
תיאורמיקוםמשתתפים אופציונלייםמשתתפים דרושיםמארגן הפגישהשעת סיוםשעת התחלהתאריך נושא

03/01/201617:30:0018:00:00ע רונית.פ

203/01/201614:30:0015:00:00צילומים ערוץ 

בינת :הבריאות בנושא רישוי בהשתתפות. סגירת פערים בן מינהל התכנון למ- החלטת מנהל 

יאיר אסרף , צחי דוד,אלעד מסאסא,אורן גבע,שלמה פשקוס,רן רדניק,יאיר פינס,ישירה ברנד,שוורץ

סימן טוב-משה בר670145203/01/201618:30:0019:15:00עמיר איתמר מיה          חפצי  

עמיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

יאיר ;מאיה גולן;יצחקי

ranr@mof.gov.il;'shlomof@mo;פינס

f.gov.il '

רח ירמיהו )ל               "אצל המנכ

נא ,  מגדלי הבירה13 קומה 39

להעביר במייל מספר רכב וסוג 

(לשם הכנת אישורי חנייה



ר'איזבלה קרקיס דאיתמר גרוטו03/01/201607:30:0008:00:00ר קרקיס"ע עם ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



ר'איל שורצברג ד03/01/201618:00:0019:00:00איסוף פסולת תרופתית ביתית

איתמר ;יצחקי-זהר ברנט;קרן מזרחי

2קומה -  אצל אילגרוטו

03/01/201615:00:0015:30:00זימנו את ולרי עמיר דוד ומיכל

, עמיר יצחקי, ולרי פוהורילס:  תקנות גורמים מאשרים בהשתתפות: יש שינויים מרובים- עדכון מידע 

03/01/201615:00:0016:30:00איתמר גרוטו, בני ארביב, סטפן אבו חדרה, שירה ברנד, מיכל גולדברגר, דוד ויינברג

' מינהל/אגף רגולציה/חגית גבאי  

'התכנון

איתמר ;דוד ויינברג;עמיר יצחקי

ולרי ' אינג;מיכל גולדברג;גרוטו

בנימין ;זאבה סייג;פוהורילס

סטפן אבו ;פנים/לשכה משפטית/ארביב

משרד , אצל איתמר גרוטו

ירושלים, הבריאות

איתמר גרוטו03/01/201609:30:0010:00:00רון ואודי, ינון, אלי: תקני מזון משתתפים+ רפורמה במזון : גרוטו ישיבה בנושא' במשרדו של פרופ

נלי ;ר''ינון יוני ד;קרולין פרח;אלי גורדון

אודי קלינר;דליה לב;רון רביע;קולדנוב

ר'אמיליה אניס ד03/01/201617:00:0018:00:00פרוייקט לרכש חיסונים

טל ;רון רביע;אודי קלינר;איתמר גרוטו

-נתי כהן;קרן מזרחי;ר"לביא ד

מנור ;ר'איל שורצברג ד;אהרון

5חדר ישיבות קומה דליה לב;לריסה מוירמן;שפריץ

הפגישה תתקיים עם אבי רביבו 

 

אלי רוזנברגאיתמר גרוטו03/01/201614:30:0015:00:00ר רוזנברג"ע ד. גרוטו פ' במשרדו של פרופ

--- מבני ארגוני גזזת משתתפים: גרוטו בירושלים ישיבה בנושא' במשרדו של פרופ----הישיבה מבוטלת : 

איתמר גרוטו03/01/201615:00:0016:00:00מר תייר, מר רביע

 Vered;יניב תייר;דליה לב;רון רביע

Steinberg

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

ולרי פוהורילס' אינג;זאבה סייג03/01/201608:00:0008:30:00ע ולרי.אצלנו פ

ירושליםדיון פנימי בנושא הערות  לנוהל פרסום , חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

' גב, כחל' גב, מר גינסברג, אלטמן' גב, (ונציגיה)ר אנדוולט "ד, גרוטו' פרופ: לים משתתפים"תמ

איתמר גרוטו03/01/201611:00:0012:00:00ר דהן"ד, ר רובין"ד, ד אוסטפלד"עו, סינר' גב,  (ונציגיו)גורדון' אינג, זילברברג

אביבה ;אלי גורדון;קרולין פרח

אבידור ;מרינה אוסטפלד;אוליאל

אורית ;עדנה באדי;גינסברג

רונית ;יוספה כחל;מרטין סינר;זילברברג

ר'אהרון כהן ד03/01/201610:00:0011:00:00פ בריאות הציבור ואגף הגריאטריה"שת

מירה ;רון רביע;איתמר גרוטו

אורית ;דליה לב;שיר ווגמן;חונוביץ

אודי קלינר ;קרן מזרחי;אלקסלסי

אתי ;ר'אירית לקסר ד;איריס רסולי;ר''ד

-  גרוטו /  חדר ישיבות 5קומה 

80511תיאום קרן 

' ר ינון ואינג"גורדון ד' גרוטו ישיבה עם אינג' בחדרו של פרופ, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

איתמר גרוטו03/01/201609:00:0009:30:00פוהולריס

ינון יוני ;קרולין פרח;אלי גורדון

עמיר יצחקיזאבה סייג;ולרי פוהורילס' אינג;ר''ד



סימן טוב-משה בר03/01/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

איתמר ;אורלי פרנקל;אודי קלינר

אסנת ;אלון שלזינגר;אלה גאון;גרוטו

ארנון ;ר'אריק סיטון ד;ר'לוקסנבורג ד

ל"אצל המנכ- ברכה כהן ;בעז לב;אפק פרופ

שלום 

,רב

 

 

,         רון רביע,אלון,רמי אבישר,עופר,יאיר,איתמר:  בהשתתפות (ישיבת מעקב חודשית)-רכש חיסונים

סימן טוב-משה בר03/01/201608:30:0009:00:00יעל בר:   יועץ אחראי

קרן ;עופר לוי;יאיר אסרף;איתמר גרוטו

אלון ;רמי אבישר;גלית עבוד;מזרחי

אצל המנכליעל בר;רון רביע;שלזינגר

04/01/201618:00:0018:30:00גל ואלון יגיעו מיכאל לא יגיע

מכרז רכש : ירושלים ישיבה דחופה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

מר , מר הרשקוביץ, ר שוורצברג"ד, מר רביע, מר לוי, מר שלזינגר, גרוטו' פרופ: חיסונים משתתפים

איתמר גרוטו04/01/201618:00:0019:00:00בראור

עופר ;דפנה בר ששת;אלון שלזינגר

איל ;דליה לב;רון רביע;גלית עבוד;לוי

-נתי כהן;ר'שורצברג ד

יניב זוהר;'gal.hershkovich@gmail.com;אהרון

איתמר גרוטו04/01/201617:30:0018:00:00גרוטו ישיבה עם אבי בוסקילה ואורית ויטנר' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו04/01/201607:30:0008:00:00רון ומירה: גרוטו פגישה בנושא תוכנית הנרי משתתפים' במשרדו של פרופ

רון ;אורית אלקסלסי;מירה חונוביץ

דליה לב;רביע

ירושלים פגישה בנושא תוכנית עבודה , חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין , 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

מר ,  (חברת לוטם)בורגר' גב,  קפלן' גב+ ,  מר רביע, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ:המחלקה לסיעוד משתתפים

איתמר גרוטו04/01/201608:30:0009:00:00טלמון

דיקלה דהן ;דליה לב;רון רביע

יע';naamaburger@gmail.com;'שריקי

מירה ;יאיר טלמון;ל קפלן

אורית אלקסלסי;חונוביץ

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין 

ירושלים



ירושלים פגישה בנושא תוכנית עבודה , חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין , 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

' גב,  קפלן' גב+ ר אניס"ד,  מר רביע, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ:האגף לאפידמיולוגיה  משתתפים

04/01/201617:00:0017:30:00מר טלמון,  (חברת לוטם)בורגר

מימי ;יעל קפלן;דיקלה דהן שריקי

ר';naamaburger@gmail.com;'שבתאי

אמיליה אניס ;יאיר טלמון;ון רביע

דליה לב;ר'ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין 

ירושלים



04/01/201616:00:0016:30:00זימנו את דיקלה ויקי וקסלר ומיכל כהן דר

רון רביע;דיקלה דהן שריקיבריל ניר;קרן מזרחי;איתמר גרוטויאיר כאהן508051104/01/201616:00:0017:00:00קרן - פיתוח כלכלי של הצפון עם איתמר גרוטו

 קומה 39משרד הבריאות ירמיהו 

507 חדר 5

'Naama Shilony'04/01/201608:00:0008:30:00אצלנו רות אוסטרין

צ "מגוון ביולוגי ובריה: חדר ישיבות ירושלים ישיבה בנושא , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו04/01/201609:00:0010:00:00מר זלוצקי, טרכטנברוט' גב, מצנר' גב, ר נתניהו"ד- מהגנת הסביבה ,  ר ברנט"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

'SinaiaN@sviva.gov.il';'ויקי 

Ayeletr@sviva.gov.il';'Menache';'חי

m@sviva.gov.il';'AnaTrak@sviva.g

ov.il'; 'יצחקי-זהר ברנט אלון זסק';'רותי משה';'אורנה מצנר '

ירושלים דיון מומחים בנושא הפלרה , חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין , 39במשרד הבריאות ירמיהו 

, מר יצחקי, פלהוריס' אינג+ ר סגן כהן"ד, מן' פרופ, ר גרוסמן"ד, דוידוביץ' פרופ, ר קלינר"ד: משתתפים

