
תאריך 
 התחלה

שעת 
 נושא התחלה

 השבעת הממשלה 16:00 13/06/2021

 הרמת כוסית יו"ר הכנסת 20:30 13/06/2021

 תקשורת 07:15 14/06/2021

 תקשורת 08:30 14/06/2021

 צילום בבית הנשיא 10:00 14/06/2021

14/06/2021 12:00 

ניצולי שואה לית בנושא תכניות עבודה: מבוגרים, "פגישת עבודה עם מנכ
 וערבים.

 אסף גולדפרב –אירוע פרידה מאחד מעובדי הכנסת  13:30 14/06/2021

 תקשורת 14:14 14/06/2021

 תקשורת 15:15 14/06/2021

 פגישת עבודה לשכת השרה בנושא פניות הציבור 16:00 14/06/2021

 פגישת עבודה לשכת השרה בנושא קשר כנסת ממשלה 17:00 14/06/2021

 פגישת עבודה רמ"ט והשרה 18:00 14/06/2021

 תקשורת 18:30 14/06/2021

 פגישת עבודה רמ"ט ודובר 19:00 14/06/2021

 ראיון עבודה 10:00 15/06/2021

 פגישת עבודה מנכ"לית ושרה  11:00 15/06/2021

15/06/2021 12:00 

פגישת עבודה לשכת השרה בנושא תכניות עבודה עם כל צוות לשכת 
 יתמנכ"ל

 טקס חילופי שרים 12:45 15/06/2021

 פגישת עבודה לשכת השרה עם משאבי אנוש של המשרד 15:00 15/06/2021

 ראיון עבודה 16:00 15/06/2021

 תקשורת 16:45 15/06/2021

 פגישת עבודה לשכת השרה בנושא נהלי עבודה בלשכה 17:30 15/06/2021

 תקשורת 18:30 15/06/2021

 שנה ל"התעוררות" 13ציון  19:15 15/06/2021

15/06/2021 21:00 

דנה כדורי עם השרה מירב כהן בנושא העברת רשות של החברה 
 החרדית למשרד

 תקשורת 21:30 15/06/2021

 תקשורת 08:30 16/06/2021

 פגישת עבודה לשכת השרה בהשתתפות רמ"ט, דובר ומנכ"לית 10:00 16/06/2021

 מליאה בכנסת 11:00 16/06/2021

16/06/2021 14:00 

מעבר על תכניות  יתפגישת עבודה לשכת השרה עם לשכת מנכ"ל
 עבודה: מבוגרים, ניצולי שואה, ערבים ורשות קידום מעמד האישה

 המשרד מנכ"לית בהשתתפותפגישה עם אגף תקציבים בנושא סיעוד  17:30 16/06/2021

 תקשורת 09:30 17/06/2021



 תקשורת 14:15 17/06/2021

 ישיבת צוות לשכת השרה בנושא פניות ציבור ומעבר לו"ז לשבוע הבא 15:00 17/06/2021

 מטה גמלאים של יש עתיד 12:00 18/06/2021

 תקשורת 16:45 18/06/2021

 פגישת עבודה בנושא הכנה לישיבת ממשלה 08:00 20/06/2021

 תקשורת 09:15 20/06/2021

20/06/2021 09:30 

 מנכ"לית בהשתתפותאיריס נחמיה עם השרה בנושא תעסוקת מבוגרים 
 המשרד

 ישיבת ממשלה 11:00 20/06/2021

 פגישת עבודה מנכ"לית ושרה בנושא תכניות עבודה 13:30 20/06/2021

 פגישת עבודה בנושא הכנה לשר האוצר עם מנכ"לית 14:00 20/06/2021

 פגישת עבודה מנכ"לית ושרה בנושא החברה הערבית 14:30 20/06/2021

20/06/2021 15:45 

פגישת עבודה בנושא אזרחים ותיקים עם ראש אגף אזרחים ותיקים 
 במשרד עם מנכ"לית

 פגישת עבודה מנכ"לית ושרה בנושא ניצולי שואה 17:00 20/06/2021

 מנכ"לית, רמ"ט ויועץ מקצוע - שיחה טלפונית בנושא להט"ב 21:00 20/06/2021

 הוועדה המיוחדת לענייני ערבים בכנסת 10:00 21/06/2021

 שנה לניצחון ברית המועצות על גרמניה הנאצית בכנסת 80ציון  11:00 21/06/2021

 פגישה שרת הפנים איילת שקד בנושא מטפלים סיעודיים 11:30 21/06/2021

 אביגדור ליברמן בנושא תעסוקת מבוגריםפגישת שר האוצר  13:00 21/06/2021

 עבודה עם צוות הלשכה על ביצוע סיכום של הפגישה עם שר האוצר 13:30 21/06/2021

 ישיבת סיעת יש עתיד 14:30 21/06/2021

 מליאת הכנסת 16:00 21/06/2021

 תקשורת 07:40 22/06/2021

 הצגת תכנית עבודה בנושא להט"ב 09:30 22/06/2021

22/06/2021 10:00 

פגישת שרה ויועצת לשכה בנושא חקיקה: עושק קשישים ואלימות 
 כלכלית.

