מענה לפניית חופש מידע  -יומן מנכ"ל משרד התרבות והספורט אוקטובר – דצמבר 2019

תאריך
התחלה
02/10/2019
03/10/2019
06/10/2019
06/10/2019
07/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
28/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
03/11/2019

03/11/2019
03/11/2019
03/11/2019
03/11/2019
04/11/2019
04/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
07/11/2019
07/11/2019

שעת
שעת סיום
התחלה
 11:30:00 10:30:00קבלת פנים לינוי אשרם והנבחרת
שר התרבות המקדוני  +שגריר ישראל במקדוניה
 11:00:00 10:00:00הצפונית
 15:00:00 14:30:00שוטף מנכל
 15:45:00 15:00:00פגישה מקצועית יו"ר איגוד הכדורסל
 11:00:00 10:00:00פ.א .עובד
 13:00:00 12:30:00פ"ע מנהל אגף בכיר תקציבים ותכנון
 14:00:00 13:00:00פגישה בנושא תוכנית המאמנים
 14:30:00 14:00:00שיחת חתך  -עובד
 16:00:00 15:00:00פ"ע סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש
 17:30:00 16:00:00פ"ע מנכ"ל
 11:00:00 10:00:00פ"א עובד
 12:30:00 11:30:00פ"ע מנהל אגף בכיר תקציבים ותכנון
 14:00:00 13:00:00היערכות לנסיעת השרה
 15:00:00 14:30:00שיחת חתך  -עובד
 10:30:00 10:00:00שיחת חתך  -עובד
 11:00:00 10:30:00שיחת חתך  -עובד
 12:00:00 11:00:00משוב עובדים
 13:30:00 13:00:00פ"ע מנהלת שירות הסרטים
 11:15:00 10:00:00הצגת מודל התכנית הלאומית החדשה למתקנים
 12:30:00 11:15:00תיקוף מטרות יעדים ומדדי תוצאה  -תרבות
פגישה בנושא יישום החלטת הממשלה מס'
(1979 15:00:00 14:00:00ע)26/
 16:00:00 15:00:00הסרת חסמים
 16:30:00 16:00:00פ"ע סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש
 21:00:00 19:00:00בת מצווה לבת של עובדת
 10:30:00 10:00:00סיור בבניין חפציבה
 10:00:00 09:00:00תיקוני מבחנים דחופים
 12:00:00 11:00:00פגישת עבודה בנושא הדלקת המשואות
 09:30:00 08:30:00סכסוך עבודה
 11:00:00 10:00:00תקיעת מזוזה המסגר 52
 12:00:00 11:00:00תקנת פריפריה
 13:00:00 12:00:00תקציב הסרטים איזוריים
 14:00:00 13:00:00המרכז למורשת הדרוזים
 15:00:00 14:00:00בנושא שיטור מגרשי הכדורסל
 15:30:00 15:00:00בנושא תקציב 2020
 12:00:00 11:30:00תדריך בטחוני לפני הנסיעה
הכנה למפגש עם המל"ל ,משרד החוץ ,התאחדות
הכדורגל והועד האולימפי בנושא משלחות ספורט
 13:00:00 12:00:00ומעברים
 13:00 13:30:00 13:00:00שיחת חתך  -עובד
 15:30:00 14:00:00ועדת היגוי בתי מייסדים
 19:30:00 17:30:00טקס זכרון לאמנון שנק  -הפועל י-ם
 12:30:00 11:30:00יום הולדת לעובדת לשכה
קידום מיזם לשיפור תדמית ישראל בעולם
 16:00:00 15:00:00באמצעות תרבות
כנס ארצי לפתיחת שנה למנהלי מחלקות הספורט -
 11:00:00 09:00:00המנכ"ל מברך
 14:00:00 13:00:00פגישה מקצועית טניס
 16:00:00 15:00:00דיון תקציבי
 10:00:00 09:00:00מרכז מורשת הרמב"ם
 12:00:00 11:00:00אישי
 12:30:00 12:00:00ניחום אבלים זיו נווה ,מנהלת קרן גשר לקולנוע
 15:30:00 14:00:00סיווג מבני תרבות לצרכי ארנונה
 16:30:00 15:30:00ועדת שרים סמלים וטקסים
ישיבה -בג"ץ  8944-05קהילת ברכת שלום נ' משרד
 17:00:00 15:30:00ראש הממשלה
 17:45:00 16:30:00פ"ע מנכ"ל
פ"ע מוטי אמיתי ,מנכ"ל הפדרציה הישראלית
 09:30:00 08:30:00לתקליטים וקלטות
 11:00:00 09:30:00כנס שוויון מגדרי  -מנכ"ל נואם