איתמר גרוטו04/01/201614:00:0016:00:00חברי הועדה המייעצת+   ר זוסמן"ד, הן' גב,מר גברון

איתן ;זאבה סייג;ולרי פוהורילס' אינג

שלמה ;עמיר יצחקי;עירית הן;גברון

תמר ;סימה אפריאט;ר'זוסמן ד

Dr.Jonathan.Dubnov@lbhaifa;'ברמן

'Vatury, Sigal - טל';'סיגל ואטורי  

 דיקלה דהן;'TAL SHARONA - שרונה

שריקי

04/01/201610:00:0014:00:00מחוזות

סמנכל שירותי )משה דגן,ל משרד הדתות"עודד פלוס מנכ - (קבורה יהודית)תזכיר חוק שירותי קבורה

נעם ויצנר          : איתמר     יועץ אחראי,מוריה,מירי כהן,אליעוז חפר,אילנה "עו,ד מיכל גולדברג"עו(דת

סימן טוב-משה בר05/01/201614:00:0014:45:00 אדלה דוויק5311170

מיכל ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מירי ;אליעוז חפר;נעם ויצנר;גולדברג

אצל המנכלדיקלה דהן שריקימוריה בן צור;כהן

רונית אנדוולט05/01/201609:00:0009:30:00שיחת ועידה פרוביוטיקה בפגים

cathyh@ekmd.huji.ac.il;ליזה רובין 

ר'ד ;Raanan;'Leah 

Kochanowitz'; טאוב-סיגל ליברנט  

קרן;אלי גורדון;איתמר גרוטו;ר'ד  



חדר ישיבות קומה  , 1508 חדר ישיבות 15א קומה " ת29בהתאחדות התעשיינים בית התעשייה המרד 

רונית אנדוולט;עדנה באדיאיתמר גרוטו05/01/201615:00:0017:00:00ר רונית אינדוולנט בנושא אישור לקיום קבוצת עבודה עם חברות המזון"ד+  איתמר גרוטו '  פרופ15

 

  וקרן 03-5198837– תואם עם איריס 

ורונית

 

. 731חדר , 7קומה , א" ת101ארלוזורוב ' רח, הנהלת שירותי בריאות כללית-  במכון כללית למחקר 

, צ "וועדת הכרהבמחלקה של בריה.ח"תש' דרך רח, כניסה לחניון ההנהלה מצדו הימיני של הבניין

כללית

 05/01/201610:00:0014:00:00

AlumaAbu@clalit.org.il;'Michael 

Hartal';RBalicer@clalit.org.il;'Shlom

o Moshe'

'yehudale@clalit.org.il';'mayale3@cl

alit.org.il'

רונית אינדוולנט בנושא אישור לקיום קבוצת עבודה עם חברות' פרופ+  איתמר גרוטו ' פרופ  15:00  

גליה שגיא05/01/201615:00:0016:30:00המזון

עדנה ;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

רונית ;באדי

tamiri@cocacola.co.il';'Ker;'אנדוולט

en Sheinman';'Elinor Belkine 

ברקו ; 15חדר ישיבות קומה 

ומחשב

איתמר גרוטו05/01/201615:00:0015:30:00גליה שגיא

איתמר גרוטו06/01/201614:30:0015:00:00בכנסת ישיבה בנושא סלמונלה בביצים זימון משר החקלאות ינון ייצג

2שלוחה  039485800  



יוני ינון    בקו +אלי גורדון+סמדר+איתמר:סלמונלה בהשתתפות:בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר670696606/01/201612:00:0012:30:00שמספרו 

אלי ;סמדר שזו;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ר''ינון יוני ד;קרולין פרח;גורדון



קרן )איתמר, נריה, שלומית: משתתפים. 02-6706962רישוי עסקים בטלפון : שיחת ועידה בנושא

שלומית קרפיבקה לוין06/01/201608:30:0009:00:00זאב פיש, (80511

קרן ;איתמר גרוטו;נריה שטאובר

זאב פיש;מזרחי



: שיתוף מידע חסונים עם שירותי בריאות כללית משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

' גב, מירון' גב, רפאלוביץ' גב, קיי' גב- כהן מכללית ' גב, סטולרמן' גב, חונוביץ' גב, גרוטו' פרופ

06/01/201610:30:0011:00:00ברקוביץ

מירה ;נסיה כהן

אורית ';etirf@clalit.org.il;'חונוביץ

;' אילנה סטולרמן;אלקסלסי

(CalanitKe@clalit.org.il)'מרים יוספין

רחל ' יפעת מירון וגב' אשמח באם תזמני לשיחה את גב

ברקוביץ 

 

06/01/201613:30:0014:00:00דיקלה וניבה מייצגות

ר'ענת זוהר ד06/01/201613:30:0015:00:00סיכום שאלון סקר חברתי: מבוטל

ניר ;אמה אברבוך;איילת גרינבאום

 Ofra Kalter;אודי קלינר;קידר

Leibovich;'TSAMIR_J@MAC.ORG.

IL;'תמי ;איתמר גרוטו;אירנה בכרך

דיקלה דהן ;קרן מזרחי;מיטל אייל

3-חדר ישיבות קשלומית אבני;ניבה מנור;שריקי

, עדי דקל, נחמיה קינד--- אישור ההסכם - ועדת מכרזים אגח חברתי : יש שינויים מרובים- עדכון מידע 

אורי , אופיר פינטו גדעון אליאס,  רבקה לויפר. ינון קוטגליק/ טלי ארפי , אודי קלינר/ איתמר גרוטו 

אוצר/חשכל/נחמיה קינד06/01/201615:30:0017:00:00קנדל

אודי ;אוצר/חשכל/נחמיה קינד

איתמר ;gidone@nioi.gov.il;קלינר

ofirp@nioi.gov.il;urik@nioi.go;גרוטו

v.il;yuditoz@nioi.gov.il; טלי

 משרדו של 1משרד האוצר קפלן 

נחמיה

 02-5317604נקבע עי אורה 

 

 

 

06/01/201613:00:0014:00:00Orly Shremישיבת תת ועדה רפואית בנושא זיהום אוויר

Rotem 

Kamer;asherov.jack@gmail.com;a

dlery@sheba.health.gov.il;finkg1@

012.net.il;David Alajem, Dr;בהתאחדות איתמר

 

 

06/01/201609:00:0010:00:00(ב נושאים"מצ)גרוטו ' ע עם פרופ.ר גלאון  פ"בשירותים ויטרנרים בית דגן במשרדו של ד

 Nadav] נדב גלאון'

Galon]';'sigalz@moag.gov.il';'נדב 

ר"גלאון ד  (galonn@moag.gov.il)'

:נושאים

 

מחלות זואונטיות  .1

. 

מר , מנור' גב, גרוטו' פרופ: בחירת הרצאות לכנס משתתפים: בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו07/01/201613:00:0013:30:00מר אביב, ר דהן"ד, לזרוביץ' גב, קרלנצר

מיכל ;ינאי קרנצלר;ניבה מנור

אופיר ;דיקלה דהן שריקי;לזרוביץ

אילנית בן חיים;אביב



אלון ,טל נישרי: בהשתתפות - (חומצה פולית)מאל עיסא 'ג: בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר07/01/201615:00:0015:30:00מאיה גולן:              יועץ אחראי6706966,   איתמר גרוטו,שלזינגר

דפנה בר ;אלון שלזינגר;טל נשרי

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;ששת

גולן

07/01/201615:00:0015:30:00iftachsagy@gmail.comר יפתח שגיא"באוניברסיטת בן גוריון מיקום מדוייק יתואם  ביום זה פגישה עם ד



סימן טוב-משה בר07/01/201615:30:0018:00:00נעם+מאיה+ולרי+רבקה שפר+עם איתמר- בשוק הסיטונאי - בתל אביב 

קרן ;איתמר גרוטו;נעם ויצנר;מאיה גולן

פרטים מדוייקים בהמשךר''רבקה שפר ד;מזרחי



FW: שולי נזר07/01/201615:30:0016:30:00אופן הטיפול באירועי הדברה

 125דרך מנחם בגין - תל אביב 

חדר ישיבות - 11קומה 





-----Original Appointment-----

From: gilam@sviva.gov.il 

צ "א פגישה בנושא תוכנית עבודה פיקוח בבריה"ת,  3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת השר בת

07/01/201611:00:0011:30:00מר טלמון,  (חברת לוטם)בורגר' גב,  קפלן' גב+ מר פיש,  מר רביע, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

זאב ;רון רביע;יאיר טלמון

דלי';naamaburger@gmail.com;'פיש

דיקלה דהן שריקי;יעל קפלן;ה לב

רחוב , א "בלשכת השר בת

א"ת,  3קומה , 12הארבעה 



א פגישה בנושא תוכנית עבודה חינוך וקידום "ת,  3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת השר בת

מר ,  (חברת לוטם)בורגר' גב,  קפלן' גב+ מנור' גב, מר רביע, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: בריאות משתתפים

איתמר גרוטו07/01/201610:30:0011:00:00טלמון

דיקלה דהן ;דליה לב;רון רביע

יע';naamaburger@gmail.com;'שריקי

נריה שטאובריאיר טלמון;ניבה מנור;ל קפלן

רחוב , א "בלשכת השר בת

א"ת,  3קומה , 12הארבעה 



א פגישה בנושא תוכנית עבודה שחפת ואיידס "ת,  3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת השר בת

