
סיוםהתחלהתאריךפגישה

01/01/202010:00:0011:00:00אקספו דובאי 10:00

01/01/202011:00:0012:00:00  לחוק הגנת15נוהל פיצויים להפעלת סמכות השר לפי סעיף  11:00

01/01/202012:00:0013:00:00תקציב מועצת הלול 12:00

01/01/202009:00:0010:00:00רחל פנצר+עופר אופן 

01/01/202014:00:0015:00:00ע יאיר מעיין"פ

02/01/202009:30:0012:00:00ל כלכלה שי רינסקי בוולקני"סיור מנכ 09:30

05/01/202012:30:0013:30:00דיון בנושא הצפות -12:30

07/01/202010:00:0012:00:00צביה , בראשות אבי שמחון , צוות בחינת החקלאות בישראל -  2  דיון 

08/01/202009:30:0010:30:00רותי פרום+ע עמית יפרח "פ 9:30

08/01/202012:00:0013:00:00חתימות

08/01/202011:00:0012:00:00ע לסר"פ

08/01/202014:00:0016:00:00שוטף

09/01/202007:30:0017:00:00סיור רשויות ניקוז 07:30

09/01/202010:00:0013:30:00ביקור מזכיר הממשלה בוולקני 10:00

12/01/202016:00:0017:00:00אריאל יוצר 16:00

12/01/202009:00:0013:00:00סיור בנהריה

13/01/202010:00:0011:00:00הכנה לניקוז

13/01/202013:30:0014:30:00המשך הכנה ניקוז

13/01/202009:00:0010:00:00חתימות

13/01/202011:00:0012:30:00ח מבקר המדינה"מעבר על טיוטת דו

13/01/202015:45:0016:45:00ניקוז מים ברשויות מקומיות

14/01/202015:00:0015:45:00ברקן וליאור, ישי גוטויליג, צופר עם שלמה בן אליהו  -15:00

14/01/202010:00:0011:00:00חתימות

14/01/202015:00:0016:30:00ע רונן פרץ"פ

14/01/202009:00:0010:00:00מזור- פגישה 

14/01/202012:00:0015:00:00מבוא מתמיד-שוטף 

15/01/202017:30:0018:30:00המדרשה הלאומית- תכנית עמיתים לסגל הבכיר - טקס סיום  17:30

15/01/202010:00:0011:00:00הצעת מחליטים נהריה

15/01/202012:00:0015:00:00הצעות החלטת ממשלה- טיוטות 

15/01/202011:00:0012:00:00ע אפרת אביאני"פ

16/01/202012:00:0013:00:00חתימות

16/01/202010:00:0012:00:00פ לכיש"סיור במו

16/01/202013:00:0016:30:00רחלי- שוטף

19/01/202000:00:0000:00:00חופשה- דפנה יוריסטה 

19/01/202016:30:0017:30:00(ב חומר בגוף הזימון"מצ)הכנה לפגישת צוות חקלאות אצל אבי שמחון 

