יומן מנכל משרד התרבות והספורט ינואר-ספטמבר 2019

שעת
תאריך
התחלה
התחלה
 11:00:00 01/01/2019פגישת עבודה בית שאן
 11:30:00 02/01/2019פ"ע בנושא מרכז חיבה
פ"ע יו"ר המועצה הישראלית לתרבות
15:30:00 02/01/2019
ואמנות
 14:30:00 02/01/2019פגישה בנושא משחקי העולם
נושא

 16:30:00 02/01/2019פגישה בנושא אפליקציית "שירי"
 08:00:00 03/01/2019פ"ע ראשת מנהל תרבות
 10:00:00 03/01/2019פגישה בנושא פסטיבל דרום

משתתפים

מיקום

בראשות השרה
יו"ר חיבה ונציגי המרכז

בית שאן
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים

נשיא התאחדות איל"ת
צוות המשרד+מנכ"ל הפינג'אן
הדיגיטלי+יח"צנית+
ראש תחום הדיגיטל בספריה הלאומית
רני בלייר+סמי שלום שטרית

גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

 11:00:00 03/01/2019פגישה בנושא פורום עמותות תרבות ערבית פורום עמותות תרבות ערבית+צוות המשרד לשכת מנכ"ל ת"א
 12:00:00 03/01/2019פגישה בנושא תוכנית המאמנים
 12:30:00 03/01/2019פגישה עם תיאטרון עלמה אופקים
03/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
06/01/2019

13:30:00
15:00:00
15:30:00
16:30:00
18:00:00
11:30:00

13:00:00 06/01/2019
07/01/2019
07/01/2019
08/01/2019
08/01/2019

12:00:00
15:30:00
08:15:00
12:00:00

תמיכות המשרד בענף הכדורגל
פגישה עם אמנים
פגישה בנושא יח"צ אירועי ה70-
פגישה בנושא איגוד הגולף
פ.ע עיריית רחובות
פגישה בנושא מבנה כח אדם
פגישת הכרות עם השר היפני למשחקים
האולימפיים  - 2020לאוליפיאדת טוקיו
" ,2020השר סאקוראדה " הכרות ושיתוף
פעולה
פגישה בנושא כנס שדרות לחברה
פגישה בנושא עמותת הנבל והזמיר
פ"ע יו"ר מכון וינגייט
פע מועצה מקומית אבו סנאן

איציק בן מלך  +ראש מנהל הספורט
מייסדת תיאטרון עלמה+עוזר ראש
העיר+צוות המשרד
צוות המשרד
בראשות השרה
משה דבי
בראשות השרה
מנכל ,נציגי עיריית רחובות
צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א
תא
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכה תל אביב
לשכה תא
גט"י ירושלים

לשכת השר היפני ,בראשות השרה

גט"י ירושלים

יו"ר הפיס+מפיק הכנס+צוות המשרד
יו"ר העמותה ונציגיה+צוות המשרד

גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
לשכת מנכ"ל ת"א
אבו סנאן
מועצה מקומית ינוח
ג'ת
ינוח ג'ת

לשכת ראש המועצה ,בראשות השרה

 14:00:00 08/01/2019פגישה מקצועית מועצת ינוח ג'ת

לשכת ראש המועצה ,בראשות השרה

 15:00:00 08/01/2019חנוכת משרדים בית המורשת ינוח ג'ת

לשכת ראש המועצה ,בראשות השרה
צוות המשרד+לפ"מ+מנכ"ל הפינג'אן
הדיגיטלי+יח"צנית+ראש תחום הדיגיטל
בספריה הלאומית
ראש המועצה וצוותו+צוות המשרד

 09:30:00 09/01/2019פגישת בנושא אפליקציית "שירי"
10:30:00 09/01/2019
12:00:00 09/01/2019
15:00:00 09/01/2019
08:30:00 10/01/2019
09:15:00 10/01/2019

פגישת עבודה עם ראש מועצת נחל שורק
פגישת עבודה עם ראש מועצה מקומית בית
ראש המועצה וצוותו+צוות המשרד
דגן
פ"ע מנכ"ל משרד החוץ
רונן משה+ליאור אבנון
פגישת היכרות  -חב' יח"צ
מנכ"ל מרכז הפועל+מנכ"ל מכבי
פ"ע בנושא מרכזי הספורט
ישראל+צוות המשרד

פגישת עבודה עם ראש המועצה המקומית
10:00:00 10/01/2019
בנימינה גבעת עדה
 11:00:00 10/01/2019פגישה בנושא תיקון מבחן תמיכה קולנוע
 12:00:00 10/01/2019פגישת עבודה עם ראש עיריית כרמיאל
פגישה בנושא -הרפורמה המוצעת בליגה
13:00:00 10/01/2019
הלאומית

לשכת מנכ"ל ת"א

גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
ירושלים
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

ראש המועצה וצוותו+צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

נציגי משרד האוצר+צוות המשרד
ראש העיר וצוותו+צוות המשרד
יו״ר מנהלת הלאומית+יו״ר איגוד
הכדורסל+מנכ״ל איגוד הכדורסל+צוות
המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

 10:00:00 13/01/2019פגישת עבודה עם ראש המועצה כסרא סמיע ראש המועצה וצוותו+צוות המשרד
 15:00:00 13/01/2019רעיונות לתוכנית המאמנים

לשכת מנכ"ל ת"א

אלכס אברבוך

לשכת מנכ"ל ת"א
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים

 10:00:00 14/01/2019פגישה וסיור באקדמיה ללשון העברית
13:00:00 14/01/2019
14:00:00 14/01/2019
10:00:00 15/01/2019
13:00:00 15/01/2019

ייעוץ ארגוני
פגישה בנושא תוכנית המאמנים
פ"ע יו"ר המועצה להסדר ההימורים
בספורט
פגישת עבודה עיריית בית שמש

 15:20:00 15/01/2019פגישה בנושא ועדת כדורגל

צוות משרד
גליה תות תקשורת
איציק בן מלך  +ראש מנהל הספורט

תל אביב יפו
לשכת ראש העיר ,בראשות השרה
התאחדות לכדורגל  +חב' דלויט  +נציגי
המשרד

כנס החורף של רשת המנהיגות הבכירה
" 09:00:00 16/01/2019קרן וקסנר ישראל" – "מינוף הרשת
לקידום השירות הציבורי"

20/01/2019
20/01/2019
20/01/2019
20/01/2019

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

14:00:00 21/01/2019
21/01/2019
21/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
22/01/2019

15:00:00
16:30:00
08:30:00
10:00:00
11:00:00
11:30:00
13:00:00
16:00:00

10:00:00 23/01/2019
08:00:00 24/01/2019
10:30:00 24/01/2019
11:30:00 24/01/2019
12:30:00 24/01/2019
13:30:00 24/01/2019
15:00:00 24/01/2019
16:30:00 24/01/2019

מכללת הדסה

 17:00:00 26/01/2019גמרים גרנד פרי חלוקת מדליות

בראשות השרה

 20:30:00 26/01/2019ערב גאלה גראנד פרי ת"א בג'ודו
פגישה בנושא :הפחתת הרגולציה בבדיקות
12:00:00 27/01/2019
רפואיות
 15:00:00 27/01/2019פגישת עבודה עם ראש מועצת דיר חנא