מר ,  (חברת לוטם)בורגר' גב,  קפלן' גב+ ר שם טוב"ד, מר רביע, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

איתמר גרוטו07/01/201610:00:0010:30:00טלמון

דיקלה דהן ;דליה לב;רון רביע

יע';naamaburger@gmail.com;'שריקי

יאיר ;מטי קארה;טוב-דניאל שם;ל קפלן

טלמון

רחוב , א "בלשכת השר בת

א"ת,  3קומה , 12הארבעה 



א פגישה בנושא תוכנית עבודה גנטיקה קהילתית "ת,  3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת השר בת

07/01/201609:30:0010:00:00מר טלמון,  (חברת לוטם)בורגר' גב,  קפלן' גב+ ר זינגר"ד,  מר רביע, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

חביבה ;יאיר טלמון

ר';naamaburger@gmail.com;'חטוקה

דיקלה דהן ;עמיהוד זינגר;ון רביע

דליה לב;יעל קפלן;שריקי

רחוב , א "בלשכת השר בת

א"ת,  3קומה , 12הארבעה 

א פגישה בנושא תוכנית עבודה בריאות הסביבה "ת,  3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת השר בת

מר ,  (חברת לוטם)בורגר' גב,  קפלן' גב+ פוהורליס' אינג,  מר רביע, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

איתמר גרוטו07/01/201609:00:0009:30:00טלמון

דיקלה דהן ;דליה לב;רון רביע

יע';naamaburger@gmail.com;'שריקי

זאבה ;ולרי פוהורילס' אינג;ל קפלן

נריה שטאובריאיר טלמון;סייג

רחוב , א "בלשכת השר בת

א"ת,  3קומה , 12הארבעה 

א פגישה בנושא תוכנית עבודה מעבדות "ת,  3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת השר בת

07/01/201611:30:0012:00:00מר טלמון,  (חברת לוטם)בורגר' גב,  קפלן' גב+ ר ישי "ד,  מר רביע, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

דליה ;יפית כהן

רון ';naamaburger@gmail.com;'לב

יעל ;יאיר טלמון;דיקלה דהן שריקי;רביע

ר'רותי ישי ד;קפלן

רחוב , א "בלשכת השר בת

א"ת,  3קומה , 12הארבעה 

א פגישה בנושא תוכנית עבודה שירות המזון "ת,  3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת השר בת

,  (חברת לוטם)בורגר' גב,  קפלן' גב+ גורדון' אינג,  מר רביע, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: הארצי משתתפים

איתמר גרוטו07/01/201608:30:0009:00:00מר טלמון

דיקלה דהן ;דליה לב;רון רביע

יע';naamaburger@gmail.com;'שריקי

יאיר ;קרולין פרח;אלי גורדון;ל קפלן

נריה שטאוברטלמון

רחוב , א "בלשכת השר בת

א"ת,  3קומה , 12הארבעה 

א פגישה בנושא תוכנית עבודה המחלקה לתזונה "ת,  3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת השר בת

מר ,  (חברת לוטם)בורגר' גב,  קפלן' גב+ אנדוולט' פרופ,  מר רביע, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ:משתתפים

07/01/201608:00:0008:30:00טלמון

דיקלה דהן ;יעל קפלן;רונית אנדוולט

עדנה ;דליה לב;שריקי

רון';naamaburger@gmail.com;'באדי

נריה שטאובריאיר טלמון; רביע

רחוב , א "בלשכת השר בת

א"ת,  3קומה , 12הארבעה 

 123צכיתה "קבלת החלטות בבריה: נושא-  צ "ש קורס בריה"איתמר מלמד באוניברסיטת בן גוריון ב

איתמר גרוטו07/01/201616:00:0018:00:00בניין דיכמן

10/01/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

, גרוטו' פרופ:פגישה בנושא תוכנית עבודה המחלקה לאם לילד ולמתבגר משתתפים,  במשרד הבריאות 

איתמר גרוטו10/01/201615:15:0015:30:00ר רובין"ד,  מר רביע, ר דהן"ד

דליה ;רון רביע;ר'ליזה רובין ד

דיקלה דהן שריקי;אביבה אוליאל;לב

איתמר גרוטו10/01/201615:00:0015:30:00 סלמונלה בביצים2ראיון ערוץ 

סימן טוב-משה בר10/01/201610:30:0011:00:00או נציג מטעמו/יאיר,מתן נעמן,מאיה,אודי,איתמר:בהשתתפות- חיסוני שפעת בבתיס 

אודי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכיאיר אסרף;מתן נעמן;מאיה גולן;קלינר

סימן טוב-משה בר10/01/201612:00:0012:30:00סלמונלה   שירה ברגמן: איתמר בנושא+ל חקלאות "בן אליהו מנכ+ממונה על התקציבים/אודי אדירי ס

קרן ;איתמר גרוטו

moshewe@moag.gov.il;מזרחי

 39ל        רח י רמיהו "אצל המנכ

 מגדלי הבירה13קומה 



ירושלים תוכנית עבודה המחלקה לאם , חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

' גב,  קפלן' גב+ ר רובין"ד,  מר רביע, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ:משתתפים: לילד ולמתבגר משתתפים

איתמר גרוטו10/01/201612:00:0012:30:00מר טלמון,  (חברת לוטם)בורגר

דיקלה דהן ;דליה לב;רון רביע

יע';naamaburger@gmail.com;'שריקי

יאיר ;ר'ליזה רובין ד;ל קפלן

אביבה אוליאל;טלמון

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין 

ירושלים

איתמר גרוטו10/01/201611:00:0012:00:00מר תייר, מר רביע: מבני ארגוני גזזת משתתפים: גרוטו בירושלים ישיבה בנושא' במשרדו של פרופ

 Vered;יניב תייר;דליה לב;רון רביע

Steinberg;דיקלה דהן שריקי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

בדיקות סקר ראיה : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו10/01/201610:00:0011:00:00חונוביץ' גב, ר יוסף"ד, ר רובין"ד, גרוטו' פרופ: לתינוקות פעוטות  משתתפים

עדינה ;אביבה אוליאל;ר'ליזה רובין ד

אורית ;מירה חונוביץ;יוסף

יונה פרבר;אלקסלסי

10/01/201608:30:0010:00:00הנהלה

זאבה סייג;ולרי פוהורילסאיתמר גרוטו10/01/201608:00:0008:30:00ע ולרי"פ- מבוטלת 

10/01/201612:30:0015:00:00הנהלה

IPRED10/01/201619:30:0020:30:00ארוחת ערב של הכנס 

 

ירושלים ישיבת מעקב גנטיקה קהילתית , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ר "ד, נציג /ר לוקסנבורג"ד, טופר' גב, ד סמוך"עו, מר טלמון, נציג/ר עזרא"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

10/01/201616:00:0017:30:00(ל בנושא"ב סיכום ישיבת מנכ"מצ)מר רביע , ר קלינר "ד, זינגר

רויטל ;חביבה חטוקה;ליאורה נעים

אודי ;קלין אילוז'ז;חבר טוב- טופר 

יפה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;קלינר

צביה ;נתן סמוך;דליה לב;שמעוני

ישי ;הדר אלעד;נחמני (טובה)טליה 

איריס  לייטרסדורף ;אתי סממה;פאליק

איילת יוסף;ר'ד

 

Canceled:  עינב שימרון10/01/201615:00:0016:00:00ענת, שירה, ניר, אסנת, איתמר- גיבוש חזון יחסים בינלאומיים

ניר ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;איתמר גרוטו

קרן ;ר'ענת זוהר ד;עמי-שירה לב;קידר

שירן ;מן'אתי תורג;ליאורה נעים;מזרחי

ל במגדלים'בבית הקפה אנגמיטל אייל;אמון

11/01/201607:15:0007:30:00פגישה שאול יציב

ר'איזבלה קרקיס דאיתמר גרוטו11/01/201607:45:0008:00:00ר קרקיס"חיפה עם ד: גרוטו ישיבה בנושא' במשרדו של פרופ - 7:45-800

זאבה סייג;ולרי פוהורילסאיתמר גרוטו11/01/201607:30:0007:45:00ע עם ולרי.גרוטו פ' במשרדו של פרופ -7:45--7:30

הראל-מירה היבנר11/01/201615:00:0016:00:00הערכות ליישום חוק המזון!! דחוף

אלי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

שרון גוטמן;גורדון

ש מירה "בלשכתה של היועמ

 - 12קומה - היבנר הראל 

אלי -איתמר גרוטו: משתתפים

שרון גוטמן-גורדון

דב פסט;ל"סמנכ- אריאלה אסרף11/01/201616:30:0017:00:00גרוטו' ע עם פרופ.במשרדו של מר פסט פ

11/01/201608:00:0009:00:00ר דקל"ד+ גרוטו ' במשרדה של שירה ישיבה עם פרופ

שירה ;רז דקל' דר;שירן אמון;מירי אורן

רון רביעעמי-לב

איתמר                    ,ד נתן סמוך"עו,יאיר או נציג,ר רז דקל"ד: בהשתתפות- הצגת נושא בריאות העובד 

סימן טוב-משה בר11/01/201617:00:0017:40:00מאיה גולן:     יועץ אחרי

צביה ;נתן סמוך;יאיר אסרף;רז דקל' דר

יעל ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;יחזקאל

רון ;אדר שץ;יאיר טלמון;מאיה גולן;בר

ל"אצל המנכאורית ;מירה חונוביץ;רביע



יאיר אסרף11/01/201610:00:0015:00:00גרוטו ואנשיו' פרופ,יאיר ואנשיו: משתתפים.  בריאות הציבור2016דיון תוכניות עבודה 

