
משאבי פגישהנושאשעת התחלהתאריך סיום

נציגי המשרד+א"נציגי עיריית ת+נציגי האוצרפגישה בנושא הבימה01/01/202010:15:00

ט"רמ. ע.פ01/01/202012:00:00

ל קרן רבינוביץ"ע מנכ"פ02/01/202009:00:00

02/01/202010:00:00
סטטוס חודשית בעניין - ישיבה פנימית 

נציגי המשרדפעילות מכון וינגייט

ע ראש מנהל הספורט"פ02/01/202011:00:00

נציגי המשרד+ראש המועצה וצוותוישיבת עבודה עם מועצת כוכב יאיר - 02/01/202013:00:0013:00

זינוק ראשון- מרתון טבריה 03/01/202008:00:00

הנהלת המשרדישיבת הנהלה והסרת חסמים05/01/202010:00:00

ע מבקרת פנים של המשרד"פ05/01/202011:00:00

ר  המרכז למורשת יהדות אתיופיה"ע יו"פ05/01/202013:00:00

5ראיון לערוץ 07/01/202009:00:00

דוברות המשרדדיון הערכות תקשורתית סוף שנה07/01/202009:30:00

ראש מנהל הספורט+ ר המועצה "יור המועצה הלאומית לספורט"ע יו"פ07/01/202010:30:00

עובדת- שיחת חתך 07/01/202011:30:00

ליאור לוי+דן מנשהא"ל נמל ת"ע מנכ"פ07/01/202013:00:00

נציגי המשרדדיון בנושא התקציב07/01/202015:00:00

להקות מחול- פגישה  נעמי בלוך פורטיס 08/01/202011:00:00

ל''ת מנכ/ריאיון עבודה למשרה יועץ08/01/202012:00:00

נציגי המשרד הכנה ליום הלשון העברית בממשלה09/01/202011:00:00

פרוייקטים לעדה האתיופית09/01/202013:00:00
ל  המרכז למורשת יהדות "ר ומנכ"יו

נציגי המשרד+אתיופיה

09/01/202014:00:00
פגישת עבודה עם עיריית אום אל פאחם 

נציגי המשרד+ראש העיר וצוותוסמיר מחאמיד

נציגי המשרד+ראש המועצה וצוותופגישת עבודה עם מועצת רמת ישי09/01/202015:00:00

נציגי המשרדדיון תקציב חשבות ספורט12/01/202011:00:00

נציגי המשרדדיון תקציב חשבות תרבות12/01/202013:00:00

דיון בראשות השרהל"ע מנכ" פ12/01/202016:00:00

13/01/202011:00:00
פ בין הוועד "טקס חתימת הסכם שת

בוטלהפראלימפי הישראלי ליווני

נציגי המשרד+ל איגוד הכדורסל"ר ומנכ"יוליגה לאומית- תמיכה בכדורסלן הישראלי 13/01/202013:30:00

ע ראש מנהל הספורט"פ13/01/202014:30:00

נציגי המשרדאישור תוכנית עבודה אתנה13/01/202015:30:00

ל"יועץ מנכ- ראיון עבודה 13/01/202016:30:00

ל"ראש מדור בינ- ניחום אבלים 13/01/202018:00:00

כנס הרשות לנהיגה ספורטיבית14/01/202009:00:00

14/01/202012:00:00
+ מבחן תמיכה - פגישת מנהלת הכדוסל 
נציגי המשרד+ל מנהלת הכדורסל"ר ומנהכ"יותמיכת שיטור וסדרנות

נציגי המשרד+ל וינגייט"ר ומנכ"יוהצגת תכניות עבודה וינגייט14/01/202014:00:00

דיון בראשות השרהיום הלשון העברית- פגישה מקצועית 14/01/202016:00:00

15/01/202010:00:00
נהג ישראלי ראשון במרוץ מכוניות - ת "מסע

פורמולה

נציגי המשרדישיבת המשך הכנה ליום הלשון העברית15/01/202013:30:00

נציגי המשרד+ל המרכז למורשת הדרוזים"מנכפגישה בנושא ועידת הדרוזים15/01/202014:30:00

