
 אפריל –לו"ז מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי 

שעת  תאריך
 נושא התחלה

 חופשת פסח  01.04.2021
 בנושא ניצולי שואה -שיחה טלפונית 08:50 04.04.2021
 רשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטיםפ.א עם ראש ענף ב 09:00 04.04.2021
 ראש עיריית בית שמש -לתעסוקהפגישת היכרות מנהלת עירונית  10:00 04.04.2021
 חופשת לידה לאבות 11:00 04.04.2021
 פ.ע אגפי חשבות ומשפטית 12:00 04.04.2021
 דיור בחברה הערבית 13:30 04.04.2021
 פ.ע ראש הרשות לפיתוח כלכלי 14:00 04.04.2021
אי שוויון בראשות המנכ"לית המשרד  -תקצוב דיפרניצאלי 14:30 04.04.2021

 לשוויון חברתי
 דיור לאזרחים ותיקים 15:30 04.04.2021
 פ.ע דוברת המשרד 16:30 04.04.2021
 קול קורא להט"ב -הכנה 17:30 04.04.2021
 פ.ע  יועצת מנכ"לית 18:00 04.04.2021
 קול קרא להט"ב 10:00 05.04.2021
 פ.ע ראש אגף טכנולוגיה  11:00 05.04.2021
 פ.ע סמנכ"ל  11:30 05.04.2021
 בנושא ניצולי שואה  -ראיון טלפוני 12:30 05.04.2021
 מעבר הרשות לניצולי שואה -הכנה למבקר המדינה  14:00 05.04.2021
 מפגש יו"ר ארגון "דורות: 14:30 05.04.2021
 2021תשלום מקדמות לגופים שעוסקים בהנצחת שואה לשנת  15:30 05.04.2021
 הערכת עובד 17:30 05.04.2021
 פ.ע משנה למנכ"לית 18:30 05.04.2021
 פ.ע יועצת מנכ"לית 19:30 05.04.2021
 משרדי לחברה הערבית-צוות בין –הכלה פיננסית  09:30 06.04.2021
 משרדית בנושא חדשנות והייטק בחברה הערבית-וועדה בין 11:30 06.04.2021
 לניצולי השואהחשבת הרשות  -שיחה טלפונית 13:00 06.04.2021
 שנתית-ותכנית המשכית רב 922החלטת ממשלה  13:30 06.04.2021
 מפגש עם ניצול שואה 09:00 07.04.2021
 ועדת שירות המדינה 11:00 07.04.2021
 ן"פ.ע מהל אגף טו 12:00 07.04.2021
 ישיבת צוות מנכ"לית 13:00 07.04.2021
 כרטיס אזרח ותיק 14:00 07.04.2021
 ראיון קהילת בוגרים 15:00 07.04.2021
 פ.ע סמנכ"ל 15:30 07.04.2021
 חשב המשרד -שיחה טלפונית 16:30 07.04.2021
פ"ע מנהלת אגף א' תקציב, תמחיר ובקרה בנושא סטטוס תקציב  17:00 07.04.2021

 כללי ותקציב מגן זהב.
 לרווחת נפגעי השואה הקרן -הזמנה לאירוע בכל זאת אינני נפרד  18:30 07.04.2021
 דורית תלמידים וותיקים-פעילות בין 09:30 08.04.2021
 בית יד לבנים נתניה 12:00 08.04.2021
 מועדון ניצולי שואה 13:30 08.04.2021
 פ"ע ראש אגף בכיר  אזרחים ותיקים 09:30 11.04.2021
 מנהלת אגף משא"נ -פרידה  10:00 11.04.2021
 בנק ישראל -הכנה להכלה פיננסית  10:30 11.04.2021
 הרשות לקידום  מעמד האישה 2021תקציב  11:00 11.04.2021
 מנהלת אגף א משאבי אנושפ.ע  12:00 11.04.2021
 ועדת היגוי 12:30 11.04.2021
 פרויקטור למיגור פשיעה בחברה הערבית -פגישת היכרות 14:00 11.04.2021
 אזרח ותיק + כרטיס אזרח ותיקאפליקציית  15:00 11.04.2021
עבודת צוות המשנה לחברה הערבית )הכלה פיננסית(: בנק  16:00 11.04.2021

 ישראל, משרד המשפטים, המשרד לשוויון חברתי



 חינוך בחברה הערבית ראיית רוחב 17:00 11.04.2021
 פ"ע ראש הרשות לפיתוח כלכלי 18:00 11.04.2021
 יציאה ממשבר הקורונה לנשיםתכנית  19:30 11.04.2021
 גיל פרישה לנשים 20:00 11.04.2021
 חינוך בחברה הערבית ראיה מקומית 09:00 12.04.2021
 חשיבה שת"פ קיימא 10:00 12.04.2021
 ועדת מכרזים 11:00 12.04.2021
 סדנאות הכנה לפרישה ואוריינות פיננסית 14:00 12.04.2021
 אגף א' תקציב, תמחיר ובקרה פ"ע מנהלת 15:30 12.04.2021
שיחת ועידה מנכ"לית שוויון חברתי  למקביליה  -שיחת הכנה 16:30 12.04.2021

