
מיקוםשעת סיוםשעת התחלהתאריך התחלהנושא

01/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה1

01/04/202010:00:0010:45:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל2

01/04/202013:00:0014:00:00שיחת ראשי אגפים3

01/04/202017:00:0018:00:00ZOOMל"בהשתתפות דובר צה- תדרוך לרשתות המשרד 4

02/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה5

02/04/202011:00:0012:00:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל6

02/04/202016:00:0016:30:00דיון פנימי בנושא סטטוס תודעה7

02/04/202021:00:0022:30:00סיכום תוצרים שבועי- פורום מטה לילה 8

03/04/202008:30:0009:00:00ZOOMע ראשי אגפים"פ9

05/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה10

05/04/202010:45:0011:45:00ZOOMעדכונים (וירטואלי)-מפגש עם עובדים11

05/04/202014:00:0014:30:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל12

06/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה13

06/04/202013:00:0013:45:00ZOOMעם כלל עובדי המשרד- הרמת כוסית וירטואלית לחג הפסח 14

06/04/202014:00:0014:30:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל15

07/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה16

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ07/04/202012:30:0013:00:00ע דיגיטל"פ17

07/04/202014:00:0014:30:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל18

08/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה19

08/04/202014:00:0014:30:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל20

09/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה21

09/04/202014:00:0014:30:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל22

12/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה23

12/04/202014:00:0014:30:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל24

13/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה25

13/04/202014:00:0014:30:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל26

13/04/202017:00:0018:30:00ZOOMהכשרת דיבייט- תדרוך רשתות פרו ישראליות 27

14/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה28

14/04/202013:00:0013:30:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל29

15/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה30

2020יוני -אפריל, צחי גבריאלי- ל המשרד לנושאים אסטרטגיים  "לוז מנכ



15/04/202013:00:0013:30:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל31

16/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה32

16/04/202012:00:0012:30:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל33

16/04/202013:00:0013:45:00ZOOMסטטוס תודעה34

16/04/202015:00:0016:30:00ZOOMהמשרד לנושאים אסטרטגיים ודירקטוריון קונצרט- שיחת התייעצות 35

19/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה36

19/04/202012:00:0012:30:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל37

19/04/202013:00:0014:30:00בחינה אסטרטגית, משמעויות קורונה, 20-21ע "טיוב ת38

ZOOM 20/04/202009:00:0009:45:00פורום מטה39

20/04/202011:00:0011:30:00עדכונים לאחר פסח- מפגש וירטואלי עם עובדים 40

20/04/202013:00:0013:30:00ל"אישור דוח יומי קורונה למל41

טלפונית20/04/202015:00:0015:30:00פנייה לועדת חריגים42

ZOOM 21/04/202009:00:0009:45:00פורום מטה43

21/04/202011:00:0011:30:00התייעצות תקשורתית44

21/04/202012:30:0012:45:00ט כוח אדם"ש45

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ21/04/202012:30:0013:00:00ע דיגיטל"פ46

21/04/202013:00:0014:00:00מתווי עבודה עתידיים במשרד לנושאים אסטרטגיים47

48

 Noam Bannet - lecturer and independent- תדרוך רשת 

researcher of the Middle East and the Arab world21/04/202020:30:0021:30:00

22/04/202009:00:0009:45:00ZOOMפורום מטה49

22/04/202010:30:0011:15:00ZOOM המשרד לנושאים אסטרטגיים2020תקציב 50

22/04/202013:00:0014:00:00הכנה לקראת תדרוך רשת בחמישי בנושא אנטישמיות וקורונה51

מפיון'צ22/04/202014:00:0014:30:00אגף מחקר' ע ר"פ52

22/04/202021:00:0022:00:00שיחת טלפון- אילן קאר , השליח המיוחד של טראמפ53

54

אנטישמיות בתקופת הקורונה  - JCPAפ עם "בשת- תדרוך רשת 

23/04/202017:00:0018:30:00(נגיף השנאה- ח המשרד "דו)