צ"ע יח"פ15/01/202016:00:0016:00

הערכת עובדים16/01/202009:00:00

עובד משרד. א.פ16/01/202012:00:00

ע מבקרת פנים של המשרד"פ16/01/202013:00:00

ל הון אנושי ומינהל משאבי אנוש"ע סמנכ"פ16/01/202014:00:00

נציגי המשרדיום הלשון העברית- הכנה לישיבת הממשלה 19/01/202008:30:00

יום הלשון העברית: ישיבת ממשלה 19/01/202010:30:00

נציגי המשרדל"הכנה לפגישה עם החשכ19/01/202013:00:00

פגישה בראשות השרהפגישה מקצועית עם האוצר19/01/202014:00:00



הכנה לפגישת עבודה קרית עקרון19/01/202016:30:00

נציגי המשרד+סגן ראש העיר וצוותופגישת עבודה  עיריית קרית עקרון20/01/202010:00:00

יועצת השרה- פגישת היכרות 20/01/202011:00:00

ע ראש מרכז ההסברה"פ20/01/202011:30:00

ודו'צ גרנד פרי בג"ישיבת יח20/01/202012:00:00
+ ודו 'הנהלת איגוד הג+ צ "יח+ דני בן נעים 

דוברות המשרד

פגישה בראשות השרההכנה לגרנד פרי- פגישה מקצועית 20/01/202013:00:00

פגישה בראשות השרהסטאטוס מעקב טקס המשואות20/01/202016:00:00

הערכת עובדים21/01/202010:00:00

נציגי המשרד2019ע "פגישה בנושא סיכום שנ21/01/202013:00:00

פגישה בראשות השרהקבלת פנים חגיגית לנשיאת גאורגיה21/01/202020:30:00

פגישה בראשות השרהודו'ת גרנד פרי ג"מסע22/01/202011:00:00

דיון בנושא אגרוף תאילנדי23/01/202008:30:00
לספורט ' מנהל היח+ת"נשיא איל

נציגי המשרד+תחרותי

נציגי המשרדדיון בנושא תלונות נגד ועדת רפרטואר23/01/202009:30:00

חברת תות תקשורתפגישת ייעוץ23/01/202011:00:00

נציגי המשרד+ראש המועצה וצוותוור'פגישה עם מועצת סאג23/01/202012:00:00

ממונה חופש מידעע חופש המידע"פ23/01/202013:30:00

נציגי המשרד+א"נציגי עיריית תע"הקמת מתחם גדנ23/01/202014:00:00

ודו'גרנד פרי ג23/01/202017:00:00

ודו'גרנד פרי ג24/01/202017:00:00

אירוע נעילה גרנד פרי והענקת מדליות25/01/202017:00:00

26/01/202009:45:00
החלטת - פגישה בנושא אבטחת משלחות 

נציגי המשרד+ כ "נציגי שב32כ "שב

תכנית העבודה של הועדה למניעת סימום26/01/202011:00:00
נציגי +ל הסוכנות למניעת סימום בספורט"מנכ