19/01/202010:30:0012:30:00ישיבת ממשלה

19/01/202008:00:0010:30:00מבוא המתמיד

19/01/202013:00:0016:00:00ש"התייחסות לנוהל לייבוא מעזה ואיו-מבוא המתמיד 

20/01/202011:00:0011:15:00אורי צוק בר וגיא מור

20/01/202009:30:0010:30:00מרכבה+ חתימות 

20/01/202008:30:0009:30:00בנושא צופר- טלפונית 

20/01/202010:30:0011:00:00ע תמיר גושן ושלמה גראזי"פ

20/01/202012:30:0016:00:00יועצים- שוטף

21/01/202009:00:0012:30:00שר חדש- חפיפה

21/01/202015:30:0017:00:00טיפול בנושא הקרנטינה

21/01/202008:00:0009:00:00רסאן עליאן- פ״ע ראש מנהל אזרחי

21/01/202013:30:0015:30:00קציר מוקדם

21/01/202012:30:0013:30:00נהריה- שיחה טלפונית עם ערן אטינגר 

22/01/202012:00:0014:30:00פ"ל לשת"פ״ע עם מנכ 12:00

22/01/202008:30:0009:30:00צופר 8:30

22/01/202014:30:0017:00:00חתימות

22/01/202010:30:0012:00:00שוטף



22/01/202009:30:0010:30:00תשובות למבקר

23/01/202012:20:0012:50:00יבוא בשר שחוט ממרוקו ואנגליה 12:20

23/01/202012:50:0013:20:00יבוא פירות וירקות ממרוקו לקראת שנת שמיטה 12:50

23/01/202010:30:0011:30:00הממונה על רשות התחרות בנושא פורום תחרות- מיכל הלפרין

23/01/202009:00:0010:00:00רותי פרום- שוטף

26/01/202012:30:0014:00:00הכנה לשר- סיון 12:30

26/01/202010:30:0011:30:00יבוא תותים מעזה

26/01/202015:00:0016:00:00-מכס על חמאה 

26/01/202011:30:0012:30:00שוטף

27/01/202012:00:0012:15:00חתימות שר

27/01/202015:00:0015:30:00ישיבה עם ועד העובדים

27/01/202015:00:0015:30:00ישיבת הכרות עם ועד העובדים

27/01/202014:15:0015:00:00(לא חובה)הכרות עם השר צחי הנגבי - ישיבת הנהלה

27/01/202010:45:0011:00:00כח אדם לשכת השר

27/01/202011:30:0012:00:00סקירה ממעוף הציפור-  מבנה תקציב המשרד

27/01/202011:30:0012:00:00סקירה ממעוף הציפור- מבנה תקציב המשרד

27/01/202012:45:0014:15:00סיור במכון הוולקני

27/01/202012:45:0014:15:00סיור לשר במכון וולקני

27/01/202010:00:0010:45:00כח אדם, עץ מבנה המשרד

27/01/202016:30:0017:30:00מהנדס- ע יואל אבן"פ

202027/01/202009:00:0010:00:00- קציר מוקדם 

27/01/202011:00:0011:30:00ראיונות אישיים עובדי לשכת השר

28/01/202010:00:0011:30:00דוברות

28/01/202012:30:0013:30:00חתימות

28/01/202013:30:0014:00:00ע אסף לוי"פ

28/01/202014:15:0015:15:00פ״ע לשכת שר

28/01/202008:30:0010:00:00שוטף יועצים

29/01/202008:00:0015:30:00מ"יום שה

30/01/202015:00:0016:00:00אסף לוי

30/01/202012:00:0014:30:00חפיפה לשכת שר

30/01/202014:30:0015:00:00ע סיון"פ

02/02/202013:30:0015:00:00נציגי ממשלה- חקלאות -  אצל אבי שמחון 

02/02/202009:00:0010:30:00הכנה לשר

02/02/202010:30:0012:30:00ל"ע מנכ"פ

02/02/202017:30:0018:30:00ע שר"פ

02/02/202012:30:0013:45:00ל"ע מנכ.פ

02/02/202016:00:0017:00:00שוטף

02/02/202008:30:0009:00:00מיכל- שוטף לשכה 

02/02/202007:30:0008:00:00אורי צוק בר- שיחת טלפון

02/02/202008:00:0008:30:00סיון ורותי ופרום- שיחת טלפון

02/02/202017:00:0017:30:00אפרת ורד- שיחת טלפון 

 " התארגנות חקלאית שיתופים של המושבים בנגב"מושבי הנגב  - 04/02/202009:45:0010:15:00

04/02/202011:45:0012:15:00סיור בפרדס מרוכז משותף של מושבי הנגב- הדרים בנגב 

04/02/202010:45:0011:15:00השבת קולחין לשימוש חקלאי

04/02/202012:45:0013:15:00ש ואבוקדו של מושבי הנגב"סיור בגד" - עד התלם האחרון"חקלאות  