משתתפים

מנכ"ל ויו"ר האיגוד

איציק בן מלך ועובדי מנהל הספורט

גליה תות תקשורת
עובדי המשרד
עובדי המשרד
משרד המשפטים+נציגי המועצה למורשת יהדות
אתיופיה
חברי הנהלת המשרד

עובדי המשרד  +נציג הדיור הממשלתי

אריאל יעקובי יו"ר הסתדרות עובדי המדינה
עובדי המשרד
עובדי המשרד
עובדי המשרד
מנהל המרכז למורשת הדרוזים+עובדי המשרד
מנכ"ל ויו"ר מנהלת הכדורסל+עובדי המשרד
עובדי המשרד
קב"ט המשרד

עובדי המשרד

ח"כ חיליק בר  +נציגי המיזם  +נציגי משרד החוץ

מנכ"ל  +דודו מלכא  +נציגי איגוד הטניס
עובדי המשרד
נציגי המרכז+עובדי המשרד

קב"ט המשרד

13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
22:00:00
09:00:00
09:45:00
10:45:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
16:00:00
13:00:00
16:30:00
10:30:00
11:00:00
16:15:00
12:00:00
12:30:00

שיחת חתך  -עובד
פ"ע ראש מנהל הספורט
ישיבת סטטוס חודשית בעניין פעילות מכון וינגייט
דיון בנושא עמותת הליקון
פסטיבל בינ"ל של הסיגדיאדה  -המנכ"ל מברך
פ"ע יועמ"ש
תיקוני מבחנים דחופים
הסרת חסמים
דיון עקרוני בנושא תמיכות
ישיבה מקדימה מאמנים  hubimומרכזי מצויינות
סמכויות מאמני כדורגל
טקס אזכרה לרבין
 -12:00פ"ע מנכ"ל
ראיונות משרת מ.מ דוברת
פגישה בנושא הבימה
פ"ע מנהל מרכז ההסברה
פ"ע מנכ"ל רה"מ
פגישה בנושא וינגייט
פ"ע יו"ר וינגייט

07/11/2019
07/11/2019
07/11/2019
07/11/2019
07/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
11/11/2019
11/11/2019
12/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
14/11/2019
14/11/2019

12:30:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
20:00:00
08:45:00
09:00:00
09:45:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
15:00:00
12:00:00
14:00:00
09:00:00
10:00:00
15:30:00
11:30:00
12:00:00

14/11/2019

 13:30:00 12:30:00פגישה בנושא פרסום במגזר דתי לאומי וחרדי

14/11/2019
14/11/2019
16/11/2019

 13:30 14:15:00 13:30:00פגישה בנושא פרסום מגזר ערבי
 15:30:00 14:30:00פ"ע מבחן תמיכה שחקן כחול-לבן
 23:45:00 21:45:00משחק כדורגל נבחרת ישראל-פולין

נציגי העמותה  +עובדי מנהל תרבות

הנהלת המשרד
הנהלת המשרד
צוות המשרד  +נציגי ההתאחדות לכדורגל
צוות המשרד  +נציגי ההתאחדות לכדורגל

הנהלת הבימה+עובדי המשרד

מריאן גריסרו
יקי אנוך+ראש מנהל הספורט
נציגי העיתונות  +מנהל לפ"מ וצוותו+דוברת
המשרד
נציגי העיתונות  +מנהל לפ"מ וצוותו+דוברת
המשרד
יו"ר מנהלת הכדורסל ומנכ"ל מנהלת הכדורסל
מנכ"לית מוזיאון מגדל דוד+מנכ"ל פסטיבל ישראל
+עובדי המשרד

17/11/2019
17/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
19/11/2019

09:30:00
14:45:00
09:30:00
12:00:00
08:30:00

10:30:00
15:45:00
11:30:00
13:00:00
09:00:00

פגישה בנושא תקנת ירושלים
פגישה מקצועית עם איגוד האושו
פגישה בנושא הבימה
מיזם מורשת הר הבית
פ"ע מנכ"ל וינגייט

19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
21/11/2019

09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
12:30:00
13:30:00
14:30:00
13:00:00
19:30:00