בראשות השרה

הצגת מסקנות סופיות והמלצות הועדה
11:00:00 28/01/2019
האסטרטגית לכדורגל

לשכה מנכ"ל ת"א

מלון כרמים
ירושלים

מנכ"ל דתות+נציגי משרד המשפטים+צוות
הסדרת העברת כספים ושת"פ ראשי קהילות
המשרד
פ"ע סגן חשב
ריאיון עבודה למשרה סטודנט/ית
מנכ"לית גשר וראש מנהל תרבות
פ"ע מנהלת קרן גשר לקולנוע
צוות המשרד
פגישה בנושא קרן הקולנוע
מנכ"ל מרכז הפועל+יועמ"ש מכבי
פגישה בנושא ההסכם עם המרכזים
ישראל+צוות המשרד
צוות המשרד
פגישה בנושא תקציב תרבות
פ"ע סגן היועמ"ש
איציק בן מלך  +ראש מנהל הספורט
תוכנית המאמנים
צוות הדוברות
פגישת התנעה  -דוברות
אלי קמיר
פגישה בנושא יח"צ משרד
פ"ע מנהל לפ"מ
פ"ע יועמ"ש משרד התרבות והספורט
צוות המועצה ,בראשות השרה
ישיבת עבודה מועצה איזורית שפיר
הכנס השנתי למנהלי אתרי מורשת -
המנכ"ל מברך
פ"ע סגנית היועמ"ש
מנכ"ל בית הספר+מנהל ומייסד בית
פגישה בנושא בית הספר סם שפיגל
הספר+צוות המשרד
מנכ"ל החברה למתנסים וצוותו+צוות
בקשה לדיון בהקלות אפשריות באמות
המשרד
המידה לחלוקת תמיכות
פ"ע סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש
ר"ע שדרות ,בראשות השרה
פ.ע .ראש עיריית שדרות
בראשות השרה
היערכות לגרנד פרי
טקס פתיחת גראנד פרי ת"א בג'ודו +
הענקת פרס כבוד לוויזר עי הקונגרס היהודי בראשות השרה
העולמי  +חלוקת מדליות

 16:30:00 27/01/2019פגישה בנושא  -אבטחת משלחות

בית שמש

מלון כרמים
ירושלים

כנס החורף של רשת המנהיגות הבכירה
" 09:00:00 17/01/2019קרן וקסנר ישראל" – בסימן " מינוף
הרשת לקידום השירות הציבורי",
 15:00:00 17/01/2019הרצאה לסטודנטים לתואר שני בניהול
10:30:00 20/01/2019

אוני' גבעת רם,
האקדמיה
ללשון העברית
גט"י ירושלים
שיחה טלפונית

לשכת המנכל
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
שיח גארח
שיח גארח
קוסל
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
מוא"ז שפיר
בית שאן
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
ת"א
לשכה תא

דרייב אין ארנה תל
אביב
הילטון תל אביב

צוות המשרד

גט"י ירושלים

ראש המועצה וצוותו+צוות המשרד
סגנית החשב הכללי וצוותה+נציגי משרד
האוצר+נציגי שב"כ+צוות המשרד

גט"י ירושלים

חברי הועדה+צוות המשרד

משרד האוצר
גט"י ירושלים

 13:15:00 28/01/2019מפגש רוהמ עם המדליסטים מהגראנד פרי

בראשות השרה

 15:00:00 28/01/2019פגישה מבקר המדינה בנושא טקס המשואות צוות מבקר המדינה ,בראשות השרה
15:30:00 28/01/2019
09:30:00 29/01/2019
11:30:00 29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019

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

12:30:00 30/01/2019
14:00:00 30/01/2019
15:00:00 30/01/2019
09:30:00 31/01/2019
10:30:00 31/01/2019
14:00:00 31/01/2019

12:00:00 03/02/2019
16:00:00 03/02/2019
04/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019

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

19:30:00 05/02/2019

בראשות השרה
פ"ע בנושא תקשורת
צוות המשרד
פגישה בנושא חודש הקריאה 2019
פרוייקטור התוכנית האסטרטגית ועדת
פגישה בנושא הועדה האסטרטגית לכדורגל כדורגל +מנהל המקצועי של נבחרת ישראל הרודס הרצליה
בכדורגל
לשכת מנכ"ל ת"א
ראש המועצה וצוותו+צוות המשרד
פגישת עבודה עם ראש מועצת עוספייא
לשכת מנכ"ל ת"א
פגישת עבודה עם ראש מועצת זכרון יעקב ראש המועצה וצוותו+צוות המשרד
לשכת מנכ"ל ת"א
פ"ע נשיא תנועת מכבי העולמית
גט"י ירושלים
פ.א.מנהלת אגף מורשת
גט"י ירושלים
מרכז הסברה  +חברת הפקה
דיון טקס הדלקת המשואות  -פרזנטציה
פ.ע .ענת
גט"י ירושלים
צוות המשרד
פגישה בנושא הספריות הציבוריות
מבחנים להכרה בספריות הציבוריות
גט"י ירושלים
צוות המשרד
ולתמיכה בהן
ראיון ליוסי שרעבי לקראת תהליך עדכון
גט"י ירושלים
יועץ אסטרטגי החברה למתנ"סים
האסטרטגיה  -החברה למתנ"סים
גט"י ירושלים
ראש המועצה וצוותו+צוות המשרד
פגישה עם ראש מועצת מבשרת ציון
צוות המשרד ,נציגים מאיגוד פראלימפי
פגישה בנושא מאמני ספורט לאוכלוסיות
לשכת מנכ"ל ת"א
ומספיישל אולימפיק
מיוחדות
לשכת מנכ"ל ת"א
צוות המשרד
דיון בנושא תקציב תרבות וספורט
זאב רווח+איציק חייק+זיו נווה ,מנכ"לית
לשכת מנכ"ל ת"א
פגישה בנושא :סרט "המעברה"
קרן גשר לקולנוע

יו"ר המועצה הישראלית לתרבות ואמנות
פגישה בנושא ועדת תמיכות
פגישה בנושא :יישום החלטת ממשלה 4328
– סיוע לעוטף עזה"
פגישה בנושא שותפות מתקני ספורט בבתי
ספר
דיון בנושא פרחי ספורט
ר .מנהל הספורט
הצגה למנכ"ל  -מייצגי איו"ש
ע .יועמ"ש
שיחת ועידה בנושא אגודות הספורט
ייעוץ ארגוני
אבטחה ושיטור כדורסל
טקס אנשי השנה של הספורט בתל-אביב יפו
במעמד ראש העיר

פגישה עם מבקר המדינה וצוותו בנושא
 15:00:00 06/02/2019משחק הידידות בין נבחרות הכדורגל של
ישראל וארגנטינה

טרגט+מרכז
הסברה+סופרפוש+דוברות+דבי
תקשורת+לפ"מ

 10:00:00 07/02/2019היערכות לועידת החדשנות

10:00:00 10/02/2019
11:30:00 10/02/2019

פ.ע .שרה
פ"ע סמנכ"ל משא"נ
כנס לשון ראשון  30 -שנות יצירה בעברית
עתודה ניהולית לסגל הבכיר המוביל
בשירות המדינה -וועדה משרדית
סמנכ"ל  +תקציבים  +ר.מנהל הספורט

לשכת מנכ"ל ת"א

צוות המשרד

גט"י ירושלים
גט"י ירושלים

צוות המשרד

גט"י ירושלים

מנכ"ל חינוך  +צוות המשרד

ירושלים

נציגי האוצר והמשרד

משרד האוצר
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
טלפונית
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
האנגר  11נמל תל-
אביב

צוות המשרד ונציג אינוויז'ן
צוות המשרד
גליה תות תקשורת
מנהלת הכדורסל  +נציגי המשרד

מבקר המדינה וצוותו ,צוות המשרד,
בראשות השרה

ערב פתיחת כנס ראש הממשלה ללשון
20:30:00 06/02/2019
העברית

12:00:00 07/02/2019
15:00:00 07/02/2019
20:30:00 07/02/2019

גטי
לשכת מנכ"ל ת"א

 14:30:00 31/01/2019הצגת אירוע הצדעה לאופנה
09:00:00 03/02/2019
10:00:00 03/02/2019

חדר קבינט  ,משרד
רוהמ

מנכ"ל מרכז פרס
בראשות השרה

ת"א
היכל התרבות,
ראשון לציון
בית פרס לשלום-
קדם  ,132יפו
ראש העין
ראש העין
ראשלצ
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים

 12:00:00 10/02/2019פגישה עם ראש עיריית בית שמש -
10/02/2019
10/02/2019
10/02/2019
11/02/2019

13:00:00
15:00:00
16:30:00
09:00:00

12:30:00 11/02/2019
11/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
14/02/2019
14/02/2019
14/02/2019
14/02/2019

10:30:00
17:00:00
13:00:00
12:00:00
13:00:00
11:00:00
08:00:00
10:30:00

פגישה עם ראש מועצה אלונה
תקציב תרבות
פ"א מנהל אגף תקציבים
תקציב תרבות
פגישה בנושא דוח המבקר  -אי סדרים
בארגון ,תכנון וביצוע טקס הדלקת
המשואות לציון  70למדינת ישראל
פגישה בנושא אזרחים ותיקים
פגישה בנושא חיזוק השחקן הישראלי
פגישה בנושא ענף האגרוף
חיזוק השחקן הישראלי
ישיבת מנהלת 70
פ"ע ר .מנהל הספורט
חיזוק השחקן הישראלי
חיזוק השחקן הישראלי