04/02/202000:00:0000:00:00סיור במרחבים ושדות נגב

04/02/202009:30:0009:45:00פגישת השר עם ראשי המועצות מרחבים ושדות נגב

05/02/202015:00:0016:00:00שאילתות+ חתימות 

05/02/202013:00:0014:30:00קציר מוקדם

05/02/202016:00:0016:30:00שוטף

05/02/202009:00:0012:00:00שוטף

06/02/202009:00:0016:00:00טו בשבט

09/02/202014:15:0015:00:00אופציה לפ״ע שר 14:15



09/02/202013:30:0014:30:00דיון בנושא הארבה

09/02/202009:00:0010:30:00ע שר"פ- הכנה

09/02/202015:00:0016:00:00פגישה עם מועצת החלב

10/02/202000:00:0000:00:00ו בשבט"ט

10/02/202012:30:0013:30:00ז שר"מעבר על לו

שמשון עומר מנהל ,חגי שניר: ל בנושא תותים בהשתתפות"סיור מנכ

10/02/202008:30:0010:45:00טועמה-אגף הירקות ומוחמד אבו

10/02/202012:00:0012:30:00"מיזם הבית"ע משה ויין "פ

10/02/202014:30:0015:00:00מרום גליל- צביקה ורותי בנושא ביו גז- שיחת ועידה

10/02/202012:30:0013:00:00ציפי פרידקין- שיחת טלפון

11/02/202011:00:0013:00:00ע שר"הכנה לפ

11/02/202008:00:0010:00:00ט"סיור שו

11/02/202013:00:0015:00:00פ״ע שר

12/02/202010:30:0020:00:00א עמק יזרעאל. סיור מ

12/02/202012:30:0013:30:00(משה)פגישת מהות 

12/02/202010:30:0011:00:00שיחת ועידה בנושא עגלים

13/02/202009:00:0016:00:00יום פתוח ערבה

13/02/202010:00:0014:30:00סיור במרום גליל

16/02/202013:00:0015:00:00פ״ע רחלי 13:00

-תקנות מדיניות הפיתוח+ 2020מכסות חלב - התאחדות חקלאי ישראל

16/02/202015:00:0016:00:00 אופן חלוקת המכסות

+ 2020מכסות חלב -אביתר דותן- התאחדות מגדלי הבקר לחלב

16/02/202016:00:0017:00:00אופן חלוקת המכסות- תקנות מדיניות הפיתוח

16/02/202012:30:0013:00:00מרכבה+ חתימות 

16/02/202011:00:0012:00:00ע אבי מאיר"פ

16/02/202009:00:0010:30:00שוטף יועצים

17/02/202013:00:0013:45:00עם שלמה בן אליהו וליאור, החלת הריבונות ביהודה ושומרון 13:00

17/02/202009:00:0011:00:00קורונה- עובדים זרים 

18/02/202015:45:0016:30:00אופן - תקנות מדיניות הפיתוח+ 2020מכסות חלב - פגישה עם תנובה

18/02/202009:00:0013:30:00מבוא המתמיד- שוטף

19/02/202014:30:0015:30:00פ״ע בירושלים 14:30

19/02/202008:30:0009:30:00!!!!נוכחות חובה - הכנה לישיבה בנושא נגיף הקורונה 

19/02/202009:30:0010:15:00חתימות

19/02/202011:00:0012:30:00מ"ישיבה בנושא נגיף הקורונה בהשתתפות רה

19/02/202015:30:0018:30:00מבוא המתמיד

20/02/202008:30:0020:00:00חקלאות ימית- סיור באילת

23/02/202011:30:0013:30:00ישיבת חירום 11:30

 2020 בפברואר 23יום א׳ , מילואים- ישי : ההזמנה עודכנה

(shlomobe@moag.gov.il)23/02/202000:00:0000:00:00

23/02/202016:00:0017:00:00מועצת הלול

23/02/202015:00:0016:00:00מועצת הצמחים

23/02/202017:00:0018:00:00קורונה- ע ערן שביט"פ

תקנות מדיניות + 2020פגישה עם שטראוס בנושא מכסות חלב 

23/02/202014:00:0014:45:00אופן חלוקת המכסות- הפיתוח

23/02/202009:00:0010:00:00שוטף רחלי

24/02/202009:00:0010:30:00מל״ל- דיון קורונה

24/02/202013:00:0014:00:00מרכבה+ חתימות 

24/02/202012:30:0013:00:00פ״ע צביקה כהן

24/02/202015:00:0017:00:00שי רינסקי- ל כלכלה "פגישה עם מנכ

24/02/202011:30:0012:30:00תמיכה ישירה

25/02/202014:00:0014:15:00רן לוי 14:00

25/02/202016:30:0017:15:00ארגון מגדלי הדבורים בישראל

25/02/202012:00:0013:00:00ע רחלי"פ



25/02/202009:00:0010:00:00קורונה- שוטף יועצים

26/02/202009:30:0010:30:00היערכות לחג הפסח

26/02/202009:00:0009:30:00חתימות

26/02/202011:30:0012:30:00ע אבי מאיר"פ

26/02/202010:30:0011:30:00ר אברהם צרפתי בושא התאגיד הווטרינרי"פגישה עם ד

27/02/202013:00:0013:30:00ארוחת צהריים וסיכום

27/02/202015:00:0015:40:00ביקור בלול רפורמה בזרעית+ביקור בחוות השמפניון במושב זרעית

27/02/202015:45:0016:15:00בכפוף לאישור )ביקור במנהרה שהתגלתה ע״י צה״ל במבצע חומת מגן 

