
 נושא שעת התחלה תאריך התחלה

 ובדידות דיון זום בנושא אזרחים ותיקים 10:30 01/09/2020

 תקשורת 11:30 01/09/2020

 ועובדים זרים דיון זום בעניין אזרחים ותיקים 12:00 01/09/2020

 תקשורת 07:00 02/09/2020

 תקשורת 08:40 02/09/2020

 פ.ע בזום מנכ"לית 09:00 02/09/2020

 צוות פנימיפ.ע  11:00 02/09/2020

 זום תוכנית עבודה  דיון 12:30 02/09/2020

 דיון זום בעניין אזרחים ותיקים 14:00 02/09/2020

 אישי 15:00 02/09/2020

 דיון זום בעניין אזרחים ותיקים 15:30 02/09/2020

 ישיבת צוות טלפוני 16:30 02/09/2020

 תקשורת 10:00 03/09/2020

 ומבצע "דורשים בשלום"  דיון זום בעניין אזרחים ותיקים 11:00 03/09/2020

 ובדידות דיון זום בעניין אזרחים ותיקים 12:00 03/09/2020

 דיון זום בעניין קורונה 13:00 03/09/2020

 צוות פנימיפ.ע  14:30 03/09/2020

 ובידוד עובדים זרים במלוניות דיון זום בעניין אזרחים ותיקים 17:00 03/09/2020

 צוות פנימיפ.ע  11:15 06/09/2020

 פ.ע רמ"טית 12:00 06/09/2020

 ישיבת סיעה 19:30 06/09/2020

 לאזרחים ותיקים דיון זום עם המועצה המייעצת 09:00 07/09/2020

 דיון בעניין אזרחים ותיקים 11:00 07/09/2020

 אישי 11:30 07/09/2020

 פ.ע בזום בעניין אזרחים ותיקים 12:00 07/09/2020
 דיון עם שר המשפטים, ח"כ אבי ניסנקורן 18:00 07/09/2020

 מליאה 19:00 07/09/2020

 צוות פנימיפ.ע  09:00 08/09/2020

 תקשורת 13:00 08/09/2020

 דיון עם מנכ"לית ורמ"טית  16:30 08/09/2020
 לבן-כחול ישיבת שרינו 17:30 08/09/2020

 ישיבת ממשלה 23:30 08/09/2020

 דיון בעניין שוויון מגדרי 09:30 09/09/2020

 דיון בנושא רשות הצעירים 12:00 09/09/2020

 בעניין שוויון מגדרידיון  13:30 09/09/2020

 פ.ע בעניין שוויון מגדרי 14:00 09/09/2020

 ותיקים אזרחיםדיון בנושא  15:00 09/09/2020

 דיון בעניין שוויון מגדרי 15:30 09/09/2020

 דיון בעניין ניצולי שואה 16:30 09/09/2020

 דיון בעניין תקציב 17:30 09/09/2020

 לבן-ישיבת שרינו כחול 20:00 09/09/2020

 ישיבת ממשלה 21:00 09/09/2020

 עמותה שמסייעת לניצולי שואה סיור "עכשיו זה הזמן" 10:00 10/09/2020

 פ.ע פניות ציבור 11:30 10/09/2020

 קבינט קורונה 14:00 10/09/2020

 ישיבת ממשלה  20:30 10/09/2020

 לבן-ישיבת שרינו כחול 10:00 13/09/2020

 ישיבת ממשלה 11:30 13/09/2020

 פ.ע צוות פנימי 21:00 13/09/2020

למען אזרחים ביקור במגדל נופים בפרויקט "אמנים ותיקים  08:30 14/09/2020
 ותיקים"

 סיוע לאזרחים ותיקים ביקור במבצע "דורשים בשלום" 12:00 14/09/2020



 ישיבת סיעה 15:15 14/09/2020

 מליאה 16:00 14/09/2020

 דיון זום פעילים של כחול לבן בירושלים 11:00 15/09/2020

 הרמת כוסית לשכת השרה 12:00 15/09/2020

 בזום עובדי המשרדעם חלוקות תעודות הצטיינות  13:00 15/09/2020

 דיון בעניין קורונה 13:30 15/09/2020

 הרמת כוסית עם צוות המוקד לאזרחים ותיקים 14:00 15/09/2020

 ובדידות דיון בעניין אזרחים ותיקים 14:30 15/09/2020

 מליאה 16:00 15/09/2020

 דיון בעניין שוויון מגדרי 10:00 16/09/2020

 הרמת כוסית יחד עם מתנדבי יחידות סגולה 10:30 16/09/2020

 לבן-הרמת כוסית סיעת כחול 11:00 16/09/2020

 וזאן -פ.ע עם ח"כ הילה שי 11:30 16/09/2020

 מליאה 13:00 16/09/2020

 דיון הכנה לסגר עם המנכ"לית 13:00 16/09/2020

 מפגש סיעה 18:00 16/09/2020

 פ.ע צוות פנימי 09:00 17/09/2020

 תקשורת 11:30 17/09/2020
דיון זום בעניין קורונה ואזרחים ותיקים עם גורמי בריאות  12:00 17/09/2020

 וביטחון
 ישיבת צוות טלפונית 13:00 17/09/2020
 תקשורת  17:00 17/09/2020

 תקשורת 07:30 21/09/2020

 בעניין שוויון מגדרידיון זום עם מנכ"לית  09:00 21/09/2020

 דיון זום בעניין אזרחים ותיקים 10:30 21/09/2020

 דיון זום בעניין צעירים 11:00 21/09/2020

 דיון זום בעניין צעירים 11:45 21/09/2020

 ישיבת סיעה 14:30 21/09/2020

 ישיבת ממשלה 17:00 21/09/2020

 החברה הערביתכלכלי של דיון זום בנושא הרשות לפיתוח  09:00 22/09/2020

 דיון זום בעניין קורונה  11:00 22/09/2020

 קבינט קורונה 13:00 22/09/2020

 קבינט קורונה 14:00 23/09/2020

 ישיבת ממשלה 22:30 23/09/2020

 דיון זום בעניין שוויון מגדרי 10:00 24/09/2020

 צילומים לעצרת האו"ם 11:00 24/09/2020

 פ.ע צוות פנימי 13:30 24/09/2020

פ.ע טלפוני עם שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, ח"כ בני  14:15 24/09/2020
 גנץ

 ישיבת סיעה  16:00 24/09/2020

 תקשורת 17:00 24/09/2020

 תקשורת 07:00 29/09/2020

 תקשורת 09:00 29/09/2020

 החליפי פ.ע עם איש צוות מקצועי במשרד ראה"ם 11:00 29/09/2020

 בנושא חקיקה ישיבת צוות 12:30 29/09/2020

 דיון זום בעניין אזרחים ותיקים 13:30 29/09/2020

 פ.ע צוות פנימי 14:30 29/09/2020

 תקשורת 15:30 29/09/2020

 פ.ע צוות פנימי 16:00 29/09/2020

 דיון בעניין קורונה 17:00 29/09/2020

 ישיבת צוות 08:30 30/09/2020

 וקורונה , בדידותדיון בעניין אזרחים ותיקים 09:00 30/09/2020

 בנושא ניצולי שואה זום דיון  10:00 30/09/2020



לתחום  טקס חתימה על הגדלת ההיצע של העובדים הזרים 11:20 30/09/2020
 הסיעוד עם שגרירי המדינות גאורגיה ונפאל

 דיון זום בעניין שוויון מגדרי 13:00 30/09/2020

 דיון בעניין קורונה 14:00 30/09/2020

 קבינט קורונה 16:00 30/09/2020

 