26/04/202013:00:0015:00:00חשיבה- חזרה לשגרה 55

ט"ש27/04/202010:30:0011:00:00כיוונים להמשך- ח יומי  "דו56

ט"ש27/04/202013:00:0013:45:00מבקר המדינה, שיחת ועידה בנושא  דוח יחסי החוץ 57

27/04/202013:45:0014:15:00שיחת טלפון דוברות58

27/04/202015:30:0016:00:00משמעויות ניהוליות קורונה59

28/04/202012:00:0013:30:00ע"ע- היערכות לגל נוסף - ניהול לשכה בתקופת קורונה 60



30/04/202011:00:0011:45:00ZOOMפגישת לשכה מורחבת61

מפיון'צ30/04/202012:00:0013:00:00אגף תקציב ורכש' ע ר"פ62

30/04/202014:00:0014:45:00הצעה לסקר דיגיטלי בקרב הרשת הפרו ישראלית63

מפיון'צ30/04/202016:00:0016:30:00הנחיות ותקנים- פגישה בנושא התו הסגול 64

30/04/202017:30:0019:00:00וובינר לרשתות פרו ישראליות בהשתתפות יוסף חדאד65

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ04/05/202011:30:0012:00:00אגף מחקר' ע ר"פ66

04/05/202012:00:0012:30:00ZOOMרוברט זינגר67

04/05/202015:00:0016:00:00ש"ע יועמ"פ68

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ05/05/202012:30:0013:00:00כיוונים מעודכנים- ע דיגיטל "פ69

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ05/05/202013:30:0014:15:00אגף יוזמות' ע ר"פ70

ן"חד06/05/202010:30:0011:00:00בחינת מחקר- פייק ניוז 71

06/05/202013:30:0014:15:00ל"כיוונים אסטרטגיים לתקשורת חו- שיחת התייעצות 72

07/05/202012:00:0012:30:00ועדת מכרזים73

07/05/202013:00:0013:15:00ט בטחונית"ש74

07/05/202013:15:0014:15:00ל"ע יועצי מנכ"פ75

10/05/202010:45:0011:15:00חות יומיים"הערכת מצב דו76

10/05/202014:30:0015:00:00א"מילוי משוב כ77

10/05/202015:00:0015:30:00א"מילוי משוב כ78

111/05/202008:45:0009:00:00גל - עקרונות תחקיר קורונה 79

11/05/202009:15:0010:15:00ZOOMפורום מטה80

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ11/05/202011:00:0011:45:00אגף מחקר' ע ר"פ81

11/05/202012:00:0012:30:00ZOOMהנחיות לצוות-ג ברחבי העולם "מהלך הריבונות ומשמעויות דל82

11/05/202013:00:0013:30:00פוסט קורונה- כיוונים אסטרטגיים 83

11/05/202014:00:0014:30:00א"כ- מילוי משוב 84

11/05/202014:30:0015:00:00א"כ- מילוי משוב 85

11/05/202016:30:0017:00:00היערכות לקליטת וחפיפת שר חדש- שיחת ועידה 86

12/05/202008:30:0009:00:00א"כ- שיחת טלפון 87

ירושלים12/05/202010:30:0011:00:00ל במשרד בירושלים"סיור מנכ88

12/05/202012:00:0013:00:00ZOOMלצוות המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה" אקורדיון"הצגת מצגת 89

202012/05/202013:30:0014:00:00שיחת תקציב 90



ט"ש12/05/202014:30:0015:00:00שיחת היערכות עם צוות ירושלים לקליטת שר חדש91

13/05/202010:00:0010:30:00מפגש המשך- פוסט קורונה - כיוונים אסטרטגיים 92

13/05/202010:45:0011:15:00אגף יוזמות' ע ר"פ93

13/05/202011:15:0011:45:00משוב הערכת עובד94

13/05/202019:00:0020:30:00מראיין שמעון ריקלין, אנטישמיות בתקופת הקורונה - 20ראיון בערוץ 95

14/05/202013:30:0014:00:00א"כ- מילוי משוב 96

14/05/202014:00:0014:30:00משוב הערכה97

98

Zoom call - Eric Fingerhut, President and CEO JFNA and 

Becky Caspi, Director General JFNA Israel14/05/202015:00:0015:30:00

17/05/202011:15:0012:15:00ZOOMהיערכות לקראת דיוני התקציב99

17/05/202014:00:0014:30:00ע יועצים"פ100

מפיון'צ18/05/202009:00:0010:00:00פגישת הכנה לכניסת השרה אורית פרקש הכהן101

מפיון'צ18/05/202010:00:0012:00:00בראשות השרה, צוות ניהולי בכיר- מפגש היכרות ומצגות 102

