
מיקום נושאשעת סיום שעת התחלה תאריך

פתח תקווה ת בנושא הטרמיטים "סיור מקצועי עם ראש עיריית פ1.10.2009:0009:30

זוםהפרטת החברה לשירותי איכות הסביבה - ועדת שרים לענייני הפרטה 10:0011:30

זוםשיחת זום בנושא תקציב פארק אריאל שרון 12:3013:30
זום2020מימוש תקציב דיגיטל לשנת 13:3014:30

זוםראש עיריית עוספיה 14:3015:00

תל אביבה"ר תאגיד אל"יו15:0016:00

זוםSecretary General of the Nizami Ganjavi International Centerל פורום "שיח זום עם מזכ17:0017:30

תל אביבישיבת ממשלה25.10.2011:0014:00
תל אביבל"פע מנכ26.10.2009:3010:30

זוםעוטף עזה- שיחת זום בנושא החלטת הממשלה 27.10.2012:4013:30

תל אביבפע מנהלת לשכה17:0018:00

זוםשיחת זום עם ראש עיריית טייבה 28.10.2011:3012:00

ירושליםכנסת 11:5014:15

זוםשיחת זום בנושא חיים וסביבה13:0014:00

תל אביבישיבת עבודה מנהלת לשכה16:3019:30
תל אביבפע מנכל 20:3021:30

תל אביבפע מנכל29.10.2015:0016:00

הרצליהאירוע מרכזי לציון יום ניקוי ים וחופים 30.10.2009:3012:00

תל אביבפע מנכל 31.10.2020:3021:30
תל אביבישיבת ממשלה 1.11.2013:0014:30

תל אביבצילום סינק13:3014:00
תל אביבפע רמט15:0016:00
תל אביבפע מנהלת לשכה16:0016:30

זוםדיון בנושא הגבלת השימוש במלכודות דבק 2.11.2013:4514:15

ירושליםכנסת 16:0020:30



זוםמ בועידת האקלים לראשי מדינות "דיון בנושא השתתפות רוה16:3017:00

תל אביבפע מנכל 3.11.2008:3011:00

תל אביבר החברה לשירותי איכות הסביבה"יו13:0014:00

זוםדיון בנושא נוהל טיפול בכלבים משוטטים למניעת כלבת 4.11.2011:3012:30
ירושליםכנסת 11:0016:00

זוםא"דיון בנושא התחנה המרכזית בת12:3013:30

זוםהכנה להשקת אסטרטגיית הפסולת החדשה16:3017:40

זום השתתפות השרה בפורום ראשי חברות האנרגיה והכימיה5.11.2010:1512:00

תל אביבנציגי עיריית כסרא סמיע12:0012:30
תל אביברמט+ל"פע מנכ17:3018:30

תל אביבישיבת ממשלה8.11.2011:0014:30

תל אביבא"לשכה ת9.11.2011:3013:30

ירושליםכנסת 16:3020:30

בצרה סיור במפעל לקט ישראל 10.11.2010:0011:00

ירושליםכנסת 15:3019:40

זוםפגישה בנושא מצוקי החוף 12:0012:30
זוםג"ל רט"מנכ+ל"חכ+ם ומורשת-ל משרד י"מנכ13:0013:30

ירושליםאישור הסכם הנורמליזציה עם בחריין 14:0015:30

ירושליםכנסת 11.11.2012:1519:00

ירושליםמ"רוה12:3013:00
ירושליםר המועצות האזוריות ראש עירייית מרחבים"יו14:1514:45

זוםדיון בנושא איסור סחר בפרוות15:0016:00
ירושליםמענה לשאילתות 16:0018:00
ירושליםחבר מועצת קרית מלאכי16:0016:30
ירושליםפע רמט17:0017:30

תל אביבפע מנכל 12.11.2009:3010:45



תל אביברמט+ל"פע מנכ10:4511:45

זוםהשתתפות בפורום ראשי המועצות האזוריות12:0013:00

זוםארגוני הסביבה- פגישה רבעונית 15:0016:00

תל אביבמשנה לראש עיריית תל אביב15.11.2011:1511:45
תל אביבישיבת ממשלה14:0015:00

זוםר ועדת הכלכלה בנושא חוק הפיקדון "זום עם יו16:2016:50

חוף בראשית תרגיל לאומי לארוע חוף ים וזיהום בשמן חוף בראשית 16.11.2009:0011:00

ירושליםכנסת 18:0019:30

ירושליםמפגש סיעור מוחות בנושא שינוי חוק הגנת חיות הבר עם החברה להגנת הטבע18.11.2009:3011:30
ירושליםכנסת 12:0020:00