איתמר ;יאיר טלמון;אדר שץ;חגי דרור

אביעד ;רון רביע;אודי קלינר;גרוטו

ליאורה ;דניאל רבינא;אופיר אביב;פדיה

חדר כנסים, 4קומה , אצל יאירארנון ;יניב זוהר;אלון שלזינגר;מנדיוק

קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר12/01/201616:15:0016:30:00חיסוני שפעת לילדים- איתמר גרוטו - שיחה טלפונית 



מהסופר פארם ,מגיעים לקומת קרקע, לקחת שובר ואז  ישנו  מעבר לאיכילוב,חנייה בחניון וייצמן סיטי

הולכים ישר עד הסוף במדרגות עולים לקומה ,יש יציאה לכביש  משם להיכנס להיכנס לבניין המרפאות

12/01/201614:30:0015:00:00הלפרין' את המדבקות לשובר יחלק פרופ. ולידו נמצא חדר הישיבות 16 ומגיעים לחדר 1

דב )חברי ועדת ההיגוי   +ל "עם אנשי ריבוט מחו- ל "בראשות מנכ(בלשכת השר)-א "בת

סימן טוב-משה בר12/01/201620:00:0021:00:00(ארנון אפק' פרופ,רביב סובל,ניר קידר,איל יעקובסון,איתמר,נחמן אש,רן בליצר,שני' פרופ,צרנחובסקי

איל יעקבסון ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מיכל ;מן'אתי תורג;ניר קידר;ר'ד

3 קומה 12רח הארבעה מורן אלול;ארנון אפק פרופ;דאודי

12/01/201618:30:0019:00:00מור

איתמר גרוטו12/01/201618:30:0020:00:00 הכנה למפגש במשרד הבריאות8ארוחת ערב תתקיים במסעדת פאשה ברחוב הארבעה 

שי רייכראיתמר גרוטו12/01/201610:00:0010:30:00ע עם שי רייכר.בשירות המזון פ

12/01/201620:00:0021:00:00ל" תל אביב בלשכת מנכ12הנמצאת ברחוב הארבעה   ,Rebootמפגש במסגרת פורום 

 

שלום 

:לכולם

 

בשר :א דיון בנושא" ת16חדר , קומה ראשונה' , אגף ג, בניין מרפאות ,ח איכילוב" בביה14:30בשעה 

' פרופ,שמיר' פרופ, ר תירוש"ד,שגיא-ר זלבר"ד, זינגר' פרופ,הלפרין' פרופ,גרוטו' פרופ:מעובד משתתפים

12/01/201614:30:0015:45:00גייפמן' אינג,דוידוביץ' פרופ, שי' פרופ,גורדון ' אינג, גינסברג' גב,אנדוולט

'zelbersagi@bezeqint.net';קרולין 

tinap@clalit.org.il';'Zamir@tlv';פרח

mc.gov.il';'רענן שמיר 

(shamirraanan@gmail.com)';'meitalר''ינון יוני ד;קרן מזרחי;שי חן

, בניין מרפאות , ח איכילוב"בביה

 16חדר , קומה ראשונה' , אגף ג

א"ת

אבחנה בין תוספי : א ישיבה בנושא"ת, במשרדו של אלי גורדון, 12הארבעה ' רח, בשירות המזון הארצי

רות , רינה ורסנו, אלי גורדון, איתמר גרוטו: משתתפים, תזונה מפוקחים לכאלו שאינם מפוקחים

12/01/201609:00:0010:00:00רז הילמן, לריסה גופשטיין, שימברג

'razh@chamber.org.il';רוני ברקוביץ 

רות;ר''רינה ורסנו ד;קרולין פרח;ר'ד  

לריסה;מיקי אריאלי;אלי גורדון;שימברג  

גופשטיין

 -03תואם מול מיטל 

5631081 

 

איתמר גרוטוIPRED12/01/201612:00:0013:40:00 איתמר משתתף בפאנל בכנס 12:10

  

נועה חסדאי13/01/201600:00:0000:00:00 בינלאומיIPREDתרגיל טרור כימי במסגרת כנס 

Dr. Golan Abach;אבי מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il); ל"סא  

ל אביב אוחנה"סא;ן"רע-אביב אוחנה -

ן"רע  HOTMAIL; ח קופות"אחראי שע באר שבע אוניברסיטה וסורוקה 

רון ,מירה חונוביץ,איתמר: בהשתתפות (ס יסודיים"סיכום נושא חיסוני השפעת בבתי)בריאות התלמיד

סימן טוב-משה בר13/01/201618:45:0019:15:00עינב,מאיה,יאיר טלמון,אודי קלינר,רביע

מירה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי ;רון רביע;אורית אלקסלסי;חונוביץ

עינב ;מאיה גולן;יאיר טלמון;קלינר

ל"אצל המנכאדר שץיאיר אסרף;דובר;צילה סעדון;שימרון



13/01/201613:00:0013:30:00שיחה עם חדוה שביט



, גרוטו' פרופ: פיתוח שיטות מעבדה לניטור ביולוגי משתתפים: בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו13/01/201608:00:0008:30:00ר רורמן"ד, ר ברמן"ד

אפרת רורמן ;תמר ברמן

(efrat.rorman@PHLTA.HEALTH.G

OV.IL); שרון גירד

(sharon.jhirad@PHLTA.HEALTH.G

13/01/201609:00:0009:30:00דקלה מייצגת בתוכניות העבודה



רון רביערחל יונה;שרה שטרייספלדאיתמר גרוטו13/01/201608:30:0009:00:00גרוטו' ע עם פרופ.שטרייספלד פ' במשרדה של הגב

תקן + חוזה מומחים איזבלה למודל עם שעות נוספות 

ייעוץ משפטי +אופירה+ תקציב 

מזון

 

נציג + ארנולד מנטו' ירושלים פגישה עם פרופ, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

CDC13/01/201610:00:0012:00:00איתמר גרוטו

מימי ;ר'אמיליה אניס ד;רועי סינגר

אהרונה ;מנור שפריץ;אודי קלינר;שבתאי

פרידמן

בוקר 

,טוב

 

 

איתמר גרוטו13/01/201610:00:0010:30:00פגישה ארנולד מונטו

, רועי סינגר, לזמן את אמיליה

מנור שפריץ, אודי

מנהלי +ל "בראשות מנכ- תכניות עבודה - ח פסכיאטריים"מנהלי בתי  (ל"בראשות מנכ)-בירושלים 

רועי משולםסימן טוב-משה בר13/01/201614:00:0019:00:00טל ברגמן ואנשיה+הנהלה מצומצמת+מנהלות מקצועיות   +'אדמנ+ח פסכיאטריים"בתי

-ליאת פייס;חגי דרור;יאיר אסרף

ענת זוהר ;אדוה קליין;ליאור גילה;דורי

ורד מדמון ;דנה ארד;איילת גרינבאום;ר'ד

רותי ;ציונה חקלאי;קויתי

                  4קומה , באולם כנסים

מגדלי  , 39          רח ירמיהו 

הבירה          חנייה בחניון התחנה 

הסדר חנייה יעשה , המרכזית

מנהלי +ל "בראשות מנכ- תכניות עבודה - ח גריאטריים "עם מנהלי בתי (ל"בראשות מנכ)-בירושלים 

סימן טוב-משה בר13/01/201609:00:0012:30:00אהרון כהן ואנשיו+הנהלה מצומצמת+מנהלות מקצועיות   +'אדמנ+ח גריאטרים"בתי

פרופ עמוס ;דנה ארד;איילת גרינבאום

';'taniab@shoham.health.gov;'גילהר

mendelson@gri.heaith.gov.il;' ורה

.hanhala.sh@gri.health.gov;'רוזנפלד

ליאור ;אדוה קליין;רועי משולם

עופר ;'חגי דרור;דורי-ליאת פייס;גילה

אהובה ;איילת מנדלוביץ';תמיר

דרורה ;צברי

        חדר ישיבות           4קומה 

                      39רח ירמיהו 

- חנייה בחניון התחנה המרכזית )

נא להביא שוברי חנייה ולסדראת 

 

תתקיים במרכז ,   יעדים ותובנות2016הכנה למציגים בכנס לבריאות - סדנת פרזנטציה אפקטיבית 

איתמר גרוטו15.00.14/01/201609:00:0015:00:00 – 09.00: בין השעות, 14.1.2016ביום חמישי , בתל השומר, ההדרכה של משרד הבריאות



FW:  יאיר אסרף, ביאר ואנשיו' פרופ: בהשתתפות - (ל"בראשות מנכ)ם"ח רמב"ביה- תכניות עבודה  

סימן טוב-משה בר14/01/201615:15:0017:45:00ואנשיו    משתתפים נוספים

דב ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;בעז לב

מירה ;אלון שלזינגר;עינב שימרון;פסט

יהודה רון ;ר"א ד'שושי ריב;הראל-היבנר

חבר - רויטל טופר ;ורד עזרא;מר

ורד מדמון ;דנה ארד;איילת גרינבאום

ניבה ;רותי ויינשטיין;ציונה חקלאי;קויתי

אורית ;רונית אנדוולט;לילך מלוויל;מנור

ל"אצל המנכ-נדב בן;יונה

דב פסט14/01/201611:30:0012:00:00מחוז מרכז- בנושא , רון רביע+ איתמר גרוטו + שוש ריב א +   מירה היבנר 02-6706961שיחת ועידה  

שושי ;מלי כראזי;הראל-מירה היבנר

רון רביע;איתמר גרוטו;ר"א ד'ריב



מנור שפריץ14/01/201610:30:0011:30:00עדכונים- שיחת ועידה בנושא סלמונלה 

ינון יוני ;דנה שך;אלי גורדון

nadavg@moag.gov.il;'michalp;ר''ד

@moag.gov.il';'shimonpr@moag.g

ov.il';'sigalz@moag.gov.il;' תמר

ר'ענת זוהר ד14/01/201611:30:0013:00:00ס"הסקר החברתי של הלמ

ניר ;אמה אברבוך;איילת גרינבאום

 Ofra Kalter;אודי קלינר;קידר

Leibovich;'TSAMIR_J@MAC.ORG.