10:00:00
10:30:00
11:30:00
13:00:00
13:30:00
14:15:00
15:15:00
14:00:00
20:30:00

21/11/2019
24/11/2019
24/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
27/11/2019

20:00:00
15:30:00
16:30:00
09:30:00
12:00:00
19:30:00
12:00:00
20:00:00
12:30:00
14:00:00

22:00:00
16:30:00
17:15:00
10:30:00
13:00:00
20:00:00
13:00:00
22:00:00
14:30:00
14:30:00

27/11/2019
01/12/2019

18:00:00 16:00:00
10:30:00 09:30:00

יחסי מכללה-מכון וינגייט
הכנה לטקס חלוקת פרסי השרה למחול אמנותי
פגישה מקצועית בנושא מכוני מחקר
פגישה מקצועית הקמת מרכז מורשת
דיון הכנה  -פרס מצויינות בספורט
פגישה מקצועית עיריית בת ים
פגישה מקצועית עיריית שדרות
פ"ע יו"ר המדור למוזיאונים
אירוע הצדעה ליהדות מרוקו
הרמת מסך  -טקס הענקת פרסי שרת התרבות
למחול אמנותי  -מנכ"ל מחלק פרסים
פגישה מקצועית כסרא סמיע
פגישה מקצועית מבשרת ציון
פ"ע יו"ר המועצה לתרבות ואמנות
בנושא גבעת התחמושת ובתי מייסדים
מבחן תמיכה שחקן כחול-לבן
פ"ע סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש
פרמיירת הסרט "לוחם בנשמה"
אירוע הסיגד
פגישה מקצועית מניעת סמים בספורט
וועדת היגוי לבחינת סטטוס יישום החלטת ממשלה
לפיתוח העיר אילת  -אצל מנכ"ל רה"מ
בנושא קידום תרבות בקהילה

01/12/2019
02/12/2019
02/12/2019

 -13:45 14:15:00 13:45:00פגישה בנושא סרט 7פ"ע עם מרכז ההסברה
 09:30:00 08:30:00שיחת חתך  -עובד
 10:30:00 09:30:00ראיונות סטודנטים

נציגי החש"כל והאוצר+עובדי המשרד
מנכ"ל וינגייט  +ראש מנהל הספורט
נשיא המכללה האקדמית וינגייט  +מנכ"ל המכללה
האקדמית וינגייט  +מנכ"ל וינגגיט ונציגו+עובדי
המשרד
עובדי המשרד

עובדי המשרד+נציגי הטוטו

מנכ"ל ירושלים ומורשת
מנכ"ל איגוד הכדורסל

חברי וועדת ההיגוי
תמר קליין  -החברה למתנסים

10:30:00
11:30:00
14:30:00
16:00:00
17:00:00
16:00:00
15:00:00
17:30:00

02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
03/12/2019
04/12/2019
05/12/2019
08/12/2019
08/12/2019

10:00:00
10:30:00
13:30:00
09:30:00
09:00:00
09:00:00
14:00:00
17:00:00

08/12/2019
09/12/2019

18:30:00 17:30:00
11:00:00 10:00:00

10/12/2019

13:00:00 09:00:00

10/12/2019
10/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
12/12/2019

13:30:00
14:30:00
09:30:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00

14:30:00
15:30:00
10:30:00
12:00:00
13:00:00
13:30:00

12/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
15/12/2019
15/12/2019
15/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
17/12/2019
19/12/2019
19/12/2019

13:30:00
14:00:00
15:00:00
11:00:00
12:00:00
12:30:00
10:00:00
11:00:00
13:00:00
15:00:00
12:00:00
08:45:00
09:30:00

14:00:00
15:00:00
16:00:00
11:30:00
12:30:00
13:00:00
11:00:00
12:00:00
14:00:00
16:00:00
12:30:00
09:15:00
10:30:00

19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
22/12/2019
22/12/2019
22/12/2019
22/12/2019
22/12/2019
24/12/2019

11:00:00
13:00:00
13:30:00
14:30:00
19:30:00
09:30:00
10:30:00
12:00:00
14:00:00
15:00:00
08:30:00

12:30:00
13:30:00
14:30:00
15:00:00
21:00:00
10:30:00
12:00:00
13:30:00
15:00:00
16:00:00
09:30:00