18/05/202012:15:0012:45:00שרה-ל "ע מנכ"פ+ א "פ103

מפיון'צ19/05/202010:00:0011:00:00השר גלעד ארדן, השרה אורית פרקש הכהן-טקס חילופי שרים 104

מפיון'צ19/05/202011:45:0012:30:00פורום מטה105

ICC19/05/202012:45:0013:00:00- התייעצות טלפונית 106

מפיון'צ19/05/202013:30:0014:00:00כניסת שרה- ע דוברות "פ107

19/05/202014:00:0014:15:00הקמת צוות שרים לנושא חרמות כלכליים- שיחת התייעצות בנושא 108

20/05/202013:30:0013:45:00ממונה עקיף- א "אישור הערכה כ109

20/05/202013:45:0014:00:00ממונה עקיף- א "אישור הערכה כ110

20/05/202015:00:0015:30:00א"כ- מילוי משוב 111

20/05/202015:30:0016:00:00א"כ- מילוי משוב112

ן"חד21/05/202016:00:0016:30:00לפני הכנה תקשורתית לשרה113

חדר השרה21/05/202017:20:0018:00:00(השרה)פגישת הכנה תקשורתית 114

24/05/202014:00:0015:30:00ע ותיאומים"ת- פורום מטה 115

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ24/05/202015:30:0016:00:00א"כ- משוב הערכה 116

25/05/202009:00:0009:30:00ר דירקטריון קונצרט"יו-  שיחה טלפונית117

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ25/05/202010:45:0011:15:00אגף מחקר' ע ר"פ118

25/05/202011:30:0012:00:00ZOOMע יועצים"פ119

25/05/202014:00:0014:15:00ל לשרה"עדכוני מנכ120



25/05/202014:30:0015:00:00א"כ- מילוי משוב 121

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ25/05/202015:00:0015:30:00אגף מחקר' ר- הערכת עובד 122

26/05/202009:00:0009:30:00סגן החשב הכללי- ט "ש123

26/05/202009:30:0010:00:00א"כ-מילוי משוב 124

26/05/202014:15:0015:40:00הצגה של מיזם קונצרט לשרה אורית פרקש הכהן125

צמפיון26/05/202015:40:0016:10:00פגישת הכרות הנהלת קונצרט126

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ27/05/202011:30:0012:00:00אגף יוזמות' ע ר"פ127

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ27/05/202012:30:0013:00:00א"כ- הערכת עובד 128

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ27/05/202014:00:0014:30:00ל"ע יועצת מנכ"פ129

27/05/202014:30:0015:00:00א"כ- משוב הערכה  130

27/05/202015:30:0016:30:00קריאת מסמכים131

132

Introduction meeting Minister Farkash-Hacohen and Eric 

Fingerhut27/05/202017:00:0017:30:00ZOOM

133

Introduction meeting Minister Farkash-Hacohen and 

Special Envoy Carr27/05/202018:00:0019:00:00ZOOM

31/05/202008:30:0009:15:00עבודה עצמית מסמך משפטי134

31/05/202010:30:0011:00:00ZOOM פוסט קורונה2020-2021תיקוף תכנית עבודה - צוות המערכה 135

31/05/202011:00:0011:30:00ZOOMט בטחונית"ש+משמעויות- ג "ריבונות ודל136

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ31/05/202012:30:0013:00:00ל"ע יועצי מנכ"פ137

מפיון'צ20-2131/05/202013:00:0015:00:00דיון חשיבה קונצרט 138

31/05/202015:00:0015:30:00ZOOMא"כ- משוב הערכה 139

טלפונית01/06/202010:00:0010:30:00א"כ- משוב הערכה 140

01/06/202010:30:0012:00:00מעבר על מסמכים141

טלפונית01/06/202014:00:0015:00:00ע הכנה לשרה"פ142

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ02/06/202009:00:0009:30:00ע ראשי אגפים"פ143

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ02/06/202010:30:0011:00:00אגף מחקר' פע ר144

02/06/202011:00:0012:30:00מעבר על מסמכים145

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ02/06/202013:00:0013:30:00אגף יוזמות' ע ר"פ146