נציגי המשרד+הועד האולימפי

הערכת עובד26/01/202012:30:00

הערכת עובד26/01/202013:00:00

 טקס מצטייני השנה בספורט הפראלימפי26/01/202018:30:00

27/01/202012:00:00
ועדת מוניץ לבחינת חלוקת כרטיסים 

ר אור ברק"ד+מושיק אביבבטקסים הממלכתיים

נציגי המשרד2019ע "פגישת סיכום שנ28/01/202013:30:00

29/01/202009:00:00
-29קרן וקסנר - כנס רשת המנהיגות הבכירה 

להדפיס חומר - 30/1/2020

30/01/202009:00:00
-29קרן וקסנר - כנס רשת המנהיגות הבכירה 

30/1/2020

נציגי המשרדדיון בנושא בחינת תהליך התמיכות02/02/202008:30:00

נציגי המשרד+לית המוזיאון"מנכפגישה עם מנהלת מוזיאון המדע02/02/202009:30:00

נציגי המשרדיולי- תזרים ינואר : ישיבה בנושא02/02/202010:00:00

דיון בראשות השרהפגישה מקצועית בנושא משואות02/02/202012:00:00

02/02/202015:00:00
ר המועצה הישראלית "הלוויה של אמא של יו

לתרבות ואמנות

נציגי המשרדתיקון מבחן תמיכה תרבות ערבית03/02/202012:30:00

הערכת עובד03/02/202013:30:00

03/02/202016:00:00
ר המועצה הישראלית "יו- ניחום אבלים 

לתרבות ואמנות

ס סם שפיגל"מנהלת בי- פגישת היכרות 04/02/202009:00:00

נציגי המשרד+ דוברות הכנה לראיון04/02/202010:00:00

נציגי המשרד+ דוברות אריאל דסקל- ראיון 04/02/202011:00:00

ל מרכז הפועל"ע מנכ"פ04/02/202015:15:00

05/02/202011:00:00
פרסום מסקנות ועדת - הכנה לקראת מסעת 

צ"יח+נציגי המשרדמוניץ

ל בית הנשיא"ע מנכ"פ05/02/202015:00:00

נציגי המשרדפגישה בנושא ספורט נשים ואתנה06/02/202010:00:00

06/02/202011:00:00
סטטוס חודשי בעניין -  ישיבה פנימית 

נציגי המשרדפעילות מכון וינגייט

נציגי המשרד תוכנית לשילוב העדה האתיופית בספורט06/02/202012:00:00

ר מנהלת ליגת העל לנשים בכדורסל"ע יו"פ06/02/202013:00:00

נציגי המשרד+ל המכביה"ר ומנכ"יופגישה בנושא המכביה06/02/202014:30:00



נציגי המשרד+ל זלמן שזר וצוותם"ר ומנכ"יו פגישה בנושא מרכז זלמן שזר09/02/202009:00:0009:00

נציגי המשרדתזרים פברואר09/02/202010:00:00

ל הפועל ירושלים"ע מנכ"פ09/02/202012:00:00

הערכת עובד09/02/202013:00:00

הערכת עובד09/02/202013:30:00

סיכום קדנציה- סגור 10/02/202008:00:00

חצי גמר גביע המדינה בכדורסל גברים10/02/202021:00:00

נציגי המשרדהכנה לפגישות עם נוף הגליל11/02/202008:30:00

נציגי המשרד+ ר זאב לרר "דפגישה בנושא ספורט נשים11/02/202009:00:00

הערכת עובד11/02/202010:00:00

פגישה בראשות השרהח מוניץ"פגישה עם השופטת מוניץ והגשת דו11/02/202011:00:00

מ"שמשון בלומנטל ומנהל לפפגישה בנושא פרסום בתקשורת החרדית11/02/202011:30:00

פגישה בראשות השרהפגישה מקצועית עם עיריית אריאל11/02/202012:00:00

פגישה בראשות השרהסטאטוס מעקב בנושא משואות11/02/202013:00:00

פגישה בראשות השרהפגישה מקצועית עם נצרת עילית11/02/202014:00:00

11/02/202015:00:00
סטטוס +הצגת מבנה אירגוני- דיון המשך 
נציגי המשרד+ל וינגייט"ר ומנכ"יוסטטוס אוהל התעמלות+כנס וינגייט

12/02/202009:30:00
מדיה )ה /ת בכיר/ריאיון עבודה למשרה מרכז

(מילוי מקום )(חדשה ואינטרנט

מיזם קולנוע שומרון: פגישה בנושא12/02/202011:00:00
נציגי +נציגי עיריית שומרון+נציגי קרן גשר