24/12/2019
24/12/2019
24/12/2019
25/12/2019
26/12/2019
29/12/2019

12:00:00
13:00:00
14:00:00
08:15:00
17:00:00
11:30:00

13:00:00
14:00:00
14:30:00
11:00:00
18:30:00
13:00:00

29/12/2019
29/12/2019
29/12/2019
30/12/2019
30/12/2019

13:30:00
14:00:00
17:30:00
10:30:00
12:30:00

15:00:00
14:30:00
20:30:00
11:30:00
13:30:00

31/12/2019
31/12/2019

10:30:00 09:30:00
12:00:00 11:00:00

ישיבת ועדת הכספים בנושא שינויים בתקציב לשנת
2019
נשיא התאחדות "אילת"  +מנהל הספורט
מענקים לספורטאי ומאמני התאחדות איילת
מנכ"ל מדיטק וצוותו+עובדי המשרד
בנושא פרוייקט סדרת "תן למילים"
המנכ"ל בחופש
המנכ"ל בחופש
המנכ"ל בחופש
פגישה מקצועית עיריית מעלה אדומים
חן ברדיצב  +דורית לוי
פגישה עם נאמני הבימה
נאמני הבימה+נציגי החשכ"ל והאוצר+עובדי
המשרד
פגישה בנושא הבימה עם האוצר
פ"ע מנכ"ל המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
כנס השימור הבינלאומי במסגרת תערוכת השימור -
ב 12-מברך
הצגת ססטוס ומקורות תקציביים מודל התכנית
עובדי המשרד
הלאומית החדשה למתקנים
מנכ"לית האיגוד וצוותה+עובדי המשרד
פ"ע איגוד ההתעמלות
מנכ"ל הועד האולימפי וצוותו+עובדי המשרד
מילגות הועד האולימפי
גליה תות תקשורת
משוב עובדים
פ"ע דוברת המשרד
נציג מועצת וינגייט  +ראש מנהל הספורט
פגישה בנושא וינגייט
ישיבת הכנה לפגישה עם יו"ר מנהלת הליגה לנשים
עובדי המשרד
בכדורסל
מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל וצוותו+עובדי המשרד
מכסות חיילים
פ"ע סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש
פגישה מקצועית בנושא הבימה
פגישה מקצועית מועצת שדות דן
פגישה בנושא כדורסל נשים
פ"ע מנכ"ל תפוצות
פ"ע מנהלת קרן גשר לקולנוע
טרגט+עובדי המשרד
דיון סטטוס משואות
נציגי האוצר+עובדי המשרד
דיון בנושא המעבר לירושלים אצל ערן הראל
סיור בכנפ"ש 5
פ"ע מנהל לפ"מ
מנכ"ל וינגייט וצוותו+עובדי המשרד
אקדמיות למצטיינים בספורט
פגישת המשך בנושא :מאמנים  hubimומרכזי
מצויינות ,הצגת תכנית בינוי ותכלית מרכזי
מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל וצוותו+עובדי המשרד
מצוינות -
מנכ"ל האיגוד  +נילי בלאק
פגישה בנושא אגרוף תאילנדי
פ"ע סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש
אייל בורס+עובדי המשרד
פ"ע יו"ר המדור לקולנוע
פסטיבל הולגאב
הנהלת המשרד
הסרת חסמים
עובדי המשרד
הצגת תוכניות עבודה  2020תרבות
עובדי המשרד
הצגת תוכניות עבודה  2020ספורט
ישיבת סטטוס חודשית בעניין פעילות מכון וינגייט עובדי המשרד
עובדי המשרד
סטטוס תקציב סגירת שנה
 - 8:30אישי
ראש עיריית בית שאן+מנכ"ל המועצה לשימור
אתרים וצוותו+עובדי המשרד
בנושא בתי מייסדים
ראש העיר וצוותו+עובדי המשרד
פ.ע .מעלות תרשיחא
הדלקת נרות לשכתית ויום הולדת לשלומי
פורום מנכ"לי משרדי הממשלה
תקציב 2020
טנטט'  17:00 -אליפות ישראל בשחייה
פע מנכל
מנהל מרכז ההסברה+נציגי משרד החוץ+עובדי
המשרד
גיבוש תכנים ביתן ישראל  -אקספו דובאי
מפגש עם נבחרת הכדורמים
אירוע סוף שנה הוועד האולימפי
חנוכת אולם ספורט הר חברון
חנוכת מוזיאון מייסדים
ראש מ.א .שומרון +מנהלת קרן גשר לקולנוע +
צוות המשרד
דיון בנושא מיזם קולנוע שומרון
פ.א .עובדת