27/02/202016:20:0017:30:00ישיבת עבודה

27/02/202012:00:0012:45:00מפגש עם מגדלי התפוחים בבראשית

27/02/202011:30:0012:00:00סיור בבראשית

27/02/202014:35:0014:55:00סיור בחממת גידול אדמונית החורש אצל החקלאי דני ממן

27/02/202014:30:0017:30:00סיור במועצה אזורית מעלה יוסף

ממשקי , מגורונים, אתגרים ויעדים, סקירת ענף החקלאות בגולן)ע  "פ

27/02/202010:30:0011:00:00.ל"עבודה מול החט

01/03/202008:45:0009:15:00הכנה לדיון בנושא קורונה

01/03/202014:00:0015:00:00חתימות

01/03/202012:30:0013:30:00!דחוף- ישיבה בנושא קורונה

01/03/202010:00:0011:30:00קורונה בהיבט כלכלי- ישיבת שרים ומנכ״לים

01/03/202015:00:0016:00:00קורונה

01/03/202008:00:0008:30:00ויעקב פולג, אורי צוק בר, סיון-  קורונה בהיבט הכלכלי

02/03/202000:00:0000:00:00בחירות

03/03/202008:30:0009:00:00שיחת טלפון- אסף לוי - 8:30

03/03/202009:30:0010:00:00ע צביקה כהן"פ   9:30

03/03/202014:00:0015:00:00מרכבה+ חתימות 

03/03/202012:00:0013:00:00!דחוף- ישיבה בנושא קורונה

03/03/202010:00:0011:00:00ע תמיר גשן"פ

03/03/202016:00:0017:00:00פגישה בירושלים

04/03/202010:30:0012:30:00צביה , בראשות אבי שמחון , צוות בחינת החקלאות בישראל -    3דיון 

04/03/202013:00:0014:00:00דיון קורונה

04/03/202014:00:0015:00:00הכנה לחג הפסח

04/03/202014:00:0015:00:00מרכבה+ חתימות 

04/03/202016:30:0018:30:00מהות

04/03/202015:00:0016:00:00קציר מוקדם

05/03/202008:30:0009:30:00קורונה- הכנת מענה לתרחיש הייחוס 

05/03/202011:30:0012:00:00ע אביטל אורים"פ

05/03/202012:00:0012:30:00ע יעקב פולג"פ

05/03/202013:30:0014:00:00ע ערן שביט"פ

05/03/202012:45:0013:15:00ע צביקה כהן"פ

05/03/202010:30:0011:00:00קורונה

05/03/202014:30:0015:00:00ערן אטינגר- שיחה 

08/03/202017:30:0018:00:00(ל מועצת הדבש"מנכ)אסף וזאב מידן - ועידה 

08/03/202013:00:0015:30:00סיור גינות קהילתיות

08/03/202010:00:0012:00:00עובדים פלסטינאים

08/03/202020:00:0021:30:00קורונה

08/03/202017:00:0017:30:00משה ואסף- שיחת ועידה 

08/03/202016:00:0016:30:00ישי- שיחת טלפון 

08/03/202016:30:0017:00:00ל כלכלה"מנכ- שיחת טלפון 

08/03/202018:00:0018:30:00רותי פרום- שיחת טלפון 

08/03/202015:30:0016:00:00'שי חגג- שיחת טלפון 

08/03/202009:00:0010:00:00שיחת טלפון אסף לוי

09/03/202009:00:0010:00:00(קורונה)מדיניות תובלה בין לאומית !!! דחוף

09/03/202012:30:0013:30:00דיון שרים



09/03/202011:00:0011:30:00ישי+ השר - הכנה לשר לקראת פורום שרים 

09/03/202010:00:0010:30:00מרכבה+ חתימות 

09/03/202011:30:0012:30:00ל כלכלה"ע מנכ"פ

09/03/202014:30:0018:00:00שוטף

09/03/202010:30:0011:00:00התייעצות בנושא מצב הקורונה- שיחת ועידה 

10/03/202008:00:0013:00:00שוטף

Canceled:  12/03/202011:00:0012:00:00(ת"אג)ישיבה עם עדי חכמון

12/03/202009:00:0010:00:00ע ישי"פ

היערכות להחרפת צעדים במשק כחלק מהמאמץ להתגוננות מקורונה 

14/03/202020:00:0021:30:00(בדגש על עובדים חיוניים)

בהתייחס– דרכים להתמודדות עם מחסור בעובדים בחקלאות  13:30  

15/03/202013:30:0015:00:00פ"לסגר אפשרי ברש

15/03/202015:00:0015:30:00פ״ע שר 15:00

15/03/202015:30:0016:30:00אפרת מתנדבים בחקלאות+אסף

15/03/202010:00:0011:30:00' ב70ח מבקר המדינה "דו!!! בשיחת ועידה

15/03/202011:30:0013:00:00לקראת הדיון אצל השר- פגישת הכנה!!! בשיחת ועידה

15/03/202009:00:0010:00:00התנהלות קורונה

15/03/202016:30:0017:00:00אייל+ רחל - שיחה טלפונית 

15/03/202018:30:0019:00:00ישי, שי רינסקי, בן -(ע"ומ)ח העליונה "ישיבת ועדת מל- שיחת ועידה 