המשרד

הערכת עובד12/02/202012:00:00

הערכת עובד12/02/202013:00:00

הערכת עובד12/02/202014:00:00

12/02/202018:00:00

להענקת מלגות " אילת"הטקס השנתי של 
למדליסטים באליפויות עולם ואירופה 

ולספורטאים מצטיינים

ממונה חופש מידעע חופש מידע" פ13/02/202009:00:00

נציגי המשרדפגישה בנושא סיכום קדנציה13/02/202009:30:00

13/02/202010:00:00
ל מנהלת הליגה "פגישת היכרות מנכ

צוות המשרד+ נציגי מנהלת הליגה בכדורסל הנכנס

נציגי המשרד+פורום מוסדות תרבותפגישה עם פורום מוסדות תרבות13/02/202011:00:00

נציגי המשרד+נציגי האוצרפגישה בנושא הבימה13/02/202013:00:00

גמר גביע המדינה בכדורסל13/02/202021:00:00

נציגי המשרדהצגת מבחן- תוכנית מתקנים 16/02/202010:00:00

16/02/202012:15:00
מניעת ''ביקורת מעקב בנושא - פגישה הכנה 

''אלימות בספורט

הכנה לועידת השלטון המקומי16/02/202013:00:00

נציגי המשרד+ דוברות ע ולעידת השלטון המקומי"הכנה לפ17/02/202010:00:00

א עובדת"פ18/02/202013:30:00

נציגי המשרדועידת השלטון המקומי19/02/202012:45:00

נציגי המשרדהצגת מבחן- תוכנית מתקנים 20/02/202009:15:00

נציגי המשרדתוכנית המאמנים20/02/202010:00:00

נציגי המשרד+ראש המועצה וצוותופגישת עבודה עם מועצת טורען20/02/202011:00:00

20/02/202012:00:00
 יישום מדיניות ממשלה לשילוב יוצאי 

נציגי המשרד+ נציגי המרכז להעצמת האזרחאתיופיה

הערכת עובד20/02/202013:00:00

הערכת עובד20/02/202013:30:00

פגישה בראשות השרההמאן' ניאנג, א העולמי"נשיא פיב24/02/202012:00:00

24/02/202018:00:00
ל "המנכ- כנס שנתי מנהלי מחלקות ספורט 

מרצה

מגרש מכבי המיתולוגי, טקס חשיפת מונומנט25/02/202016:00:00

ערב יהדות כרודיסטן25/02/202020:00:00

הערכת עובד26/02/202009:30:00

משחקי גמר גביע המדינה כדורמים26/02/202018:00:00

27/02/202009:00:00
 טקס חנוכת אוהל התעמלות 

ל מברך"המנכ- אולם ברלין +אמנותית



27/02/202016:00:00
יציאת משלחות עקב - ל "שיחת עידכון מנכ

נציגי המשרדכ"בקשת ודרישת השב- התפרצות הקורונה 

ל מברך"המנכ- אל מול ההר 01/03/202010:00:00

נציגי המשרדהצגת מבחן- תוכנית מתקנים 01/03/202013:00:00

בחירות02/03/202008:00:00

נציגי המשרד+חברי הועדהח ועדת שכר בכירים בספורט"הצגת דו03/03/202010:00:00

נציגי המשרד+ל בית התפוצות וצוותו"מנכפגישה בנושא בית התפוצות03/03/202012:30:00

משוב עובדים03/03/202014:30:00

נציגי המשרדפגישה בנושא מכסות מזומן04/03/202009:00:00

צ המשרד"יח+ דוברות המשרד צ"ע יח"פ05/03/202010:15:00

נציגי המשרדס"השלכות הקורונה על אירועי תו05/03/202013:00:00

(רש-אום רש)טקס דגל הדיו 05/03/202019:00:00

פגישה בנושא השלכות הקורונה08/03/202010:30:00
נציגי +ל משרד הבריאות וצוותו"המשנה למנכ

