויות אדם-פגישת היכרות 14:00 30.05.2021
 פ"ע משה למנכלית 15:00 30.05.2021
 פ"ע יועמ"ש ניצולי השואה 17:00 30.05.2021
 תכנית בריאות לחברה הערבית 18:00 30.05.2021
 מומ קואליציוני 19:00 30.05.2021
 וועדת כספים 10:00 31.05.2021
 הועדה הממשלתית המשותפת למורשת שורדי השואה )גרמנים( 11:30 31.05.2021
 בנושא ועדת התביעות  -שיחת טלפון 12:30 31.05.2021
 פ"ע דוברת המשרד 13:00 31.05.2021
 תיאטרון אינקובטור        –תיאטראות -הכנה 13:30 31.05.2021
 פ"ע ראש אגף צעירים 14:00 31.05.2021
 Task force-הכנה פנימית  14:30 31.05.2021
 השואהיועמ"ש ניצולי -שיחה טלפונית  15:30 31.05.2021
 משכנתאות בחברה הערבית 16:00 31.05.2021
 מנהל חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםפ.ע  17:00 31.05.2021
בחינת התאמות נדרשות בקרן להלוואות בערבות מדינה לצרכי  18:00 31.05.2021

 נשים
 Task forceהכנה עם  19:30 31.05.2021

      