 09:30:00 14/02/2019פגישה בנושא וינגייט
14/02/2019
14/02/2019
17/02/2019
17/02/2019
17/02/2019

21:00:00
12:00:00
12:30:00
12:00:00
14:30:00

גביע המדינה ווינר לגברים
פגישה בנושא אירועי ה70-
פ"ע תקציבים
פ"ע יועץ מנכ"ל
תקציב אתנה

ראש העיר וסגנו  +מנהל מחלקת
ספורט+צוות המשרד
ראש המועצה וצוותו+צוות המשרד

גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
שיח ג'ארח

הסברה+מבקרת המשרד

שיח גארח

צוות המשרד
בעלי הפועל ירושלים  +נציגי המשרד
נשיא האיגוד
נציג מכבי ת"א  +נציגי המשרד
צוות המשרד+טרגט+דבי תקשורת

שיח גארח
ת"א
ת"א
ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

נציג מכבי ת"א  +נציגי המשרד
יועמ"ש המשרד
חבר דירקטוריון וינגיט  +ראש מנהל
הספורט
טרגט  +מרכז הסברה
ראש אג"ת וסגנו
צוות המשרד  +אתנה

לשכת מנכ"ל ת"א
ארנה ירושלים
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

יישום חלק ממסקנות הוועדה האסטרטגית
13:00:00 17/02/2019
לכדורגל (מאמנים+הקמת מרכזי אימון)

נציגי ההתאחדות לכדורגל+צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

 12:30:00 18/02/2019קרית ספורט אילת -

ר"ע אילת ,מנכ"ל תאגיד התיירות בעיריית
אילת ,וצוות המשרד

שיח גארח

12:00:00 18/02/2019
13:00:00 19/02/2019
14:00:00 19/02/2019
16:30:00 19/02/2019
12:00:00 19/02/2019
10:00:00 19/02/2019
08:30:00 19/02/2019

פ.ע  -סמנכ"ל
פגישה בנושא הספורט המוטורי
פגישה רשות מקומית עם ראש המועצה
המקומית עילבון+וצוות המשרד
יח"צ משרד
פגישה עם איגוד הכדורסל בנושא :אליפות
אירופה מתחת לגיל  20וקרן המתקנים
לאירוע
ישיבת הנהלה והסרות חסמים
פ"ע סמנכ"ל משא"נ

 15:30:00 20/02/2019ועדת היגוי בתי מייסדים
 14:45:00 20/02/2019פגישה בנושא כפר התימנים+
11:00:00 21/02/2019
19:00:00 21/02/2019
10:00:00 21/02/2019
08:45:00 22/02/2019
20:00:00 23/02/2019
24/02/2019
24/02/2019
24/02/2019
24/02/2019
25/02/2019

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

פגישה עם ראש עיריית מעלות תרשיחא
וצוות המשרד
משחק מוקדמות אליפות העולם - 2019
נבחרת ישראל מול נבחרת גרמניה
ייעוץ ארגוני
מרתון ת"א  -המנכ"ל מזניק ( 10ק"מ -
מקצה ,)1
אליפות אירופה בסנוקר  -טקס פתיחה
רשמי (המנכ"ל מעניק גביע ומברך)
מעקב ובקרה שנתי 2018
מעקב ובקרה שנתי 2018
מעקב ובקרה שנתי 2018
מעקב ובקרה שנתי מנהל הספורט
הכנה לועידת השלטון המקומי

לשכת סמנכ"ל
לשכת מנכ"ל ת"א

התאחדות ספורט מוטורי  +נציגי משרד
ראש מועצה המקומית עילבון ונציגיו
+וצוות המשרד
אלי קמיר

משרד קמיר

צוות המשרד ואיגוד הכדורסל

לשכת מנכ"ל ת"א

לשכת מנכ"ל ת"א

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
המועצה לשימור אתרים  +משרד האוצר +
צוות המשרד
תיאטרון אספקלריא+המועצה לשימור
גט"י ירושלים
אתרים  +צוות המשרד
גט"י ירושלים

לשכת מנכ"ל ת"א
היכל שלמה ,ת"א
גליה  -תות תקשורת

מטה+צוות המשרד+תפן
מרכז ההסברה+צוות המשרד+תפן
מנהל תרבות+צוות המשרד+תפן
תכניות עבודה -2018צוות המשרד  +תפן
רמ"ט ,בראשות השרה

לשכת מנכ"ל ת"א
שדרות רוקח ,מרכז
הירידים

גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
ת"א

09:00:00 25/02/2019
18:00:00 25/02/2019
20:00:00 25/02/2019
10:00:00 26/02/2019
12:00:00 26/02/2019
16:00:00 26/02/2019

שיחה טלפונית -
פגישה בנושא מוזיאון הסובלנות
הקרנת בכורה " -מילים נרדפות " של נדב
לפיד  -הסרט שזכה בפסטיבל גר הזהב
לסרט הטוב ביותר
הערכת עובדים
מימוש תוכנית המתקנים
חיזוק השחקן הישראלי

 15:00:00 26/02/2019מפגש יו"ר איגוד סנוקר אירופה

מנכ"לית תפן
צוות הנהלת המוזיאון

הרצליה ,דן אכדיה
סינמה סיטי גלילות

ראש אגף מתקנים  -טוטו
נציגי מנהלת הכדורסל  +משרד

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

יור איגוד הסנוקר+יו"ר האיגוד האירופאי

לשכת מנכ"ל ת"א

 14:00:00 26/02/2019ראיון אופירה וברקו  -דוח הכדורגל
 13:35:00 26/02/2019ראיון ברשת ב' יומן הצהריים  -דוח הכדורגל
 10:00:00 27/02/2019הערכת עובדים
 12:00:00 27/02/2019פ"ע מבקרת המשרד
פגישה בנושא החלטת ממשלה  -אבטחת
17:00:00 28/02/2019
משלחות
 15:00:00 28/02/2019מוזיאון הכדורגל בסמי עופר
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019

10:00:00
08:15:00
11:00:00
16:00:00

פ"א ראש אגף מנהל הספורט
פ"א ראש מחלקה מנהל תרבות
ועידת השלטון המקומי לחדשנות
פ"ע סמנכ"ל משא"ן

 14:00:00 03/03/2019פגישה עם ראש עיריית קרית שמונה
03/03/2019
03/03/2019
03/03/2019
03/03/2019
04/03/2019
04/03/2019

13:30:00
12:30:00
09:00:00
16:45:00
11:00:00
17:00:00

פ"ע ראש מחלקת תרבות ערבית
תקציב אתנה -
פ"ע חשכ"ל
שת"פ בנושא מיזמי תיירות ותרבות
הערכת עובד
פ"ע מנכ"ל תפן

 10:00:00 05/03/2019פגישה בנושאGIS :
12:00:00 05/03/2019
16:30:00 05/03/2019
18:30:00 05/03/2019
15:30:00 05/03/2019
17:00:00 06/03/2019
09:30:00 06/03/2019
11:00:00 06/03/2019
14:00:00 06/03/2019

דיון משואות
פ"ע סמנכ"ל משא"ן
ארוע הצדעה לאופנה הישראלית במסגרת
 70שנה למדינה
צילום לערוץ הכנסת  -תוכנית ספורט+ניר
קבסו
פ"ע סמנכ"ל משא"נ
קידום המלצות ועדה לחיזוק השחקן
הישראלי
פגישה עם ראש מועצה מקומית בית אריה
פגישה עם ראש עיריית אריאל

גט"י ירושלים
שב"כ  +צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

מנכ"ל מכבי חיפה +מנהל אדמיניסטרטיבי

לשכת מנכ"ל ת"א

בראשות השרה
מנכ"ל מנכ"ל החברה למתנ"סים+וצוות
המשרד
צוות המשרד  +אתנה
ס.חשכ"ל
רמ"י  +מנכ"ל תיירות  +נציגי משרד

 13:00:00 07/03/2019פגישה עם ראש מועצת קריית טבעון
 14:30:00 07/03/2019יח"צ משרד
 08:00:00 07/03/2019פ"ע

גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
משרד האוצר
משרד התיירות
פתח תקווה

המדען הראשי  +ראש אגף אינטרנט
ופרויקטים+
יועץ  +צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

בראשות השרה

לשכה תל אביב
לשכת מנכ"ל ת"א

בראשות השרה

גני התערוכה
לשכת מנכ"ל ת"א
גט"י ירושלים

צוות המשרד

גט"י ירושלים

נציגי הראשות  +נציגי המשרד
נציגי הראשות  +נציגי המשרד

גט"י ירושלים
גט"י ירושלים

הוצאת מענה לדוח מבקר המדינה בנושא:
 12:00:00 06/03/2019אי סדרים בארגון ,תכנון וביצוע טקס
הדלקת המשואות לציון  70למדינת ישראל
 16:30:00 06/03/2019פ"ע

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

גט"י ירושלים
סמנכ"ל משא"ן  -ר' אג"ת
נציגי הרשות +מנהלת רשת
המתנ"סים+צוות המשרד
אלי קמיר
מנכ"ל מכבי

גט"י ירושלים
לשכת מנכ"ל ת"א
משרד קמיר
כפר המכביה

הוצאת מענה לדוח מבקר המדינה בנושא:
 11:30:00 07/03/2019אי סדרים בארגון ,תכנון וביצוע טקס
הדלקת המשואות לציון  70למדינת ישראל
10:45:00 07/03/2019
17:00:00 07/03/2019
16:00:00 07/03/2019
19:00:00 07/03/2019
17:30:00 07/03/2019
10:00:00 10/03/2019
16:00:00 10/03/2019
09:30:00 10/03/2019
09:00:00 10/03/2019
11:30:00 10/03/2019

פ"ע
הערכת עובד
פ"ע
גביע המדינה לנשים בכדורסל אליצור
רמלה נגד מכבי רמת חן
הערכת עובד
חיזוק השחקן הישראלי
הערכת עובד
הכנת מצגת לכנס מנהלי מחלקות ספורט -
אילת
פ"ע
יוסי הכנה למבקר

 14:00:00 10/03/2019פגישה בנושא דוח המשואות
10/03/2019
10/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
13/03/2019
13/03/2019

16:00:00
16:30:00
11:30:00
09:00:00
12:00:00
13:00:00
10:15:00
08:30:00
14:30:00
13:30:00
09:00:00
09:00:00
09:45:00
12:35:00
09:00:00
09:30:00

19:00:00 24/03/2019
10:40:00 31/03/2019
09:45:00 31/03/2019

פ.ע מנכ"ל
הכנה תקשורתית
הערכת עובד
הערכת עובד
הערכת עובד -
הערכת עובד
פ"ע
פגישה בנושא וינגייט
מילוי טופס הערכת עובדים ידני
הערכת עובד -
כנס מנהלי מחלקות ספורט  -אילת
הערכת עובד -
פ"א
המראה מנתב"ג לאילת
כנס מנהלי מחלקות ספורט  -אילת
המראה מאילת לשדה דב
משחקי נבחרת ישראל כדורגל במסגרת
מוקדמות יורו  2020ישראל אוסטריה
שילוב תחום התמיכות באגף בכיר תקציבים
 צוות המשרדישיבת הכנה  -שילוב תחום התמיכות

 14:00:00 31/03/2019פגישה בנושא מעבר המשרד לירושלים
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019

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

16:00:00 02/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019

09:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00

פ"ע
פ"ע
הערכת עובד
ייעוץ ארגוני
פגישה בנושא וינגייט
דיון בנושא טקס המשואות
פ"ע
פ"ע
פ"ע
פגישה בנושא מבחן תמיכה כדורסלן
ישראלי -
פ"ע
פגישה בנושא מורשת הר הבית
הכנה להצגת תוכניות עבודה אצל הנציב -
ראיונות למשרת סטונדט

לשכת מנכ"ל ת"א

יו"ר איגוד הסנוקר

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

יו"ר טוטו

בראשות השרה

בית מכבי בראשלצ

מנכ"ל הפועל י-ם

לשכת מנכ"ל ת"א
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים

צוות לשכת מנכ"ל
בראשות השרה
מבקר המדינה וצוותו ,צוות המשרד,
בראשות השרה
בראשות השרה
בראשות השרה

מנכ"ל לפ"מ
יו"ר וינגייט  +נציגי המשרד

גט"י ירושלים
גטי
ירושלים
גטי
גטי
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
לשכת מנכ"ל ת"א
טלפונית

יועמ"ש המשרד

גט"י ירושלים
גט"י ירושלים

חיפה
קרית הממשלה
נציגי משרד האוצר  +נציגי המשרד
נציגי הדיור הממשלתי  +משרד האוצר +
צוות המשרד
יו"ר המועצה הישראלית לתרבות ואמנות
מנהל מרכז ההסברה אביב
גליה תות תקשורת
יו"ר וינגייט  +נציגי המשרד
חברת הפקה
חשב המשרד
אגף תקציבים
יועמ"ש המשרד

קרית הממשלה
משרד האוצר
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
לשכת מנכ"ל ת"א
ארומה
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

יו"ר המועצה למוזיאונים
מנכ"לית מוזיאון מגדל דוד
צוות המשרד

גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים

 11:30:00 03/04/2019פגישה בנושא :עניין נותני שרותים לפ"מ
 10:00:00 03/04/2019פ.ע.
 14:30:00 04/04/2019פגישה בנושא מאמנים ומרכזי מצויינות

סגן בכיר לחשב הכללי+סמנכ"ל
המשרד+מנהל לפ"מ
רל"שית לשכה
נציגי ההתאחדות לכדורגל וצוות המשרד  +בית הנבחרות,
שפיים
חב' דלויט
משרד האוצר

 09:45:00 04/04/2019פגישה עם ראש מועצת אזוריה מטה בנימין נציגי המועצה  +צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

 12:30:00הרמת כוסית  -מכון וינגייט
 09:00:00 07/04/2019פ"א מנכ"ל המועצה לשימור אתרים

מכון וינגייט
גט"י ירושלים

 13:30:00 07/04/2019פגישה בנושא מבחן התמיכה של המרכזים

נציגי המרכזים  +נציגי המשרד

גט"י ירושלים

 11:00:00 07/04/2019פגישה בנושא המתקנים-
 10:00:00 07/04/2019ועדת התאמה  -מבקרת המשרד
הצגת תוכניות עבודה מדע טכנולוגיה תרבות
14:00:00 08/04/2019
וספורט הנציב  -מנכ"ל מדע

צוות המשרד

גט"י ירושלים
לשכת סמנכ"ל
לשכת הנציב

 09:15:00 08/04/2019פגישה עם הנהלת מרכז חיב"ה וסיור במקום
12:00:00 08/04/2019
17:30:00 10/04/2019
10:30:00 10/04/2019
15:30:00 10/04/2019
15:00:00 10/04/2019

ישיבת צוות
הרצאת אורח במסלול ניהול תרבות ואמנות
 בנושא :מפת התרבות בישראלנציגי מועצת הקולנוע
דיון בנושא קרנות הקולנוע
ישיבה עם ההתאחדות לכדורגל בנושא
נציגי התאחדות לכדורגל  +נציגי המשרד
שימוע בגין חריגה בשכר
ישיבת הכנה לפגישה עם ההתאחדות
לכדורגל

פגישה בנושא :פרויקט של הריצות
10:00:00 11/04/2019
הארוכות בכפר הנוער בן שמן-
11:00:00 11/04/2019
11:45:00 11/04/2019
12:30:00 11/04/2019
11/04/2019
11/04/2019
11/04/2019
14/04/2019

14:30:00
15:00:00
17:00:00
14:30:00

ירושלים

תוכנית הנסיעות לחו"ל  -מנהל הספורט
פ"ע מנהל הספורט
הצגת התכנית העסקית של מוזיאון
הסבלנות
פ"ע מנהל מרכז ההסברה
דיון משואות
הכנה לאירוע משפחות שכולות
בחינת מיזמים משותפים

11:30:00 14/04/2019
13:00:00 16/04/2019
09:30:00 16/04/2019
11:00:00 16/04/2019
12:30:00 16/04/2019