ירושליםמ החליפי"ל משרד רוה"מנכ12:3013:30

ירושליםראש המועצה להבים לשעבר13:3013:45

זוםדיון סטטוס חוק האקלים 14:3015:30

ירושליםפע רמט16:0016:30

זוםמפגש של פורום הקרנות הפילנתרופיות 19:0019:30

תל אביבפע מנכל 19.11.2011:0012:30
תל אביבחבר מועצת קרית מלאכי12:0012:30

תל אביבפגישת עבודה צוות מוניציפלי 13:0014:00

זוםדברי פתיחה בעברית בוובינר של ארגון לקט ישראל 17:0017:30

תל אביבראיון 18:4519:30
טלפוניראיון10:0010:30 20.11.20

תל אביב ישיבת ממשלה22.11.2011:0013:30
תל אביבל שלטון מקומי במשרד"סמנכ13:3014:00
זוםדברי פתיחה באנגלית בוובינר של לקט ישראל17:0017:30
קרית אונוא"סיור במד18:0018:30

ירושליםמנכל רטג23.11.2011:3012:00



ירושליםהשייח+ג"ל רט"מנכ+מ"סגן השר במשרד רוה12:0013:00

ירושליםהצבעות בכנסת 15:2020:30

ירושליםמועמד לנשיאות 16:3017:00

תל אביבראש עיריית הרצליה וסגנו24.11.2010:3011:30
תל אביבם לשעבר"שגריר ישראל באו11:3012:15

תל אביבחברי מועצת העיר נהריה12:3013:00

תל אביבעיתונאי13:0013:40

זום כנס הפורום לישראל ירוקה 15:0015:30

זום פורום ראשי ערים בנושא מטרדי ריח 16:0016:30
ירושליםכנסת 25.11.2011:0017:00

ירושליםראש מועצת שדות דן 11:0011:30

ירושליםהשר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון12:0013:00

זוםראש מועצת דיר אל אסד13:0013:40

ירושליםעיתונאי14:0014:30

ירושליםראש עיריית בית שאן 15:1515:45

זוםפע דוברות 17:3018:00
נתניה טקס הנחת אבן פינה בפרוייקט הגנה על המצוק החופי בנתניה09:3011:00 26.11.20

נתניה פגישות מקצועיות בעיריית נתניה עם ראשת העיר 11:0015:20

תל אביבישיבת ממשלה 29.11.2012:0014:30

שער הגיאטקס פתיחת האתר הלאומי חאן שער הגיא 15:0016:30
ירושליםדיווח השרה על פעילות המשרד בוועדת הפנים והגנת הסביבה30.11.2010:0012:30

ירושליםכנסת 14:3019:30
טלפוניעיתונאי16:0016:40
ירושליםבנושא חוק הפקדון- ר ועדת הכלכלה "יו17:3018:30

ירושליםכנסת 1.12.2011:0017:00

ירושליםצו הפקדון על מיכלי משקה - דיון בוועדת הכלכלה 11:0013:00



ירושליםדיון המשך חוק האקלים 14:0015:00

ירושליםכנסת 2.12.2011:0018:30

זוםדיון המשך בנושא מינים פולשים 11:3012:30

כנסת עיתונאי 12:3013:10
זוםדיון בנושא העסקה שיוויונית ורב גונית במשרד14:0014:30

ירושליםמ "ל משרד רוה"מנכ15:4516:15

טלפוניפע דוברות 16:0016:30

רעננהפגישות מקצועיות בעיריית רעננה עם ראש העיר 3.12.2010:3014:20

זום15מפגש עם מליאת ראשי הערים של פורום ה 16:0017:30
תל אביבפע מנכל 18:0019:00

תל אביבישיבת ממשלה6.12.2011:0014:00

תל אביבראיון15:0015:30

זוםישיבת הנהלה רבעונית 16:0018:00

טלפוניראיון7.12.2008:0008:15

בית הנשיאנאום השרה ביום המחזור של ישראל08:4510:15

אבו גושישיבה מקצועית במועצה המקומית אבו גוש11:1512:00
מבשרת ציוןישיבה מקצועית במועצה המקומית מבשרת ציון12:3013:45