IL;'תמר ;איתמר גרוטו;אירנה בכרך

' דיקלה דהן';שטיין-נעמה שמיר  

תאנה ענב;ניבה מנור;שריקי

קומה )אולם ויטה - מכון גרטנר

(ראשונה במעלית

אלי רוזנברגאיתמר גרוטו14/01/201610:00:0011:00:00ר רוזנברג"ע ד.גרוטו פ' א במשרדו של פרופ"בלשכת הבריאות ת

Conference call with Prof. Itamar Grotto, MD, MPH, PhD; Gustavo Del	Toro, M.D. and 

Deborah Konopko14/01/201619:00:0020:00:00Konopko, Deborahאיתמר גרוטו;DelToro, Gustavo

Tel number to call:  718-963-

7107

בן )  באולם הישיבה של מעבדות  אבו כביר HIVמפגש תכנית קהילתית למעקב וטיפול במהגרים נשאי 

איתמר גרוטו14/01/201614:00:0015:00:00תל אביב יפו, 69צבי 

 

- א  דיון בנושא חיסון וקסיניה "ת, חדר ישיבות, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

איתמר גרוטו14/01/201609:00:0010:00:00מר צדוק, ר אקסלרוד"ד, ר קלינר"ד, ר אניס"ד, גרוטו' פרופ: מחט מפוצלת משתתפים

מימי שבתאי ;ר'אמיליה אניס ד

(mimi.shabtay@MOH.HEALTH.GO

V.IL);עפרה אקסלרוד ;אודי קלינר

רוני צדוק;ר'ד

-שרון מלמד – תואם מול 

א פגישה של צוות משימה לנושאי "ת, חדר ישיבות, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

+ חברי המשימה+גרוטו' פרופ: השפעה על תקציב משתתפים - Cסקירה וטיפול בדלקת כבד נגיפית 

14/01/201616:00:0018:00:00לשנו'  פרופ+נציג/טופר' גב+ נציג/ר לוקסנבורג"ד+ ח בנושא"נציגי קופ

נעה טריקי ;'אורית מזכירה לאומית

@svinker@leumit.co.il';'yaffa_a';'ר'ד

clalit.org.il;'מזכירה )מירה רכטר

 Stela';'ר'עופר חן ד;'(מאוחדת

' תלמה כהן- רמל - לשכת רמל תכנון  -

ליאב- רפואה ראשי . ק- רפואה ';'טוהר  

ענת- רלש קרפר- רפואה ';'גולדשטיין  

'עמר

רחוב , א"בלשכת הבריאות ת

א"ת, 2קומה , 12הארבעה 

ח איכילוב באולם סמי עופר "  בהקשר לטיפולי הפריה חוץ גופנית בביהB ו Cיום עיון בנושא הפטיטיס 

15/01/201608:30:0012:00:00(איתמר משתתף)

ר פואד עאזם"ד

 

  



17/01/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

'Prof. Mendelson Ella'לילך מורדקוביץ;מנדלסון- אלה איתמר גרוטו17/01/201608:30:0009:00:00מנדלסון' ע פרופ.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

FW: יאיר,ורד עזרא,   רוטיל טופר ואנשיה,דפס ואנשיו: בהשתתפות- מטה מול מטה - ח כללית "קופ  

מיכל:  יועץ אחראי   (רשימת משתתפים נוספים בהמשך ממיכל לזרוביץ )אסנת   ,ניר ארנון,אסרף  

סימן טוב-משה בר17/01/201609:30:0012:00:00לזרוביץ

חבר - רויטל טופר ;איתמר גרוטו

נעם ;מיכל לזרוביץ;יפה שמעוני;טוב

אלי ;ויצנר

ורד ';lishka10@clalit.org.il;'דפס

'OrnitBa@clalit.org.il';אופיר 

שלומית קרפיבקה;ליאורה מנדיוק;אביב  

אסתי;הדר אלעד;ספי מנדלוביץ;לוין  

איתי;ניבה אזוז;ליאור ברק;שלי ל"אצל המנכ 

ר "ד, גרוטו' פרופ: כ טרכטנברג משתתפים"הכנה לישיבה עם ח:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו17/01/201607:00:0007:30:00חונוביץ' גב, ר ירדני"ד, רובין

אורית ;מירה חונוביץ;גלית בן עמי

ליזה רובין ;הדר ירדני;אלקסלסי

אביבה אוליאל;ר'ד

סימן טוב-משה בר17/01/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

איתמר ;אורלי פרנקל;אודי קלינר

אסנת ;אלון שלזינגר;אלה גאון;גרוטו

ארנון ;ר'אריק סיטון ד;ר'לוקסנבורג ד

ל"אצל המנכ- ברכה כהן ;בעז לב;אפק פרופ

17/01/201616:30:0017:00:00חומר בנושא לדבר גם בנושא כונניות ויטרנרים

 

קרן מזרחי;איתמר גרוטוד"הרולד בר עו17/01/201616:30:0017:00:00פגישת עבודה בנושא התפרצות הסלמונלה- אצל איתמר גרוטו 









אורית אלקסלסי;מירה חונוביץאיתמר גרוטו17/01/201614:00:0014:30:00ע מירה.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

מרכז חרדי לשלמות : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39במשרד הבריאות ירמיהו 

17/01/201610:00:0011:00:00מנור' גב, ר רובין"ד, חונוביץ' גב, גרוטו' פרופ, מאיר עסור, טל נחום - (ב חומר"מצ)המשפחה 

אביבה ;ר'ליזה רובין ד;ניבה מנור

דיקלה דהן שריקי;עדינה יוסףאורית אלקסלסי;מירה חונוביץ;אוליאל

(18:00-19:00) Meeting with MOH: Itamar Grotto, Yair Erez (TBC),	Yaron Savoray, Gila 

Vadnai-Tolub17/01/201618:00:0019:00:00

'Yaron 

Savoray/TAV/Europe/MCKINS

EY'

Gila Vadnai-

Tolub/CHI/NorthAmerica/MCKINSE

Y; קרן מזרחי;איתמר גרוטו ;Yair 

Erez/LON/Europe/MCKINSEY;דיקל

39th Yirmiyahu st', 5th floor , 

Jerusalem

ארגון -רה: בחדר של מר פסט ירושלים  ישיבה בנושא , 11קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו17/01/201607:30:0008:30:00ר רורמן"ד, ר ישי "ד, מנדלסון' פרופ, גרוטו' פרופ: מעבדות משתתפים

אפרת ;דב פסט;יפית כהן;ר'רותי ישי ד

-אלה ;לילך מורדקוביץ;שרון גירד;רורמן

רון רביע;'Prof. Mendelson Ella'ל"סמנכ- אריאלה אסרף; מנדלסון

17/01/201612:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ

חבר טוב- רויטל טופר 17/01/201614:30:0015:30:00אלון קרקובסקי+ כללית + דיון בנושא מרפאה אזורית בהר חברון  

'ilanit@hrhevron.co.il'; ר מיכאל"ד  

 אורן

(michaelo@clalit.org.il);'michaelmi

@clalit.org.il';'yoram95@clalit.org.il'' דיקלה דהן שריקי';אלון קרקובסקי

חדר י  - 1קומה  - 39ירמיהו ' רח

שיבות

איתמר גרוטו17/01/201608:30:0010:00:00ישיבת הנהלה- מבוטל 

דליה ;אורית אלקסלסי;אביבה אוליאל

עדנה ;מימי שבתאי;זאבה סייג;לב

אלי ;'אודי קלינר;קרולין פרח;באדי

אלי גורדוןדיקלה דהן ;ר'אמיליה אניס ד';גורדון

17/01/201609:30:0010:00:00מירה, רון, איתמר ביקש לזמן את יאיר אסרף

מירה חונוביץ  + רון רביע + יאיר אסרף + איתמר גרוטו +  מצוקות תחנות טיפות חלב מוריה אשכנזי 

יעקב ליצמן שר הבריאות17/01/201609:15:0010:00:00לקבל רשימת שמות משתתפים דניה לדש

זהבה ממן ;אבי דזדק;אבי בהר;אבי בהר

יעקב ;יעקב אייזק;חיים יוסטמן;אחדות

-danyal@gilad;'טסלר

lobbying.co.il;'יעקב ;יעקב ליצמן אישי

אורית ;מירה חונוביץ;קרן מזרחי

ירושלים , 39ירמינהו דליה לב;רון רביע;אלקסלסי



יעקב ליצמן שר הבריאות18/01/201615:30:0016:00:00ציליאק- איתמר גרוטו + כ מירב  בן ארי "ח