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

נציגי איגוד האתלטיקה +מאמן
אולימפי+מרכז הפרוייקט פנימיית כפר
הנוער בן שמן+צוות המשרד
ראש מנהל הספורט
ראש מנהל ספורט ,מנהלי אגפים

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

נציגי המשרד  +הנהלת מוזיאון הסבלנות

לשכת מנכ"ל ת"א

בראשות השרה
בראשות השרה
מנכ"ל החברה למתנ"סים

 17:00:00 14/04/2019אירוע הצדעה למשפחות השכול
ישיבת צוות
ועדת התאמה מנהלת אגף מורשת
ישיבת הכנה לקראת הפגישה עם המבקר
המדינה
טקס הרמת כוסית וטקס מצטיינים משרד
התרבות והספורט
הערכות תקשורתית טקס משואות

גט"י ירושלים
אוניברסיטת תל
אביב
סינמה סיטי גלילות

לשכת מנכ"ל ת"א

לשכת מנכ"ל ת"א
ת"א
ת"א
גט"י ירושלים
בנייני האומה,
ירושלים
גט"י ירושלים
לשכת סמנכ"ל

צוות המשרד

שיח ג'ארח

עובדי המשרד

ירושלים

בראשות השרה

גטי
רחוב מבקר המדינה
 2ירושלים
גטי
גטי

 11:00:00 17/04/2019מבקר המדינה בעניין דוח המשואות

בראשות השרה

 14:30:00 17/04/2019פע מנכל
 16:00:00 17/04/2019היערכות לטקס המשואות

בראשות השרה
בראשות השרה

 12:00:00 18/04/2019פגישה בנושא :תיאטרון גשר-

מנכ"ל עיריית ת"א-יפו+מנכ"לית תיאטרון
גשר+משרד האוצר +צוות המשרד

עיריית ת"א-יפו

 10:00:00 18/04/2019פגישה עם איגוד האתלטיקה

יו"ר איגוד האתלטיקה ,מנכ"ל
האיגוד+צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

 13:00:00 18/04/2019פ"ע מנכ"ל עיריית ת"א
אספסוף מוסקלי  -תיאטרון קוקיה  -מפה
13:00:00 23/04/2019
ומצה

עיריית ת"א-יפו
נהריים בגשר

11:00:00 23/04/2019
12:00:00 28/04/2019
10:30:00 29/04/2019
09:30:00 29/04/2019

פטפוטי מזוודות"  -תיאטרון הקוקיה  -מפה
ומצה
בראשות השרה
מפגש עם מדליקי המשואות
אג"ת
דיון תקציב תרבות
סמנכ"ל משא"ן  +אג"ת
פגישה בנושא מעבר המשרדים לירושלים

 08:00:00 30/04/2019הוועידה השנתית למניעת סימום בספורט
12:00:00 30/04/2019
15:00:00 30/04/2019
14:00:00 30/04/2019
15:30:00 30/04/2019
09:00:00 01/05/2019
10:00:00 01/05/2019
11:00:00 01/05/2019
01/05/2019
01/05/2019
01/05/2019
01/05/2019
02/05/2019

12:00:00
12:30:00
14:30:00
15:00:00
12:30:00

11:00:00 02/05/2019
11:30:00 03/05/2019

ייעוץ ארגוני
הכנה לישיבת מדור המועצה הלאומית
לספורט-
פגישה בנושא ספק ספריות
ישיבת מדור המועצה הלאומית לספורט
פ"ע מנהל מרכז ההסברה
בחינת התאמת עובד/ת בתקופת ניסיון -
דוברת
נחמה מוניץ מינוי לועדה ציבורית פגישה עם
יוסי
פ.ע .יו"ר ההתאחדות לכדורגל
פ.ע .מנכל
פ"ע מנהל לפ"מ
הכנה למשואות
דיון הכנה נוסף לטקס המשואות 730 +
הטקס "לכל איש יש שם" המפעל להנצחת
קורבנות השואה (קריאת שמות הנספים)
מרכז הסברה
נשיא הוועד הפראלימפי האירופאי

 13:30:00 03/05/2019ארוע שנה לזכרו של לאון אדרי
10:00:00 05/05/2019
12:00:00 05/05/2019
09:00:00 05/05/2019
14:30:00 05/05/2019

פגישה בנושא אבטחת משלחות משחקי
אירופה-
פ"ע מנהל מרכז ההסברה
פ"ע יו"ר מועצת מרכז מורשת יהדות
אתיופיה
פ"ע מנל הספורט

גליה  -תות תקשורת

מוזיאון בית שאן
הר הרצל
שיח ג'ארח
שיח ג'ארח
הקריה האקדמית
אונו
לשכת מנכ"ל ת"א

צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

ראש מנהל תרבות  +מנהל מח' ספריות

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

בראשות השרה

תל אביב

בראשות השרה
בראשות השרה

לשכה תל אביב
לשכה תל אביב
לשכת מנכ"ל ת"א
תל אביב
הר הרצל

בראשות השרה

כנסת ירושלים

בראשות השרה

נתניה

ראש מנהל תרבות ,בראשות השרה

סינימה סיטי גלילות

מנהל הספורט  +אג"ת  +אגף ביטחון

גט"י ירושלים

בראשות השרה
בראשות השרה

הר הרצל
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים

מפגש וארוחת צהריים אצל יור הכנסת עם
מדליקי המשואות ,צילום מסורותי עם
12:00:00 06/05/2019
מדליקי המשואות במבואת הכנסת יושב
ראש הכנסת

בראשות השרה

כנסת

 13:30:00 06/05/2019פגישה בנושא טקס המשואות

מפיקי הטקס ,נציגי פיקוד העורף ,מרכז
ההסברה ,בראשות השרה

כנסת

 20:00:00 06/05/2019חזרה גנרלית  -טקס המשואות
עצרת הזיכרון הממלכתית לחללי מערכות
16:00:00 07/05/2019
ישראל
 10:15:00 07/05/2019פ"ע מנכ"ל מדע
 11:30:00 07/05/2019שיחת ועידה בנושא פמי פרימיום וההסכם
20:00:00 08/05/2019
19:30:00 09/05/2019
12/05/2019
12/05/2019
12/05/2019
12/05/2019

11:00:00
09:00:00
13:00:00
10:00:00

טקס המשואות
טקס הענקת פרסי ישראל בשיתוף משרד
החינוך (מרכז הסברה)
דיון תקציבי תרבות
תוכנית הנסיעות לחו"ל  -מנהל תרבות
דיון בנושא פרוייקטורים
פגישה בנושא :אירועי ה-70 -

 12:00:00 12/05/2019דיון בנושא פעילות המדורים והמועצה
חתימה על דוחו"ת כספיים משרד התרבות
13:45:00 12/05/2019
והספורט

הר הרצל
בית "יד לבנים" י-ם

צוות המשרד

ראש מנהל תרבות  +אג"ת
ראש מנהל תרבות
סמנכ"ל משא"נ+צוות המשרד
מרכז הסברה +טרגט  +צוות המשרד
יו"ר המועצה לתרבות ואמנות  +צוות
המשרד

טלפונית
מרכז הקונגרוסים
ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים

10:00:00 13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
14/05/2019
14/05/2019

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

17:00:00 14/05/2019
20:00:00 15/05/2019
13:00:00 20/05/2019
09:00:00 20/05/2019
09:30:00 20/05/2019

סיור במוזיאון מגדל דוד  -הרחבה של
מוזיאון מגדל דוד
פ.ע.מנכ"ל רשות העתיקות
פ.ע וסיור בכפר קאסם
אישור תוכנית רכש ספורט
פ"ע חופש המידע
מפגש השרה עם יו"ר האיגודים של הספורט
בישראל  -סיכום שנות פעילות במשרד
הספורט

21/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
23/05/2019
23/05/2019

יח"צ משרד
פ"ע ראש מנהל הספורט
פ"ע תקציבים
הצגת תיק חפיפה למנכ"ל
פ"ע סמנכ"ל משא"נ

 13:00:00 23/05/2019צילום סרטון סיכום מנהלת 70

21:00:00 23/05/2019
12:00:00 27/05/2019
10:00:00 27/05/2019
11:00:00 27/05/2019
14:00:00 27/05/2019
11:30:00 27/05/2019
15:00:00 27/05/2019
17:30:00 27/05/2019
12:30:00 28/05/2019
13:00:00 28/05/2019
11:00:00 29/05/2019
10:30:00 29/05/2019