מבשרת ציוןכנסת 15:0019:40

ירושליםעיתונאי17:0017:40

ירושליםראיון 19:4020:10:00
תל אביבחשבת המשרד08.12.2010:0011:00

תל אביבחבר מועצת בת ים12:0012:30
זוםהשדולה למען בעלי חיים 12:3014:00
תל אביבראש מועצת אליכין16:3017:00
תל אביבצ"סגן ראש עיריית ראשל17:3018:00

תל אביבחברי מועצת עיריית חולון 18:0018:30



זום שימוע ציבורי בנושא דקר הסלעים ודקר אלכסנדרוני 09.12.2009:0010:00

ירושליםכנסת 11:2020:00

טלפוניפע דוברות 16:0016:45

זום דיון בנושא הצגת תוכנית אסטרטגיית הפסולת 17:4019:10
זום ישיבת ממשלה 10.12.2008:3014:30

תל אביבעיתונאי13.12.2013:3014:00

תל אביבמפקד המשטרה הירוקה14:0014:30

תל אביבדיון מקצועי בנושא אכיפה של המשטרה הירוקה14:4015:40

טלפוניראיון17:1517:45
זוםזום עם המפקח על הבנקים בנושא סיכונים סביבתיים פיננסיים14.12.2010:1511:15

ירושליםסגן ממונה אגף התקציבים12:0013:10

טלפוניראיון12:1512:30

ירושליםכנסת 14:3016:00

ירושליםעיתונאי14:1514:45

אריאלפגישות מקצועיות בעיריית אריאל עם ראש העיר15.12.2010:3012:30

ירושליםכנסת 13:0016:00
זוםהדלקת נרות חגיגית בסימן זכויות בעלי חיים17:3018:30

זוםעובדי המשרד - הרמת כוסית לחנוכה 16.12.2012:1512:45

טלפוניסגן הממונה על אגף התקציבים 15:0015:10

ירושליםתורנות מליאה17:0020:00
תל אביבפע מנכל 17.12.2009:0011:00

תל אביבעובדת אגף השלטון המקומי במשרד11:0011:30
תל אביבעיתונאי11:3012:00
זוםמפגש הוועדה המייעצת ליוזמת הדזרטק12:0013:00
תל אביבראש עיריית ראש העין 13:3014:00

תל אביבמנכל אייפאק14:1514:45



אילתסיור בערבה20.12.2010:0011:30

אילתפגישות מקצועיות באילת 12:0015:00

אילתכנס סגני ראשי ערים 18:0019:30

זוםשר הסביבה של קפריסין 21.12.2010:3011:30
זוםג"ישיבה של מליאת רט12:0014:00

ירושליםכנסת 19:0001:00

שער בנימיןפגישה עם ראש המועצה+ טקס חנוכת בית המועצה החדש בשער בנימין 22.12.2013:0016:00

ירושליםכנסת 16:0000:30

זוםישיבת ממשלה16:4518:00
ירושליםראיון17:0017:30

תל אביבראיון23.12.2006:3007:20

טלפוניראיון 07:3008:00

טלפוניראיון12:1012:40

טלפוניראיון 14:0014:30

זום ישיבת ממשלה 16:3019:00

תל אביבראש מועצת מנשה 24.12.2011:0012:00
תל אביבראיון18:5019:50

תל אביברמט+פע מנכל27.12.2011:0012:00

זוםדיון בנושא המעגנות 14:3015:30

זוםל לשעבר"ר קק"יו15:0015:30
זוםראש המועצה בקעת הירדן 16:3017:30

זוםראש עיריית גבעת עדה 17:3018:30
תל אביבתקשורת 18:3019:00

ירושליםכנסת 28.12.2015:3022:00
טלפוניראיון29.12.2013:2013:30

ראשלצראיון30.12.2009:0010:00



זוםדיון בנושא שריפות פסולת בשטחים פתוחים 13:0014:00

טלפוניראיון 17:3018:00

תל אביבפע מנכל 31.12.2010:3012:00

תל אביבראש עיריית עכו12:1013:10
זוםהצגת טיוטת חוק האקלים 13:1014:10