, צביקה, אסף, צוק בר, בן- ח עליונה "שיחת ועידה בנושא ועדת מל

15/03/202019:30:0020:00:00ישי, אפרת אביאני, ערן שביט

16/03/202015:30:0016:30:00ממונה על התקציבים- היערכות המשק מבחינת מזון 15:30

16/03/202013:00:0014:00:00הכנה לפגישה עם האוצר

16/03/202018:45:0020:45:00משרד הביטחון- זימון התראה –  (ע"ומ)ח העליונה "ישיבת ועדת מל

16/03/202010:00:0012:00:00מזון ברשתות , מפעלים חיוניים, עובדים פלסטינאים)קורונה -ע "פ

16/03/202009:00:0010:00:00מל״ח ופיצו״ח- שיחת ועידה

16/03/202012:00:0013:00:00היערכות לחג הפסח!!!!  - שיחת ועידה דחופה 

17/03/202011:00:0012:00:00'ב70דוח מבקר המדינה 

17/03/202014:00:0015:00:00ש"חומר סופ

17/03/202009:00:0009:30:00מרכבה+ חתימות 

17/03/202013:00:0014:00:00מלאים

17/03/202012:00:0013:00:00פ״ע קורונה

17/03/202009:30:0011:00:00פ״ע קורונה

17/03/202015:00:0016:00:00דרכים להתמודדות עם מחסור בעובדים בחקלאות- פגישת המשך

17/03/202016:00:0018:00:00כוח אדם- קורונה

18/03/202012:00:0013:00:00דוברות

18/03/202008:30:0010:30:00ייבוא ביצים

18/03/202010:30:0012:00:00פ״ע קורונה

18/03/202013:00:0016:00:00מלאים- קורונה

19/03/202012:00:0013:00:00דוברות

19/03/202008:00:0009:00:00אפרת , צביקה, רחלי, ישי, רחל פנצר- שיחת ועידה- עובדים חיוניים

19/03/202011:00:0012:00:00יבוא ביצים- פ״ע אסף ותמיר

19/03/202015:00:0016:00:00עובדים פלסטינאים- פ״ע קורונה

19/03/202007:30:0008:00:00רחל פנצר וישי- שיחת ועידה

19/03/202009:00:0011:00:00כוח אדם- תקש״ח

22/03/202014:30:0017:00:00היערכות לכמויות צומח וחי

22/03/202017:00:0019:00:00ע ישי"פ

22/03/202013:30:0014:30:00פרחים

22/03/202008:30:0012:00:00יבוא ביצים- קורונה

22/03/202012:00:0013:00:00היערכות לפני ואחרי פסח!! שיחת וידאו

23/03/202008:30:0009:00:00ע עופר זיו"פ

23/03/202009:00:0019:00:00תקציבים, פרחים, כוח אדם, דוברות, ייבוא- קורונה

24/03/202009:00:0019:00:00'כוח אדם וכו, ביצים, ייבוא, חתימות שר- קורונה



25/03/202009:00:0019:00:00מבוא המתמיד- קורונה

26/03/202015:00:0016:00:00 היערכות מצב מצומצמת אספקה משרד החקלאות על רקע 15:00

26/03/202010:00:0011:00:00היערכות לחגי פסח

26/03/202012:00:0015:00:00קורונה- מבוא המתמיד

27/03/202010:00:0013:00:00שיחת ועידה קורונה

29/03/202008:30:0017:00:00קורונה- מבוא המתמיד

30/03/202008:30:0017:00:00קורונה- מבוא המתמיד

31/03/202011:00:0012:00:00!שיחת וידאו - היערכות לפסח

31/03/202008:30:0017:00:00קורונה- מבוא המתמיד

01/04/202008:30:0019:30:00קורונה- מבוא המתמיד

01/04/202016:30:0017:00:00.מיקי לסר, אלי מורגנשטרן, אסף לוי, ל"מנכ- שיחה בנושא ביצים 

ראש היחידה למחקר ותשתית טכנולוגית - ר נדב כהן "שיחה עם ד

01/04/202015:00:0015:30:00למנהל פיתוח אמצעי לחימה

01/04/202013:00:0013:30:00(זאב מידן, יעקב פולג, ל"מנכ)דבש - שיחת ועידה 

01/04/202014:00:0015:00:00ל לאחר פסח"שחיתה של בשר בחו- שיחת ועידה 