22/06/2021 12:00 

פרופ' דן מיכמן עם השרה מירב בנושא ניצולי שואה והכרה בגטאות 
 פתוחים

 תקשורת 13:00 22/06/2021

 פגישת עבודה מנכ"לית ושרה בנושא פניות הציבור 13:30 22/06/2021

 תדריך ביטחוני בלשכת השרה 14:00 22/06/2021

 הצגת תכנית עבודה בנושא עובדים סיעודיים לקשישים 14:30 22/06/2021

 זמן משפחה 15:30 22/06/2021

23/06/2021 09:30 

רועי אסף והשרה לשוויון חברתי בנושא תכנית עבודה לחברה החרדית 
 המשרד עם מנכ"לית

23/06/2021 12:00 

עבודה שרה ויועצת לשכה בנושא חקיקה: עושק קשישים פגישת 
 ואלימות כלכלית.



 ועידת המשפיעים של הקהילה הגאה בכנסת 13:55 23/06/2021

 פגישת עבודה מנכ"לית ושרה בלשכת השרה בנושא תעסוקה 14:30 23/06/2021

 זמן משפחה 15:00 23/06/2021

 נסיעה 09:00 24/06/2021

 יום הוקרה לניצולי השואה 10:45 24/06/2021

 תקשורת 12:00 24/06/2021

 תקשורת 13:30 24/06/2021

 ראיון עבודה 14:30 24/06/2021

 זמן משפחה 17:00 24/06/2021

 זמן משפחה 08:45 25/06/2021

 מצעד הגאווה בת"א 13:30 25/06/2021

 פגישת עבודה שרה ורמ"ט 09:00 27/06/2021

 חקיקה בנושא עושק, שוק ההון וביטוח עם משרד המשפטים 09:30 27/06/2021

 ישיבת ממשלה 11:00 27/06/2021

 ועדת שרים לחקיקה 13:00 27/06/2021

 המשרד לית"פגישה שר הרווחה מאיר כהן עם מנכ 15:30 27/06/2021

 לית בנושא צעירים"פגישת עבודה שרה ורמ"ט ומנכ 17:30 27/06/2021

 המשרד כינוס המועצה המייעצת לענייני אזרחים ותיקים עם מנכ"לית 18:00 27/06/2021

 המשרד מנכ"לית עם השקת פרויקט משותף עם עמותת בת קול 09:30 28/06/2021

 המשרד מנכ"לית בהשתתפותלי אגודות להטב "פגישה עם מנכ 10:30 28/06/2021

 ודהפגישת עבודה מנכ"לית ושרה בנושא תכניות עב 12:00 28/06/2021

 פגישה עם ראש הרשות לקידום מעמד האישה 13:50 28/06/2021

28/06/2021 16:00 

דנה כדורי עם השרה מירב כהן בנושא העברת רשות של החברה 
 החרדית למשרד

 פגישה ח"כ אפרת רייטן בנושא מודל הארכת החל"ת 16:45 28/06/2021

 בנושא פולין שיחה טלפונית עם אבי וובר 18:00 28/06/2021

 פגישה שרון אלרעי פרייס בעניין חיסון שלישי ותו ירוק למבוגרים 18:30 28/06/2021

 תורנות שרים -כנסת ישראל  01:00 29/06/2021

 זמן משפחה 11:00 29/06/2021

 השקת קול קורא להט"ב עם הרשויות המקומיות עם המנכ"לית 13:30 29/06/2021

 "שלישי חודשי" עם אגף ביטחון, חירום, מידע וסייברמפגש  14:00 29/06/2021

 נאום באנגלית לוועידת התביעות 14:40 29/06/2021

 מליאת הכנסת 16:00 29/06/2021

 תקשורת 17:45 29/06/2021

 מליאה בכנסת 19:00 29/06/2021

 2021כנס אלי הורביץ לכלכלה ולחברה לשנת  09:15 30/06/2021



 פאנל נציבות שירות המדינה בנושא טיפול פניות ציבור 11:00 30/06/2021

 פגישת עבודה בנושא להט"ב 12:00 30/06/2021

 פגישת עבודה מנכ"לית ושרה בנושא ניצולי שואה 14:45 30/06/2021

 תקשורת 15:40 30/06/2021

 פגישת עבודה מנכ"לית ושרה בנושא צעירים 16:00 30/06/2021

30/06/2021 16:30 

עם מנכ"לית והמשנה בנושא תכנית עבודה לעידוד תעסוקת  פגישה
 מבוגרים

 מליאת הכנסת 18:30 30/06/2021

 