 בגרמניה
 פ.ע משנה למנכ"לית 17:30 12.04.2021
 מפגש פתיחה מלגאים בריאות 18:30 12.04.2021
 פ.ע יועצת מנכ"ל 19:00 12.04.2021
 של איילים סיור בכפר הסטודנטים 09:00 13.04.2021
 ראש אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון-המשך הערכת עובד 09:00 14.04.2021
 חינוך חינם –גיל פרישה לנשים -שיחה טלפונית בנושא  10:30 14.04.2021
 טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה 11:00 14.04.2021
 פ"ע ראש אגף צעירים 12:00 14.04.2021
 שיחת ועידה מנכ"לית שוויון חברתי  למקביליה בגרמניה 14:00 14.04.2021
 יום העצמאות  15.04.2021
 ישיבת הנהלה 10:00 18.04.2021
 פ.ע משנה למנכ"לית 11:30 18.04.2021
 נפרייו 12:00 18.04.2021
 פ.ע סמנכ"ל 15:00 18.04.2021
 מנכל משרד החוץ -שיחה טלפונית בנושא מלגות 15:30 18.04.2021
 טאסק -משרדית בנושא הכלה פיננסית-וועדה בין 16:00 18.04.2021
 ישיבה תלת שבועית -משרדי לנושא הכלה פיננסית -צוות בין 16:30 18.04.2021
 שיחת זום עם ראש ועדת התביעות 18:30 18.04.2021
 סיור מרכז צעירים צפון 10:00 19.04.2021
 צעירים +ביטחון -פטור משרדיתועדת  16:00 19.04.2021
 פ.ע יועצת מנכ"לית 19:00 19.04.2021
 משרדי לחברה הערבית-צוות בין –הכלה פיננסית  09:30 20.04.2021
 ישיבת צוות מנכ"לית 11:30 20.04.2021
 סגן בכיר לחשב הכללי עם  שיחה טלפונית 12:30 20.04.2021
 הצוות לערבות למשכנתאות בחברה הערביתבנושא  טלפוני ראיון  13:00 20.04.2021
 ראיון טלפוני לכליסט בנושא תפעול המשרד ללא שר מכהן 14:00 20.04.2021
 סיור אלין בית נעם 10:30 21.04.2021
 "כח -פגישת הכירות 13:30 21.04.2021
 מגן זהב 15:00 21.04.2021
 מפגש הכרות עם ארגון שוות 16:00 21.04.2021
 ישיבת צוות מנכ"לית 17:00 21.04.2021
 שיחה טלפונית מנהלת אגף א משאבי אנוש 17:30 21.04.2021
 סיור הייטק חברה ערבית 09:00 22.04.2021
 שיחת טלפון עם סגן ראש הרשות 15:00 22.04.2021
 שיחה טלפונית בנושא הרשות לזכיות ניצולי השואה 15:30 22.04.2021
 פגישת הכרות עם ח"כ  10:00 25.04.2021
 פ"ע חשב המשרד 11:30 25.04.2021
 משפטית ואגףחשבות אגף פ"ע  12:00 25.04.2021
 דיור בחברה הערבית 13:30 25.04.2021
 פ"ע ראש אגף בכיר  אזרחים ותיקים 14:30 25.04.2021
 חוק גיל פרישה )הורה שילדו נפטר( 15:30 25.04.2021
 ישיבת צוות 16:30 25.04.2021
 לוויה ליוצאת ראש רשות לזכויות ניצולי השואה  18:00 25.04.2021
 2020סיכום מדידת איכות השירות  10:00 26.04.2021
 פ"ע ראש אגף טכנולוגיה 11:00 26.04.2021



 פ"ע מנהל אגף ביטחון וסייבר 12:00 26.04.2021
 תפ"ע יועצת מנכ"לי 13:30 26.04.2021
 תפ"ע יועץ מנכ"לי 14:30 26.04.2021
 סיור מנכ"לי כחול לבן  בארגון איחוד הצלה 16:00 26.04.2021
 חברה ערבית בהסכמים קואליציוניים -שיחה טלפונית 09:00 27.04.2021
 שבע-ביקור בסניף עמך באר  10:00 27.04.2021
 ראש ענף התקשרויות ורכששיחה טלפונית  12:00 27.04.2021
 סיור במרכז בזק אונליין 12:30 27.04.2021
 שיחה טלפונית עם רפרנט האוצר 14:00 27.04.2021
 הצגת אגף אזרחים ותיקים -"שלישי חודשי" 14:30 27.04.2021
 שיחה טלפונית בנושא ועידת התביעות 15:00 27.04.2021
 ועדת מכרזים 09:00 28.04.2021
ביישובי המגזר הערבי בתוכניות שילוב פרישת תשתיות תקשורת  11:00 28.04.2021

 החומש
 פרידה למנהלת אגף תקציבים תמסיב 12:00 28.04.2021
 סטודנטית אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידעפ"א  13:00 28.04.2021
תכנית למבוגרים בלבד בנושא קול  103FMרדיו  -ריאיון טלפוני 13:30 28.04.2021

 + 60קורא  מרכזי אפ 
 פ.ע מנהל בנא"מ 14:00 28.04.2021
 הכנה אירוע השקת קהילת פיננסים 14:30 28.04.2021
 ישיבת צוות 15:00 28.04.2021
 פ"ע מנהלת אגף א' תקציב, תמחיר ובקרה 15:30 28.04.2021
 שת"פ עם קולקטיב אימפקט 16:00 28.04.2021
 2021תכנון במיקוד   -הרשות לניצולי שואה  17:00 28.04.2021
 פ.ע משנה למנכלית 18:00 28.04.2021
 פ.ע יועצת מנכלית 18:30 28.04.2021
 סיור בכפר קאסם 10:00 29.04.2021
 שיחה טלפונית עם סמנכ"ל רגולציה ותקשורת 14:30 29.04.2021
 שיחת הכנה אונ' בן גוריון טלפונית 15:30 29.04.2021

 