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי דיקלה דהן שריקי 

ניבה מנור;ינאי קרנצלראיתמר גרוטו18/01/201607:30:0008:00:00מר קרנצלר, מנור' גב, גרוטו ' משתתפים פרופ: עדכונים:  בנושא 026706938: שיחת ועידה בקו 7:45

ע עם עמית בן .תל השומר  מיקום מדוייק יקבע בהמשך פ, חדר ישיבות , 2קומה , בגרטנר, בתל השומר

קרן מזרחיצור-עמית בן18/01/201617:00:0017:30:00צור

יאיר אסרף ,ר ברהום ואנשיו"ד-  -תכניות עבודה -ח נהריה "ביה (ל"בראשות מנכ)-גרטנר- ש"בתה

סימן טוב-משה בר18/01/201616:30:0019:00:00חברי הנהלה,,ואנשיו

ר "ד;רועי משולם;יאיר אסרף;אדוה קליין

 Meital;ח נהריה"מסעד ברהום בי

Ashour; נעם

דפנה בר ;orlyw2@clalit.org.il;ויצנר

דנה ;איילת גרינבאום;ר'ענת זוהר ד

רותי ;ציונה חקלאי;ורד מדמון קויתי;ארד

רונית ;לילך מלוויל;ניבה מנור;ויינשטיין

אולם ויטה-נדב בן;אורית יונה;אנדוולט

, ר אמנון רופא ואנשיו "ד: בהשתתפות- תכניות עבודה-ח בני ציון"ביה (ל"בראשות מנכ)-גרטנר-ש"בתה

סימן טוב-משה בר18/01/201613:00:0015:30:00אלון שלזינגר,יאיר אסרף ואנשיו

רועי ;יאיר אסרף;ר"אמנון רופא ד

נעם ;אדוה קליין;משולם

דפנה בר ;orlyw2@clalit.org.il;ויצנר

אלון שלזינגר;ששת

'erez.shimko';'elimelech 

kuhnreich';'ilana.peterfreund';'janna.

sheps';'mira.kafil'; איילת;ר'ענת זוהר ד  

ורד מדמון;דנה ארד;גרינבאום אולם ויטה 

יאיר ,ר חזי לוי ואנשיו"ד:בהשתתפות- תכניות עבודה -ח ברזילי"בי(ל"בראשות מנכ)- גרטנר- ש "בתה

סימן טוב-משה בר18/01/201610:00:0012:30:00,אסרף ואנשיו

רועי ;יאיר אסרף';מזל באבא;'חזי לוי

נעם ;אדוה קליין;משולם

אלון ;orlyw2@clalit.org.il;ויצנר

דפנה בר ששת;שלזינגר

' מילר אליעז';'צחי כהן';'לוי חזי דר  

ענת זוהר';שרר יניב דר';'משה מנשה';'דר  

ורד מדמון;דנה ארד;איילת גרינבאום;ר'ד  

ניבה;רותי ויינשטיין;ציונה חקלאי;קויתי אולם ויטה 

עמדת משרד הבריאות להקמת הרשות לגיל הרך : ירושלים פגישה בנושא , 1409חדר , 1קומה , בכנסת

, מנואל טרכטנברג' כ פרופ"יועץ פרלמנטרי לח- אהוד עוזיאל , מנואל טרכטנברג' כ פרופ"ח: משתתפים

ר "ד, ר רובין"ד, חונוביץ' גב, גרוטו' פרופ

איתמר גרוטו18/01/201614:00:0014:30:00ירדני

'manuelt@KNESSET.GOV.IL';מירה

ליזה רובין;אורית אלקסלסי;חונוביץ   

הדר;רויה קולסקי;אביבה אוליאל;ר'ד  

ירדני

מיכל גולדברגאיתמר גרוטו18/01/201613:00:0013:30:00ד גולדברג בנושא תוכניות עבודה"ע עו.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

18/01/201612:00:0012:30:00שולמן' אצלנו פרופ

יעקב ליצמן שר הבריאות18/01/201611:30:0012:00:00עיקרי המלצות ועדה ציליאק- ר דיקלה דהן "ד+ ע איתמר גרוטו "פ

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי 39ירמיהו  

קבלת תרומות דם של יוצאי : בנושא, (ל משרד הבריאות"משנה למנכ)ארנון אפק ' ישיבה בראשות פרופ

ארנון אפק פרופ18/01/201617:30:0018:30:00(שמות המשתתפים מופיעים בגוף הזימון)אתיופיה 

-דניאל שם;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

שרותי ;Ofra Kalter Leibovich;טוב

בריאות כללית  

(rbalicer@gmail.com);Manfred om@cc.huji.ac.il;'Orly Manor'2קומה , מכון גרטנר, שיבא

:משתתפים

 

ארנון ' פרופ

אפק

יעקב ליצמן שר הבריאות18/01/201610:45:0011:30:00אודי קלינר+ איתמר גרוטו + שדה בריר - שר אבי גבאי 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי 39ירמיהו  

ליאורה + עינב שימרון + איתמר גרוטו + ארנון אפק+ אבי ישראלי-+ שר הבריאות  של קפריסין 

יעקב ליצמן שר הבריאות18/01/201610:00:0010:45:00***זר פרחים** *-  אברישימי   

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי 39ירמיהו רון רביע 

איתמר גרוטו18/01/201608:00:0010:00:00.אפידמיולוגיה, בריאות הסביבה, תזונה, חיסונים: פגישה עם שר הבריאות של קפריסין הנושאים

רונית ;ולרי פוהורילס;אלי גורדון

קרולין ;ר'אמיליה אניס ד;אנדוולט

מימי ;עדנה באדי;זאבה סייג;פרח

רון רביעשבתאי 

+ טל מורגנשטיין + נתן סמוך + תשריך חיסונים פנאומוקוקים - שיחת ועידה בנושא טיוטת חוזר 

חבר טוב- רויטל טופר 19/01/201610:00:0010:30:00מתן אונגר+ אריאלה תורן + ורד עזרא + אמיליה אניס + איתמר גרוטו 

טל ;צביה יחזקאל;נתן סמוך

אמיליה אניס ;איתמר גרוטו;מורגנשטיין

מתן ;ס תורן'אריאלה אדיג;ורד עזרא;ר'ד

הדר אלעדאונגר

יאיר אסרף ,ר בני דוידזון ואנשיו"ד: בהשתתפות- (ל"בראשות מנכ)ח אסף הרופא "ביה- תכניות עבודה 

סימן טוב-משה בר19/01/201612:30:0015:00:00אלון שלזינגר,ואנשיו  

בני דוידזון 

י';aagajany@asaf.health.gov.il;'ר"ד

נעם ;רועי משולם;אדוה קליין;איר אסרף

דפנה בר ;orlyw2@clalit.org.il;ויצנר

'HeniaK@asaf.health.gov.il';'Anat.E

ngel@asaf.health.gov.il';'MeravM@

asaf.health.gov.il'; איילת;ר'ענת זוהר ד  

ורד מדמון;דנה ארד;גרינבאום 4קומה , אולם כנסים 



אלון שלזינגר  ,יאיר אסרף ואנשיו,ר ארז און ואנשיו"ד- (ל"בראשות מנכ)ח פוריה "ביה- תכניות עבודה 

סימן טוב-משה בר19/01/201609:00:0011:30:00הנהלה מצומצמת+

יאיר ;ר"ארז און ד;(מזכירה)ר "ארז און ד

נעם ;רועי משולם;אדוה קליין;אסרף

אלון ;orlyw2@clalit.org.il;ויצנר

דפנה בר ששת;שלזינגר

דנה ;איילת גרינבאום;ר'ענת זוהר ד

רותי ;ציונה חקלאי;ורד מדמון קויתי;ארד

רונית ;לילך מלוויל;ניבה מנור;ויינשטיין

 אולם כנסים4קומה שמעון ;יוסף-נדב בן;אורית יונה;אנדוולט

23:0519/01/201623:00:0023:30:00טיסת לילה לתאילנד 

איתמר גרוטו19/01/201615:00:0017:00:00ח באולם דיונים של המועצות"מועצה לבריאות העובד באגף לשע

 

סימן טוב-משה בר20/01/201616:30:0019:00:00יאיר אסרף ואנשיו,רוני גמזו ואנשיו: בהשתתפות- ח איכילוב "ביה (ל"בראשות המנכ)-תכניות עבודה 

אדוה ;רועי משולם;יאיר אסרף;רוני גמזו

-doar;'קליין

mankal@tlvmc.gov.il;' נעם

orlyw2@clalit.org.il;ויצנר

דנה ;איילת גרינבאום;ר'ענת זוהר ד

רותי ;ציונה חקלאי;ורד מדמון קויתי;ארד

רונית ;לילך מלוויל;ניבה מנור;ויינשטיין

4אולם כנסים קומה -נדב בן;אורית יונה;אנדוולט

סימן טוב-משה בר20/01/201613:30:0016:00:00,יאיר אסרף ואנשיו,סלמאן זרקא ואנשיו: בהשתתפות (ל"בראשות המנכ)ח זיו צפת"ביה- תכניות עבודה 

אדוה ;יאיר אסרף;ר'סלמאן זרקא ד

רועי ;קליין

'ahoova.m@ziv.health.gov.il;'משולם

orlyw2@clalit.org.il;נעם ויצנר;