בראשות השרה

גמר גביעה המדינה בכדורגל בני יהודה תא -
מכבי נתניה
גליה תות תקשורת
ייעוץ ארגוני
שיחה טלפונית בנושא סיכום אירועי ה70-
שיחה טלפונית בנושא חודש הקריאה

 17:00:00 23/05/2019מפגש סיכום שנות תרבות

15:00:00 23/05/2019

צוות הרשות ,בראשות השרה
מנהל הספורט  +אג"ת
ממונה חח"מ

בראשות השרה

 18:30:00 20/05/2019היערכות לאירוע סיכום שנה בנושא תרבות
12:15:00
10:00:00
11:00:00
10:30:00
09:30:00

מנכ"ל  +מנהל תרבות  +אג"ת

 08:15:00 30/05/2019חיזוק השחקן הישראלי
 20:15:00 30/05/2019פתיחה חגיגית  -פסטיבל ישראל

02/06/2019
02/06/2019
02/06/2019
02/06/2019

גט"י ירושלים
טלפונית
טלפונית

אלי קמיר

תל אביב
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
קונגרוס יהדות
בוכרה

לשכת מנכ"ל
בראשות השרה
מועצת תרבות ואמנות ,יור המועצה,
בראשות השרה
בראשות השרה

ביל ליפסי ,מייסד קרן האני ובוגר
וקסנר+איימי ליפסי ,מייסדת הקרן+שרה
ליפיסי ברוקמן,נשיאת הקרן+לימור רובין,
מנהלת קרן האני בארץ
יו"ר מנהלת הליגה  +מנכ"ל מנהלת

 14:00:00 02/06/2019פ"ע ראש מנהלת מורשת ישראל בהר הבית
12:30:00
10:00:00
14:30:00
19:45:00

סמי עופר חיפה

בראשות השרה

 21:00:00 02/06/2019טקס לציון איחוד יום ירושלים

פ"ע יועמ"שית
ישיבת צוות
סימולציה מבחן תמיכה שחקן כחול לבן
טקס ממלכתי ליום איחוד ירושלים

בועד האולימפי בתל
אביב

כנסת

פע עם יוצר בתחום הקולנוע
גמר גביע המדינה נשים בכדורגל אס"א ת"א
בראשות השרה
– מכבי כישרונות חדרה.
פ"ע ראשת מנהל תרבות
מנהל תרבות  +אג"ת
דיון בנושא תקנת הפריפריה
מנהל תרבות
דיון בנושא תרבות בקהילה
מנכ"ל ראש עיריית אשדוד וצוותו ,בראשות
פע בנושא התזמורת האנדלוסית
השרה
מנהל הספורט  +אג"ת
שיחת ועידה -מימוש תוכנית מתקנים
ראש המועצה ,בראשות השרה
פע ראש מועצת שדות נגב
יו"ר המועצה ,בראשות השרה
פע בנושא מורשת הדרוזים
בראשות שרת התרבות והספורט-דיון
סיכום והפקת לקחים אירועי ה70-
בראשות השרה
אירוע סיכום מנהלת ( 70דברי ברכה)
נציגי האנציקלופדיה התלמודית  +משרד
פגישה בנושא האנציקלופדיה התלמודית
המשפטים  +מנהל תרבות
פ"ע סגן היועמ"ש

 09:00:00 30/05/2019מפגש בוגרי קרן וקסנר

ירושלים ,מוזיאון
מגדל דוד
גט"י ירושלים
כפר קאסם
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

תל אביב
לשכה תל אביב
פתח תקווה
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
כנסת
טלפונית
כנסת
כנסת
אולם ירושלים ,הר
הרצל
הר הרצל
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים

מלון הילטון ת"א

מלון הילטון
תיאטרון ירושלים
ירושלים ,גבעת
התחמושת
גט"י ירושלים

סגן ראש מנהל הספורט  +אג"ת

גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גבעת התחמושת

 11:00:00 03/06/2019משבר תיאטרון הבימה

מנכ"לית הבימה  +אג"ת  +חשב  +יועמ"ש
המשרד

סגן שר הספורט הגרמני  -שת"פ בתחום
 19:15:00 04/06/2019הספורט והתרבות עם יישובים בנגב כולל
מגזר בדואי וסיור
הכנה לפגישת השרה  -גאנט לאירועים
13:00:00 04/06/2019
הקרובים
 13:00:00 04/06/2019ישיבת היערכות אירועי משרד

באר שבע
צוות הלשכה  +דוברת

גט"י ירושלים

בראשות השרה

גטי

 09:00:00 05/06/2019פ"ע ס .יועמ"שית
 10:00:00 05/06/2019מודל מבחן תמיכה בשחקן הישראלי
17:30:00 05/06/2019
10:00:00 06/06/2019
20:00:00 06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019

13:00:00
14:30:00
09:00:00
14:00:00
08:30:00

10:00:00 07/06/2019

הלוויה נחמה ריבלין ז"ל
פ"ע ראש מנהל הספורט
ערב הגאלה השנתי  - 2019להקת המחול
הקיבוצית
ייעוץ ארגוני
פ"ע סמנכ"ל משא"נ
פ"ע יו"ר וינגייט
וועדה אסטרטגית לכדורגל
פ"ע ראשת מנהל תרבות
אירועי שבועות -ציון יובל לאיו"ש -כפר
מסריק מטה אשר ,עמק חפר

ירושלים ,שיח ג'ארח
נציגי מנהל הספורט וייעוץ משפטי

גליה תות תקשורת

חברת דלויט

ירושלים ,שיח ג'ארח
הר הרצל
לשכת מנכ"ל ת"א
היכל אמנויות
הבמה הרצליה
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

עמק חפר ,נחל
אלכסנדר

 11:30:00 07/06/2019סיפור ישראלי
 11:30:00 10/06/2019ישיבת הנהלה והסרות חסמים

גט"י ירושלים

צוות המשרד

ירושלים ,שיח ג'ארח

 13:30:00 10/06/2019ועדת התאמה  -מנהלת אגף א' תרבות

ירושלים ,שיח ג'ארח

ועדת התאמה  -מנהל אגף בכיר תמיכות
13:00:00 10/06/2019
ומתקנים

ירושלים ,שיח ג'ארח

 14:30:00 10/06/2019פ"ע סמנכ"ל משא"נ

ירושלים ,שיח ג'ארח

אירועי שבועות -ציון יובל איו"ש -שדות נגב,
10:00:00 10/06/2019
עמק המעיינות -גני חוגה
 11:00:00 11/06/2019פגישה בנושא בתים לאומיים

מנהל הספורט  +אג"ת  +הנהלת הדר יוסף

לשכת מנכ"ל ת"א

 09:30:00 11/06/2019פגישה בנושא אתנה
הכנה למסיבת עיתונאים שבוע הספר
16:00:00 11/06/2019
וכדורגל
 12:00:00 12/06/2019סגן שר הנוער וספורט של מאלטה

חבר דירקטוריון וינגייט+ראש מנהל
הספורט
צוות המשרד ואתנה

לשכת מנכ"ל ת"א

בראשות השרה

לשכה תא

 10:00:00 12/06/2019פגישה בנושא תקציב מתקנים

צוות המשרד

ירושלים ,שיח ג'ארח

שבוע הספר כיכר רבין  -מנכ"ל מטר ויו"ר
18:00:00 12/06/2019
התאחדות המולים

בראשות השרה

כיכר רבין ,ת"א

 18:30:00 13/06/2019חיזוק השחקן הישראלי

נציגי קבוצות ליגת העל  +יו"ר ארגון
השחקנים  +צוות המשרד

תל אביב

 13:30:00 11/06/2019פגישה בנושא וינגייט

משחק גמר אליפות הליגה בכדורסל גברים
21:30:00 13/06/2019
מכבי ראשל"צ נגד מכבי ת"א
 18:30:00 16/06/2019פגישה בנושא הבימה-
 18:00:00 16/06/2019פגישה הכנה בנושא הבימה
 13:00:00 18/06/2019תמיכת המשרד באיצטדיון בלומפילד -