המשרד

פגישה בראשות השרהסטאטוס טקס משואות08/03/202012:30:00

ל הון אנושי ומינהל משאבי אנוש"ע סמנכ"פ11/03/202010:00:00

11/03/202011:00:00
משבר - פגישה מקצועית עם איגוד המפיקים 

פגישה בראשות השרההקורונה

11/03/202012:00:00
- ישיבת הערכות לקראת טקס המשואות 

פגישה בראשות השרהמשבר הקורונה

נציגי המשרד+סגן ראש העיר וצוותופגישת עבודה עיריית בית שמש12/03/202010:20:00

12/03/202011:00:00
פורום מוסדות - סטטוס משבר הקורונה 

נציגי המשרד+נציגי הפורוםתרבות

נציגי המשרדדיון תקציבי12/03/202012:00:00

14/03/202019:30:00
ישראל מחוברת - ביקור בזאפה כאופציה 

בראשות השרההתאמה למשבר הקורונה

נציגי המשרדמשמעויות לעולם התרבות והספורט וחלופות15/03/202010:00:00

15/03/202013:30:00
כיצד לפעול - ישיבה עם מנהלת הכדורסל 

בראשות השרהבמשבר הקורונה

נציגי המשרד+ י פרימיופ "פמ'ישראל מחוברת'בחינת מיזם 16/03/202009:30:00

נציגי המשרדפגישה בנושא תמיכות16/03/202010:00:00

16/03/202011:00:00
פגישה בנושא תמיכה באמנים ואירועים בצל 

הקורונה
ר "יו+י"ר אמ"יו+נציגת שלטון מקומי

נציגת מפעל +לית איגוד המפיקים"ומנכ

פגישה בראשות השרהע מנכל"פ16/03/202015:00:00

מעקב ובקרה תקציבים, ת תחום /ע מנהל"פ17/03/202010:00:00

ל הון אנושי ומינהל משאבי אנוש"ע סמנכ"פ17/03/202011:00:00

17/03/202012:00:00

שיחת זום בנושאי אירועי יום הזיכרון 
התארגנות - במסגרת הועדה הבינמשרדית 

בראשות השרהמשבר הקורונה

17/03/202015:00:00
משבר בעולם הקולנוע בצל : פגישה בנושא

נציגי המשרד+משה אדריהקורונה

ישיבת הנהלה מקוונת19/03/202010:00:00

19/03/202013:00:00
פגישה מקצועית בנושא הערכות לקראת 

פגישה בראשות השרהמיזם ישראל מחוברת- תרבות דיגיטלית 

פגישה בראשות השרהLive פייסבוק 19/03/202018:00:0018:00

22/03/202010:00:00
פגישה טלפונית  עם נציגי הוצאות הספרים 

הגדולות
נעמי היימן רייש + שרית אורן + ביני טריואקס 

נציגי המשרד+ הכלכלה . נציגת מ- 

22/03/202011:30:00
שיחת ועידה בנושא  מערך התמיכות ופיצוי 

נציגי המשרד+נציגי משרד המשפטיםלמוסדות התרבות

פגישה בראשות השרהסטאטוס מעקב טקס משואות22/03/202014:00:00

פגישה בראשות השרהפגישה בנושא טקסי זיכרון עם אריה מועלם22/03/202015:30:00

פרוק הטריבונות בהר הרצל23/03/202013:30:00

נציגי המשרד+מנהלת תרבות לפריפריהישראל מחוברת- שיחת סטטוס 24/03/202009:30:00

שיחת הנהלה לעדכוני מצב24/03/202010:00:00

פגישה בראשות השרהמיזם ישראל מחוברת- פגישה מקצועית 24/03/202014:30:00

פגישה בראשות השרההשקת פרויקט ישראל מחוברת24/03/202017:00:00

25/03/202011:00:00
פגישות עבודה מקצועיות בנושא המיזם 

פגישה בראשות השרהזום- ישראל מחוברת

שיחת הנהלה לעדכוני מצב26/03/202010:00:00

שיחת הנהלה לעדכוני מצב29/03/202010:00:00

פגישה בראשות השרהל"ע מנכ"פ29/03/202013:00:00

פגישה בראשות השרהסטאטוס מעקב טקס משואות29/03/202014:00:00



שיחת הנהלה לעדכוני מצב31/03/202010:00:00

פגישה בראשות השרהל"ע מנכ"פ31/03/202011:00:00