דנה ;איילת גרינבאום;ר'ענת זוהר ד

רותי ;ציונה חקלאי;ורד מדמון קויתי;ארד

רונית ;לילך מלוויל;ניבה מנור;ויינשטיין

4אולם כנסים קומה -נדב בן;אורית יונה;אנדוולט

יאיר אסרף ,ר יצחק ברלוביץ ואנשיו"ד: בהשתתפות - (ל"בראשות המנכ)ח וולפסון "ביה- תכניות עבודה 

סימן טוב-משה בר20/01/201608:30:0011:00:00מוזמנים נוספים בהמשך,             ואנשיו

רועי ;יאיר אסרף;(ר"ד)יצחק ברלוביץ 

אדוה ;משולם

director@wolfson.health.gov.i;'קליין

l;'נעם ויצנר;orlyw2@clalit.org.il

'Berlovitz, Yitzhak Dr - ' ר יצחק"ד  

איילת;ר'ענת זוהר ד';ברלוביץ  

ורד מדמון;דנה ארד;גרינבאום  

ניבה;רותי ויינשטיין;ציונה חקלאי;קויתי  אולם כנסים4קומה  

יאיר אסרף ,ר מיקי דודקביץ ואנשיו"ד: בהשתתפות (ל"בראשות מנכ)ח הילל יפה"ביה-תכניות עבודה 

סימן טוב-משה בר21/01/201609:00:0011:30:00הנהלה מצומצמת,          ואנשיו

ר "ד' מיקי דודקביץ;ר"ד' מיקי דודקביץ

אדוה ;נעם ויצנר;יאיר אסרף;(מזכירה)

רועי ;קליין

ענת זוהר ;orlyw2@clalit.org.il;משולם

' פיינבלט';'סייג סילבי';'משעלי ליז  

אופידיסנו מאיה';'פיטרשו אביבה';'דינה  

איילת';ר"בן משה אמנון ד';'ח"רו  

ורד מדמון;דנה ארד;גרינבאום 4קומה ,אולם כנסים 

איתמר גרוטו21/01/201616:00:0018:00:00 בניין דיכמן123סמינר סטודנטים כיתה -  צ "ש קורס בריה"איתמר מלמד באוניברסיטת בן גוריון ב

24/01/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

---- דליה לב;רון רביע24/01/201612:30:0014:30:00ל"ישיבת הנהלה מנכ----בוטל

24/01/201615:30:0016:00:00ר מיכל כהן דר מייצגת"ד

שותפים "המשך תכנית -    וולקוביץ  046916901ראש מועצה מקומית חצור הגלילית - שמעון סויסה 

יעקב ליצמן שר הבריאות24/01/201615:30:0016:00:00ר מיכל כהן דר"ד+ איתמר גרוטו או נציג מטעמו+ ורד עזרא או נציג טעמה + טל ברגמן+ לנפש 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב טסלר';אייזק ;Michal Cohen - 

Dar;' יעקב ליצמן';יעקב ליצמן אישי 39ירמיהו דיקלה דהן שריקי 

Canceled: ורד מדמון קויתי24/01/201611:00:0012:00:00עובדי מעבדות

שירית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי ;יפית כהן;ר'רותי ישי ד;אלבז

 אצל איתמר507 חדר 5קומה יוסף-נדב בן;דליה לב;רון רביע;קלינר

24/01/201608:30:0010:00:00ישיבת הנהלה- מבוטלת 

אודי ;רותי ויינשטיין;קרן מזרחי

זאבה ;עדנה באדי;מימי שבתאי;קלינר

אמיליה אניס ;מירה חונוביץ;סייג

ולרי ;קרולין פרח;רונית אנדוולט;ר'ד

ניבה מנוראיתמר גרוטו25/01/201607:30:0008:00:00ע ניבה.אצלנו פ

גרוטו ישיבה עם נועם ' ירושלים במשרדו של פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו25/01/201611:00:0012:00:00ינאי וניבה: מעצב המצגת לכנס תובנות משתתפים

-noam@ga;ינאי קרנצלר;ניבה מנור

da.co.il;noam@ga-da.co.il

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



'Orly Shrem'25/01/201615:00:0016:30:00אורלי, ועדה בנושא זיהום אוויר-ישיבת תת

asherov.jack@gmail.com;adlery@

sheba.health.gov.il;finkg1@012.net

.il;'David Alajem, Dr';איתמר 

בהתאחדותlevanak@sviva.gov.il;oren@f;גרוטו

 

 

מיכל פרי +שמעון פרק+מיכל חנוביץ+סרחיו דולב+ינון יוני+אלי גורדון+איתמר גרוטו+סלמונלה

'[Nadav Galon] נדב גלאון'25/01/201613:00:0014:30:00נדב גלאון+מרקוביץ

ינון יוני ;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

נלי ;קרולין פרח;אלי גורדון;ר''ד

 Sergio]יו דולב 'סרג;קולדנוב

Dolev]; אביבה הליגו[Aviva 

ט בבית דגן חדר "בניין הנהלת השו

'ישיבות קומה ב

 

 

. נציג ל,דב,יאיר אסרף  ,איתמר ואנשיו: בהשתתפות- שרותי בריאות הציבור - תכניות עבודה 

סימן טוב-משה בר25/01/201608:30:0011:00:00,נציג מיחשוב,משפטית

דב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;יאיר אסרף

-שירה לב;ל"סמנכ- אריאלה אסרף;פסט

-מירה היבנר;מלי כראזי;שירן אמון;עמי

הראל

אופיר ;יאיר טלמון;חגי דרור;אדר שץ

טליה ;ליאורה מנדיוק;יעל קפלן;אביב

רוני ;מרים יוספין;נתן סמוך;אגמון

ל"אצל המנכספי האוסליך;ספיר



איתמר גרוטו26/01/201618:00:0018:30:00נגיף זיקה- ראיון בערוץ הראשון 



אלי , רון רביע, איתמר : משתתפים, פיזור תקנים חדשים:  בנושא02-6706938שיחת ועידה בקו טלפון 

איתמר גרוטו26/01/201609:30:0010:00:00יוני ינון, גורדון

נלי ;ר''ינון יוני ד;קרולין פרח;אלי גורדון

דליה לב;רון רביע;קולדנוב



+  כ היימן עודה "ח+ אהאד ראחאל+ מהנדס המועצה טלאל עפאן + ר יאסר עומר "מועצה אלבטוף  ד

יעקב ליצמן שר הבריאות26/01/201611:00:0011:40:00מיכל כהן דר+   איתמר גרוטו  

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי 39ירמיהו איתמר גרוטו 



אודי , רון רביע, איתמר גרוטו, נחמיה קינד- ועדת מכרזים רכש חיסונים : התיאור השתנה- עדכון מידע 

, רן רידניק, אלעד מסאסא, שירי מרזל, עדי דקל, מיכאל בר אור, אלון שלזינגר, ינון גוטגליק? , קלינר

אוצר/חשכל/נחמיה קינד26/01/201616:00:0017:00:00...גיליה פי, עומר כלפון, חגי דרור, מירב קדם, אמיליה אניס, אייל שוורץ

אלון ;אוצר/חשכל/נחמיה קינד

איל שורצברג ;אודי קלינר;שלזינגר

אי;gal.hershkovich@gmail.com;ר'ד

amilia.anis@moh.gov.ilרון ;רמי אבישר;תמר גרוטו

קרן מזרחי;איתמר גרוטו;חיים יוסטמןיעקב ליצמן שר הבריאות26/01/201612:30:0013:00:00איתמר- לחיים יוסטמן 

בבר וענונואיתמר גרוטו26/01/201610:00:0010:30:00ע בבר.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

יעקב ליצמן שר הבריאות26/01/201615:00:0015:30:00יונתן הלוי' פרופ+ ר קלינר "ד+ איתמר גרוטו - חיסון פפילומה במגזר החרדי 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי 39ירמיהו  

אלרגנים : כ איילת נחמיאס ורבין בנושא"ירושלים ישיבה עם ח , 0225חדר , 0קומה , בכנסת!!!   מבוטל

ז לסידור .ת+ אנא העבירו רשימת משתתפים )גורדון ונציגיו ' אינג, גרוטו' פרופ: במזון משתתפים

אלי גורדון;קרולין פרחאיתמר גרוטו26/01/201616:00:0017:00:00(אישורי כניסה

הוועדה לגודל רכב : ירושלים ישיבה בנושא , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו ,  במשרד הבריאות

נא לא לזמן משתתפים נוספים , ד אגמון"עו, ר דקל"ד, ר ששון"ד, ר עזרא"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

איתמר גרוטו26/01/201614:00:0015:00:00.לפגישה זו

קלין 'ז;ורד עזרא;ר'עדי ששון ד

טליה אגמון;רז דקל' דר;מירי אורן;אילוז

יעקב ליצמן שר הבריאות26/01/201613:00:0013:30:00פגישה בהמשך לסיור השר בדרום - (קרן מזרחי מזמנת  )שירלי + דפנה + ר בלינקו "ד+ איתמר גרוטו 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי 39ירמיהו ר נטליהבילנקו"ד 

, ר ורד עזרא"ד, ארנון אפק' פרופ: מערך בקרות ממוחשב בהשתתפות- ועדת היגוי לפרוייקט מחשוב 

שירה לב , אלי מרום, איתמר גרוטו' פרופ,ר אודי קליינר"ד, עמיר יצחקי, רותי פרוינד, א"ר שושי ריב"ד