לשכת מנכ"ל ת"א

גט"י ירושלים

נוקיה ,ת"א
מנכ"לית הבימה+יו"ר הדירקטריון  +יו"ר
הכספים +צוות המשרד+החשבת המלווה  +משרד האוצר
ס .החשכ"ל
משרד האוצר
צוות המשרד
צוות המשרד +מוטי אמברם+מאור
לשכת מנכ"ל ת"א
בינימיני+אופיר וגמן

פגישה בנושא :שחקנים כחול לבן בליגה
11:00:00 18/06/2019
הלאומית בכדורסל
18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
19/06/2019

15:00:00
12:00:00
15:30:00
14:00:00
11:00:00

פגישת היכרות  -מנכ"ל וינגייט הנכנס
פגישה בנושא איגוד הסנוקר
פגישה בנושא וינגייט
דוברת המשרד
סיור בנימינה

 18:00:00 19/06/2019פתיחת מגרש סחבק בני עייש אריה גארלה
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
20/06/2019
23/06/2019
24/06/2019
24/06/2019

14:00:00
12:30:00
11:30:00
15:30:00
10:45:00
11:45:00
12:30:00
14:00:00

תיקון ליקויי דו"ח המבקר
תוכניות עבודה מנהל תרבות
תוכניות עבודה מנהל הספורט
חיזוק השחקן הישראלי
פ.ע.פניות ציבור
שיחת ועידה בנושא הבימה
ייעוץ ארגוני
פ.ע מנכל

 14:30:00 26/06/2019שיחת ועידה  -תיאטרון הבימה

יו"ר איגוד הכדורסל+מנכ"ל איגוד
הכדורסל+יו"ר מנהלת הליגה הלאומית+
צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

יו"ר איגוד הסנוקר+ר .מנהל הספורט
מנכ"ל וינגייט הנכנס  +ר .מנהל הספורט

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

נציגי הרשות המקומית ונציגי משרד
בראשות השרה

גן תמר בני עייש

צוות המשרד
צוות המשרד
צוות המשרד
נציגי מנהלת הליגה
לשכה
חשבת מלווה+ס .החשכ"ל
גליה תות תקשורת
בראשות השרה
חשבת מלווה הבימה +ס .החשכ"ל +צוות
המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

פגישה בנושא :אקדמיה למצוינות בכדורגל
11:00:00 27/06/2019
בשפיים

מנכ"ל משרד החינוך+,מנכ"ל ההתאחדות+
לכדורגל+ראש מועצת חוף השרון

 15:00:00 27/06/2019חיזוק השחקן הישראלי

יו"ר מנהלת הליגה  +מנכ"ל מנהלת

27/06/2019
27/06/2019
01/07/2019
01/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
03/07/2019

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

09:00:00 04/07/2019
09:30:00 04/07/2019

צוות הנהלת התיאטרון
נציגי מנהלת הליגה
יו"ר חיבה

תיאטרון הבימה
חיזוק השחקן הישראלי
מרכז חיבה
פ"ע מנהל מרכז ההסברה
נציגי מנהלת הליגה  +צוות המשרד
חיזוק השחקן הישראלי
פ"ע ממונה חופש מידע  -אישור דוח שנתי
תערוכת צה"ל
כנסת להנגשת בקשות לניהול תקין ובקשות
תמיכה לשנת 2020
פ"ע סמנכ"ל משא"נ

 09:30:00 05/07/2019הוועידה הארצית ה 40-של מכבי ישראל
 09:00:00 07/07/2019מנהלת שימור הר הבית
10:00:00 09/07/2019
08:30:00 09/07/2019
10:00:00 11/07/2019
13:00:00 11/07/2019
14:30:00 11/07/2019
11:00:00 11/07/2019
09:00:00 11/07/2019
21:00:00 13/07/2019
12:00:00 14/07/2019
17:30:00 14/07/2019
20:30:00 14/07/2019

פ"ע ראש מנהל הספורט
פ"ע מנכ"ל משרד החוץ
פגישה בנושא :הצגת תוצאות משוב השירות
הפנים אירגוני
פגישה מקצועית איגוד ההתעמלות  +סיור
במתחם האימונים הדר יוסף
פגישת עבודה איגוד הג'ודו
מודל חיזוק השחקן הישראלי
דיון יח"צ לא לדאוגוסט -
אליפות אירופה בכדורסל עתודה גברים
 , 2019סרביה – ישראל
סטטוס בתי מייסדים
פע מנכל
אליפות עתודה גברים  , 2019איטליה–
ישראל

 13:00:00 15/07/2019פגישת הכרות מנכ"לית הסוכנות

ראש אגף מורשת במשרד ירושלים
ומורשת+צוות המשרד

טלפונית
גט"י ירושלים
טלפונית
רח השלושה ,2
רח הברזל ,27
מגדלי אור,
הארבעה  ,10ת"א
ת"א
מרכז חיבה
גט"י ירושלים
סינמה סיטי גלילות
לשכת מנכ"ל ת"א
מתחם התחנה
מכון וינגייט
גט"י ירושלים
כפר המכביה ,רמת
גן
גט"י ירושלים
לשכת מנכ"ל ת"א
תל אביב יפו

משרד ראה"מ ,ראש תחום בכיר
ממשל+משה הראל+צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

יו"ר איגוד ,מנכ"לית  +צוות המשרד

הועד האולימפי

יו"ר איגוד הג'ודו  +צוות המשרד
צוות המשרד
תקשורת ויח"צ +צוות המשרד

הדר יוסף
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
בדרייב אין בהיכל
שלמה
גט"י ירושלים
גטי
בדרייב אין בהיכל
שלמה
הסוכנות
היהודית,ירושלים

המועצה לשימור אתרים  +צוות המשרד
בראשות השרה
בראשות השרה

20:30:00 15/07/2019
10:00:00 15/07/2019
14:00:00 16/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
21/07/2019
21/07/2019

07:00:00
11:00:00
12:00:00
16:00:00
11:00:00
10:00:00

13:00:00 21/07/2019

אליפות עתודה גברים  , 2019אוקרינה–
ישראל
ועדת התאמה  -דוברת +מנהל אגף תמיכות
ומתקנים וצוות המשרד
סטטוס תקציב מתקנים ומודל חלוקה -
צוות המשרד
פ"ע מנהל הספורט
דיון מודלים תרבות
תקנת רכש תרבות
פע יועצת משפטית ומנכל
מעקב ובקרה  -הסברה
מעקב ובקרה  -ספורט
אישור לתמיכה כספית בקיום אליפות
אירופה בא"ק לקדטים  2022בירושלים

 20:00:00 21/07/2019משחק גמר עתודה בכדורסל ישראל -ספרד
15:00:00 23/07/2019
12:00:00 23/07/2019
11:00:00 24/07/2019
24/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
26/07/2019
27/07/2019
28/07/2019
29/07/2019
30/07/2019
31/07/2019
01/08/2019

16:00:00
18:00:00
11:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
07:00:00

פ"ע מנכ"ל תיירות
דיון המשך בנושא מבחן תמיכה  -שחקן
כחול לבן -
קבלת פנים אצל רוהמ לנבחרת העתודה
בכדורסל
היערכות לכתר המזרח
אליפות ישראל באתלטיקה
סיור בזמר
מנכ"ל בבודפשט ,משחקי מכבי
מנכ"ל בבודפשט ,משחקי מכבי
מנכ"ל בבודפשט ,משחקי מכבי
מנכ"ל בבודפשט ,משחקי מכבי
מנכ"ל בבודפשט ,משחקי מכבי
מנכ"ל בבודפשט ,משחקי מכבי
מנכ"ל בבודפשט ,משחקי מכבי
פ"ע ר .מנהל הספורט

בדרייב אין בהיכל
שלמה
לשכת סמנכ"ל
לשכת מנכ"ל ת"א
צוות המשרד
צוות המשרד
בראשות השרה
צוות המשרד
צוות המשרד
איגוד האתלטיקה +צוות המשרד  +איציק
קורנפיין
בראשות השרה

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
ת"א
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
דרייב אין תל אביב
ת"א

איגוד הכדורסל  +צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

בראשות השרה

ירושלים

בראשות השרה

ירושלים
הדר יוסף ,ת"א

 10:30:00 01/08/2019ועידת ישראל לספורט ועסקים ,נאום השרה בראשות השרה

בודפשט
בודפשט
בודפשט
בודפשט
בודפשט
בודפשט
בודפשט
לשכת מנכ"ל ת"א
אולמי אווניו  ,שדה
התעופה
גט"י ירושלים

