
2020מרץ - יומן השרה

תאריך
שעת 

מיקוםמשתתפיםנושאשעת סיוםהתחלה
איירפורטמ"ישיבה עם רה01/03/202014:00:0015:00:00
ניחום אבלים01/03/202015:30:0016:00:00
איירפורטמ"כנס חירום עם רה01/03/202017:00:0019:00:00
בחירות כלליות02/03/202010:00:0011:00:00
קלפי ראש העין02/03/202010:30:0011:00:00
סיור טיילת בת ים02/03/202011:30:0012:00:00
מ"סיורי בחירות עם רה02/03/202012:00:0019:00:00
קלפי ראש העין02/03/202019:00:0021:00:00
גני התערוכהמ"כנס סיום בחירות בראשות רה02/03/202021:00:0002:00:00
גני התערוכהגני התערוכה- ראיונות תקשורת02/03/202021:00:0022:30:00
א"לשכה תשוטף לשכה04/03/202011:30:0013:30:00
פגישת סיכום צוות כנסים04/03/202014:00:0015:00:00
כנסתישיבת סיעה04/03/202017:30:0018:30:00

ישיבות טלפונית/פגישות עבודה דרך הזום/ לוז מצומצם- מגיפת הקורונה05/03/2020
מ"מפגש אינטרנטי עם סניפים בראשות רה07/03/202019:00:0020:00:00
ראיונות תקשורת08/03/202010:00:0012:00:00
א"לשכה תל וצוותו"מנכסטאטוס טקס המשואות08/03/202012:30:0014:00:00
מ"פגישה רה08/03/202015:00:0017:00:00
ראיון תקשורת09/03/202010:00:0014:00:00
קריאת מגילה09/03/202018:00:0019:00:00
ראיון תקשורת10/03/202014:00:0015:00:00
י"לשכה גטל וצוותו"מנכמשבר הקורונה- פגישה מקצועית עם איגוד המפיקים11/03/202011:00:0012:00:00

משבר הקורונה- ישיבת הערכות לקראת טקס המשואות11/03/202012:00:0013:00:00
+ ל וצוותו"מנכ

י"לשכה גטמרכז הסברה
י"לשכה גטראיונות11/03/202013:00:0014:30:00
י"לשכה גטשוטף לשכה11/03/202014:30:0016:00:00
ירושליםביקור הזדהות עם משפחות שכולות אוהל מחאה11/03/202018:00:0019:00:00
(הגעה קצרה)בר מצווה נאוה וצחי ברוורמן 11/03/202020:00:0020:30:00
ע צוות לשכה"פ12/03/202012:00:0014:00:00



שוטף לשכה מהבית דרך זום12/03/202015:00:0016:00:00
מ הערכות מגיפת הקורונה" ישיבה עם רה12/03/202020:00:0023:00:00
ראיון תקשורת14/03/202018:30:0019:30:00
ל וצוותו"מנכישראל מחוברת התאמה למשבר הקורנה- ביקור בזאפה כאופציה14/03/202019:30:0020:30:00
מ"דיון עם רה14/03/202021:00:0022:00:00
משבר הקורונה- ישיבת ממשלה טלפונית15/03/202011:30:0013:30:00
א"לשכה תל וצוותו"מנככיצד לפעול במשבר הקורונה- ישיבה עם מנהלת הכדורסל15/03/202013:30:0014:00:00
ישיבת ממשלה טלפונית15/03/202014:30:0018:30:00
שוטף לשכה16/03/202011:00:0013:00:00
ישיבת ממשלה טלפונית16/03/202014:0014:20:00
י"לשכה גטל"מנכל"ע מנכ"פ16/03/202015:00:0016:00:00
כנסת בצל משבר הקורונה23-השבעת הכנסת ה16/03/202016:30:0018:00:00
ישיבת ממשלה טלפונית16/03/202023:00:0000:00:00

17/03/202012:00:0014:00:00
- שיחות זום בנושא אירועי יום הזיכרון במסגרת הועדה הבין משרדית

התארגנות משבר הקורונה
+ ל וצוותו"מנכ

מרכז הסברה
ישיבת ממשלה טלפונית18/03/202001:00:0001:15:00
שוטף לשכה18/03/202011:00:0014:00:00

19/03/202013:00:0015:00:00
מיזם ישראל - פגישה מקצועית בנושא הערכות לקראת תרבות דיגיטלית

א"לשכה תל וצוותו"מנכמחוברת
א"לשכה תע עם צוות הלשכה"פ19/03/202015:30:0016:15:00
א"לשכה תל וצוותו"מנכLiveפייסבוק 19/03/202018:00:0018:30:00
ישיבת ממשלה טלפונית20/03/202000:05:0002:20:00
ישיבת ממשלה טלפונית20/03/202014:20:0017:00:00

סטאטוס מעקב טקס המשואות22/03/202014:00:0015:30:00
+ ל וצוותו"מנכ

י"לשכה גטמרכז הסברה

פגישה בנושא טקסי זיכרון עם אריה מועלם22/03/202015:30:0016:30:00

ל "מנכ
מרכז +וצוותו

אריה + הסברה
י"לשכה גטמועלם

י"לשכה גטשוטף לשכה22/03/202016:30:0018:30:00
כנסתתורנות מליאת הכנסת23/03/202016:00:0019:00:00
ישיבת ממשלה טלפונית24/03/202000:15:0001:15:00
א"לשכה תל וצוותו"מנכמיזם ישראל מחוברת- פגישה מקצועית24/03/202014:30:0015:45:00



א"בית היוצר תל"מנכהשקת פרויקט ישראל מחוברת24/03/202017:00:0019:00:00
ישיבת ממשלה טלפונית24/03/202021:00:0002:45:00
ל וצוותו"מנכפגישות עבודה מקצועיות בנושא המיזם ישראל מחוברת בזום25/03/202011:00:0016:00:00
שוטף לשכה26/03/202012:00:0015:00:00
כנסתר הכנסת"מינוי יו- מליאה26/03/202015:30:0018:30:00
י"לשכה גטפגישת עבודה צוות לשכה29/03/202012:00:0013:00:00
ל וצוותו"מנכל"ע מנכ"פ29/03/202013:0014:00:00

סטאטוס מעקב טקס המשואות29/03/202014:00:0015:00:00

ל "מנכ
מרכז +וצוותו

י"לשכה גטהסברה
י"לשכה גטשוטף לשכה30/03/202012:00:0016:00:00
י"לשכה גטישיבת ממשלה טלפונית30/03/202020:45:0002:00:00
י"לשכה גטל וצוותו"מנכל"ע מנכ"פ31/03/202011:00:0013:00:00
י"לשכה גטשוטף לשכה31/03/202013:00:0014:30:00
ישיבת ממשלה טלפונית31/03/202022:00:0023:10:00