כנסת03/06/202010:00:0010:30:00שרה-ל "ע מנכ"פ147

כנסת03/06/202010:30:0011:30:00הצגה לשרה - 2021תוכנית עבודה 148

03/06/202011:30:0013:00:00מעבר על מסמכים149

טלפונית03/06/202014:00:0014:45:00פורום מטה150



03/06/202015:00:0015:25:00הצגת מתווה ראשוני לבניית המדד- ג "מדד הדל151

152

Introduction meeting Minister Farkash-Hacohen and 

David Hatchwell and Angel Mas03/06/202015:30:0016:00:00ZOOM

153

Introduction meeting Minister Farkash-Hacohen with 

Malcolm Hoenlein and William Daroff03/06/202016:30:0017:00:00ZOOM

04/06/202010:30:0012:00:00מעבר על מסמכים154

מפיון'צ04/06/202012:00:0013:00:00תדרוך הכנה לשרה155

טלפונית04/06/202014:00:0014:30:00פורום מטה156

04/06/202014:30:0015:00:00מעבר על המצגת157

07/06/202009:00:0011:30:00רונן מנליס- שיחת היכרות 158

07/06/202013:00:0013:30:00ג"מדד הדל- גרפים ומדדים 159

20-2107/06/202013:30:0014:00:00ע "ת- פורום מטה ומובילי תכנון 160

07/06/202014:00:0014:30:00פורום מטה161

07/06/202015:30:0016:00:00ג"מדד הדל- המשך דיון גרפים ומדדים 162

07/06/202015:30:0023:00:00עבודה עצמית, 20-21ע "כתיבת עדכון לת163

08/06/202009:00:0009:30:00הכנה לראיון השרה למקור ראשון164

08/06/202010:15:0011:15:00ZOOMחול- אסטרטגיה תקשורתית165

09/06/202011:00:0012:00:00יעקב כץ, JPפגישה עם עורך 166

09/06/202013:00:0014:00:00ע"ע167

צמפיון09/06/202014:15:0015:05:00הכנה לפגישה עם שר החוץ168

צמפיון09/06/202015:20:0016:30:00פגישת הכנה לקראת דיון עם משרד האוצר169

10/06/202009:30:0010:00:00ג"מדד הדל- גרפים 170

171

Introduction meeting: Minister Farkash-Hacohen and 

Jewish leadership in South Africa10/06/202010:30:0011:00:00ZOOM

10/06/202013:00:0013:45:00ע יועצים"פ172

10/06/202014:30:0015:30:00ג"מדד הדל- המשך גרפים 173

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ10/06/202016:00:0016:30:00ש"ע יועמ"פ174

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ11/06/202012:30:0013:00:00ע ראשי אגפים"פ175

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ11/06/202015:00:0015:45:00אגף יוזמות' ע ר"פ176

צמפיון11/06/202016:30:0017:00:00ל"המל' פגישת הכנה לר177

14/06/202009:45:0011:00:00סיום קריאת סקר רשת פרו ישראלית178

14/06/202014:30:0015:00:00וועדת חסויות179

15/06/202008:00:0009:00:00אצל השרה- ע תוכנית עבודה  "פ180



15/06/202012:30:0013:30:00אצל השרה- ע תוכנית עבודה  "המשך פ181

טלפונית15/06/202016:30:0017:30:00חידוד הנחיות קורונה- פורום מטה 182

16/06/202009:30:0010:00:00אגף יוזמות' ע ר"פ183

16/06/202010:10:0010:40:00תוצאות סקר משמעויות הקורונה לרשת הפרו ישראלית184

16/06/202011:00:0011:30:00אגף מחקר' ע ר"פ185

צמפיון16/06/202011:30:0012:30:00ופרה'עמנואל ג- שגריר האיחוד האירופי 186

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ16/06/202013:30:0014:00:00דיון סטטוס מימון אירופי187

17/06/202009:00:0010:45:00פורום מטה ומובילי תכנון188

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ17/06/202012:30:0013:30:00התייעצות- הסתה ברשת 189

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ17/06/202014:00:0015:00:00ע ראשי אגפים"פ190

191

Minister Farkash-Hacohen with Malcolm Hoenlein and 

William Daroff18/06/202016:00:0016:30:00ZOOM

צחי גבריאלי, ל"משרדו של המנכ21/06/202010:00:0011:00:00שיחת בכירים, צחי גבריאלי- ל "סיום תפקיד המנכ192