 13:00:00 04/08/2019פגישה עם ראש מועצת אליכין

ראש המועצה  +צוות המשרד

 13:30:00 05/08/2019מבחן תמיכה לחיזוק השחקן הישראלי

יו"ר מנהלת הליגה בכדורגל  +צוות המשרד מלון ענבל

 15:00:00 05/08/2019מבחן תמיכה לחיזוק השחקן הישראלי
 09:30:00 06/08/2019היערכות לשבוע הספר
 11:00:00 06/08/2019היערכות לשבוע הספר
 12:00:00 06/08/2019מבחן תמיכה לחיזוק השחקן הישראלי
06/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019

15:30:00
10:30:00
11:00:00
12:00:00

12:30:00 08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
11/08/2019
11/08/2019
15/08/2019

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

11:00:00 15/08/2019

הפקת לקחי יח"צ אירועי ה70-
דיון בנושא איגוד הג'ודו
לא לדאוגוסט
הכנה לפגישה בנושא תקצוב ענף הכדוריד
שיחת ועידה בנושא זלמן שזר אישור פרו'
ונהלי עבודה
פרויקט מורשת הר הבית
כח אדם תרבות
פגישה בנושא כדוריד
מעקב ובקרה מטה
מעקב ובקרה תרבות
פ"ע ר .מנהל הספורט
עדכון מעבר משרדים למשכנים חדשים בי-
ם ובת"א

מנכ"ל מנהלת הליגה בכדורסל  +צוות
המשרד
יו"ר התאחדות המו"לים
שמואל רוזנר ,עורך צומת ספרים
יו"ר מנהלת הליגה בכדורסל והמנכ"ל +
צוות המשרד
דבי תקשורת
יו"ר איגוד הג'ודו  +צוות המשרד
תקשורת ויח"צ +צוות המשרד
נציגי מנהל הספורט

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

אודי פראוור ,מיכל נקר וצוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

שמשון אלבוים
צוות המשרד
ראש עיריית דימונה וצוות המשרד
צוות המשרד
צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
לשכת מנכ"ל ת"א

צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

מלון ענבל
בני ברק
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

 12:00:00 15/08/2019דיון בנושא הצגת בריכות כדורמים
 13:00:00 15/08/2019דיון בנושא אתנה לאן?
 15:00:00 15/08/2019תוכנית מאמנים

איגוד הכדורמים והשחייה וצוות המשרד
צוות אתנה וצוות המשרד
ד"ר איציק בן מלך  +ראש מנהל ספורט

 10:30:00 18/08/2019פ"ע מנכ"ל תיירות
16:00:00 18/08/2019
18:00:00 19/08/2019
19:30:00 20/08/2019
16:30:00 21/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019

09:00:00
10:00:00
10:30:00
12:00:00
13:30:00
14:30:00
16:00:00
18:00:00

ניחום אבלים איתן כהן
לא לדאוגוסט
משחק ידידות נבחרות ישראל  -צ'לסי
שיחת ועידה -יוסי שרעבי  ,יגאל לוי  ,דרורי
חכם
פ.ע .יו"ר וינגייט
פ.ע .תקציבים
פ.ע .ס .ראש מנהל הספורט
פגישה עם הילה דוידוב
פ.ע .ראש מ.א .זבולון
פ.ע .ראש מועצת עמק חפר
אהוד פראוור
לא לדאוגוסט

 10:00:00 25/08/2019פגישת היכרות
25/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
27/08/2019

13:00:00
10:00:00
11:00:00
18:00:00

תדריך אבטחת מידע
הצגת סטטוס כתר המזרח
פ.ע .ראש מרכז ההסברה
לא לדאוגוסט

 12:00:00 28/08/2019פ.ע ראש העיר אילת
07:00:00 29/08/2019
00:00:00 31/08/2019
00:00:00 01/09/2019
00:00:00 02/09/2019
00:00:00 03/09/2019
00:00:00 04/09/2019
00:00:00 05/09/2019
00:00:00 06/09/2019
08/09/2019
09/09/2019
10/09/2019
12/09/2019
12/09/2019

00:00:00
00:00:00
00:00:00
09:00:00
09:30:00

פ"ע ר .מנהל הספורט
ביקור גומלין של משלחת תרבות ישראלית
בבייג'ינג
ביקור גומלין של משלחת תרבות ישראלית
בבייג'ינג
ביקור גומלין של משלחת תרבות ישראלית
בבייג'ינג
ביקור גומלין של משלחת תרבות ישראלית
בבייג'ינג
ביקור גומלין של משלחת תרבות ישראלית
בבייג'ינג
ביקור גומלין של משלחת תרבות ישראלית
בבייג'ינג
ביקור גומלין של משלחת תרבות ישראלית
בבייג'ינג
סיור השתלמות משרדי
סיור השתלמות משרדי
סיור השתלמות משרדי
פ.ע .ראש מנהל תרבות
פגישה בנושא קרנות קולנוע
ישיבת הכנה מול עיריית ירושלים  -שיפוץ
אצטדיון גבעת רם
ישיבת תקציב

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל תיירות
ירושלים
נשר
פתח תקווה

צוות אגף תקציבים
ראש מנהל ספורט
צוות המועצה  +צוות המשרד
צוות המועצה  +צוות המשרד

מנכ"ל המרכז למורשת יהדות אתיופיה +
יו"ר המרכז וצוות המשרד
מנהל אגף ביטחון
טרגט  +צוות המשרד

צוות הרשות ,בראשות השרה

לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
ראש העין
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
גט"י ירושלים
רחובות
לשכת ראש העיר
אילת
לשכת מנכ"ל ת"א

נציגי המועצה הישראלית לתרבות

סין

נציגי המועצה הישראלית לתרבות

סין

נציגי המועצה הישראלית לתרבות

סין

נציגי המועצה הישראלית לתרבות

סין

נציגי המועצה הישראלית לתרבות

סין

נציגי המועצה הישראלית לתרבות

סין

נציגי המועצה הישראלית לתרבות

סין

גיורא עיני  +ראש מנהל תרבות

אילת
אילת
אילת
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

 12:00:00 12/09/2019תיקוף מטרות יעדים ומדדי תוצאה בספורט צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

10:00:00 12/09/2019
11:00:00 12/09/2019

12/09/2019
15/09/2019
17/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
22/09/2019

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

דיון בנושא תקשורת
סגירת קצוות כתר המזרח
בחירות
סיור בנתניה כתר המזרח
הרמת כוסית  -מכון וינגייט
דיון בנושא שיפוץ אצטדיון גבעת רם

יח"צ קמיר
טרגט  +צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א
גט"י ירושלים

טרגט  +צוות המשרד

נתניה
נתניה
ירושלים

צוות עיריית ירושלים  +צוות המשרד

12:00:00 22/09/2019
15:00:00 22/09/2019
10:30:00 24/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019

17:00:00
12:00:00
14:00:00
10:15:00
12:00:00
12:30:00

הרמת כוסית משרדית
פ.ע .שרה
מנכ"ל משרד התרבות של גרמניה דר' גונטר
וויננדס
ארוע כתר המזרח
ישיבת עבודה מועצת דיר אל אסד
דיון בנושא שיטור ואבטחה
פ"ע מנכ"ל משרד החוץ
הרמת כוסית לשכתית
הצגת ססטוס ספורטאים מצטיינים

שיח' ג'ארח
גט"י ירושלים
עם צוות המשרד
צוות המועצה  +צוות המשרד
יו"ר מנהלת הכדורסל
צוות הלשכה  +דוברת
צוות הטוטו וצוות המשרד

גט"י ירושלים
נתניה
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א
הרצליה
לשכת מנכ"ל ת"א
לשכת מנכ"ל ת"א

 14:30:00 26/09/2019אי יישום החלטת ממשלה למיגור הגזענות

צוות המשרד

לשכת מנכ"ל ת"א

 15:00:00 26/09/2019סיור במסגר 52
 15:30:00 26/09/2019אליפות ישראל בג'ודו

סמנכ"ל

לשכת מנכ"ל ת"א
ארנה ,ת"א