מרים יוספין26/01/201610:30:0012:30:00זהבית אטד, בני בולגריו, מרים יוספין, עמי

א 'שושי ריב;ורד עזרא;ארנון אפק פרופ

אודי ;עמיר יצחקי;רות פרוינד;ר"ד

בני ;עמי-שירה לב;אלי מרום;קלינר

איתמר גרוטו;azehavit@gmail.comזהבית אטד;בולגריו

לשכת  - 12חדר ישיבות קומה 

ל"משנה למנכ

זיוה יאיר;רונית דודאי;דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו27/01/201608:00:0008:30:00רון רביע, ישיבה עם רונית דודאי, 507 חדר 5גרוטו קומה ' במשרדו של פרופ



27/01/201612:00:0014:00:00אצלנו הכשרה  אישית בנושא תקשורת מול קהל ומצלמה!!!  בוטל



אופיר אביב                  ,רויטל טופר ואנשיה,רן סער ואנשיו: בהשתתפות- מטה מול מטה - קופח מכבי 

סימן טוב-משה בר27/01/201609:30:0012:00:00,מיכל לזרוביץ:                                                     יועץ אחראי

יפה ;רן סער;חבר טוב- רויטל טופר 

מיכל ;אופיר אביב;שמעוני

ליאור';melitz_or@mac.org.il;'לזרוביץ

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;ה מנדיוק

איתי ;ס תורן'אריאלה אדיג;ליאור ברק

מתן ;עמיחי בירנצוייג;קלטניק

ספי ';נחמן אש פרופ;'אונגר

אצל המנכלאיילת ;שרה שטרייספלד;מנדלוביץ



סימן טוב-משה בר27/01/201616:00:0018:30:00יאיר אסרף ואנשיו,רוטשטיין ואנשיו' פרופ: בהשתתפות (ל"בראשות מנכ)ש "ח תה"ביה- תכניות עבודה 

'Yael.Altony@sheba.health.gov.il';פ

זאב רוטשטיין' רופ  

(zeevr@sheba.health.gov.il);יאיר 

אדוה;רועי משולם;נעם ויצנר;אסרף  

דנה ;איילת גרינבאום;ר'ענת זוהר ד

רותי ;ציונה חקלאי;ורד מדמון קויתי;ארד

רונית ;לילך מלוויל;ניבה מנור;ויינשטיין

 אולם כנסים4קומה -נדב בן;אורית יונה;אנדוולט

יפית כהן;ר'רותי ישי ד27/01/201608:30:0009:00:00ר ישי"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

Canceled:   דר תמיר פריטש     סגן ראש עיריית+ יחד איתו ברכב תומר דרור - עופר ברקוביץ  

זאב פיש בנושא פיקוח משרד הבריאות על+ איתמר גרוטו +  תומר דרור +ירושלים מזכירה עמנואל    

יעקב ליצמן שר הבריאות27/01/201611:00:0011:40:00*** עסקים

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי כנסת 

סילוקוזיס : ישיבה בנושא, ירושלים, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות!!  מבוטל

איתמר גרוטו27/01/201609:00:0010:00:00נציג/טופר' גב, ר רוזנברג"ד, ר דקל"ד, ד סמוך"עו, גרוטו' פרופ: משתתפים

אלי ;צביה יחזקאל;נתן סמוך

רויטל ;רז דקל' דר;מירי אורן;רוזנברג

יפה שמעוני;חבר טוב- טופר 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

ר'איל שורצברג ד27/01/201607:30:0008:00:00ל" בנושא המ02-6706943שיחת ועידה 

איתמר ;עינב שימרון;עינת גורליק

דפנה ;דניז אינבינדר;ישי פאליק;גרוטו

סנדובסקי

איתמר גרוטו27/01/201615:00:0017:00:00,רבלין (רובי)אירוע קבלת פנים בבית הנשיא ובמעמד כבוד נשיא המדינה מר ראובן 

, "אורח חיים בריא: " בנושא1.2.16הכנה לפאנל בתאריך , 02-6706938' שיחת ועידה בקו טלפון מס

איתמר גרוטו28/01/201614:30:0014:30:00יניב ויצמן, נגה ניר, חיים כהן, זמיר הלפרין' פרופ, כ רחל עזריה,ח, ענת גבריאל: משתתפים

'eflbanay@gmail.com';'Nogan@10.

tv';'HCdixie@gmail.com';'vaysmani

@gmail.com';'Hagit.Sharon@unilev

er.com';'anat.gabriel@unilever.com1קוליץ ' רחלילי תמיר

ש מרכז הדרכה כיתת שורק"תהאיתמר גרוטו;ינאי קרנצלרשרה שטרייספלד28/01/201611:00:0011:30:00מצגת טד איתמר- איתמר גרוטו חזרות לכנס 



FW:  שרה שטרייספלד201628/01/201608:30:0015:30:00חזרה גנרלית לכנס לבריאות

קרן ;איתמר גרוטו

מיכל ;efibanay@gmail.com;מזרחי

הילה ;ינון מעודה;אופיר אביב;לזרוביץ

"שורק"ש מרכז הדרכה כיתת "תהינאי ;ורד עזרא;עידית סגל;תורגמן

עינב דניאל28/01/201609:00:0010:30:00ס"הסקר החברתי של הלמ

ניר ;אמה אברבוך;איילת גרינבאום

 Ofra Kalter;אודי קלינר;קידר

Leibovich;'TSAMIR_J@MAC.ORG.

IL;'נעמה ;'איתמר גרוטו;אירנה בכרך

קומה )אולם ויטה - מכון גרטנר

(ראשונה במעלית

מנדלסון- אלה 28/01/201611:30:0014:30:00ישיבת הועדה לפיתוח מערך המעבדות

דיקלה דהן ;ר'רותי ישי ד;אפרת רורמן

יפית ;יפה לוי;ר'ורד אגמון ד;שריקי

איתמר ;קרן מזרחי;שרון גירד;קובי;כהן

דליה לב;רון רביע;ר'רותי ישי ד;גרוטו

ש חדר "מרכז ההדרכה בשיבא תה

.בקומת הכניסה" שקמה"

ר לילה יעקב"ד;אודי קלינראיתמר גרוטו28/01/201609:30:0011:30:00ועדת משנה לעררים מתחם בתי זיקוק חיפה

31/01/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

'MIchal.Tzuk@Economy.gov.il'31/01/201615:30:0016:00:00(ב רשימת משתתפים"מצ)- חוק הדוגמניות - שיחת ועידה 

Tamar.Pincus@Economy.gov.il;Tc

helet.Ramot@economy.gov.il;Deb

ora.Eliezer@Economy.gov.il;שרונה 

צביה;איתמר גרוטו;הדני-עבר שיחת ועידה באחריות פנינה 

  

ראש בריאות הנפש  – משרד הבריאות            טל ברגמן 

 ענת 02-5080608

 

507 חדר 5קומה איתמר גרוטואורלי וויינשטיין31/01/201616:30:0017:30:00אורלי וינשטיין' דר+ איתמר גרוטו ' פגישת הכירות עם דר



סימן טוב-משה בר31/01/201612:30:0014:00:00רמת השירות במשרד: י איילת גרינבאום נושא"יוצג במהלך ההנהלה ע-                פורום הנהלה   

איתמר ;אורלי פרנקל;אודי קלינר

אסנת ;אלון שלזינגר;אלה גאון;גרוטו

ארנון ;ר'אריק סיטון ד;ר'לוקסנבורג ד

ל"אצל המנכמרים יוספין- ברכה כהן ;בעז לב;אפק פרופ

' פרופ:    משתתפיםNGS: ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

חביבה חטוקה;עמיהוד זינגראיתמר גרוטו31/01/201611:00:0012:00:00(ר זינגר מזמן"ד)ר בהר "ד, ר זינגר"ד, גרוטו

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו31/01/201608:00:0008:30:00ס"ע רון נושאי בריה.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

glazer@bgu.ac.ilיעל גלזראיתמר גרוטו31/01/201616:00:0016:30:00גרוטו דוקטורט יעל גלזר' במשרדו של פרופ

ירושלים ישיבה עם עמותת רוצים לחיות , חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו31/01/201610:00:0011:00:00ר קרקיס מר ויינברג"ד, ר קלינר"ד, ר דהו"גרוטו ד' פרופ: בלי מכרות בנושא פוספטים בערד משתתפים

דיקלה דהן ;ר'איזבלה קרקיס ד

דוד ויינברג;אודי קלינר;שריקי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין 

ירושלים

שרית עוקד 

מימון מחקרים : ירושלים פגישה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

' גב, ר בן יהודה"ד/ישראלי' פרופ, ר רובין"ד, גרוטו' פרופ: למניעת עיוורון במדינת ישראל משתתפים

איתמר גרוטו31/01/201615:00:0016:00:00נציג מינהל רפואה, נציגה/חונוביץ

אריאלה ;אביבה אוליאל;ר'ליזה רובין ד

-עמי בן;אבי ישראלי פרופ;הרוש-בן

ורד ';nadine@eyes.org.il;'יהודה

אורית ;מירה חונוביץ;עזרא

 אוהד'

 iperlman@technion.ac.il;Dror;'להב

Sharon 

(dror.sharon1@gmail.com);Eyal 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין 

ירושלים

עדנה באדי;רונית אנדוולטאיתמר גרוטו31/01/201614:30:0015:00:00אנדוולט' ע פרופ.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו31/01/201612:30:0014:00:00שדה בריר, נגיף הזיקה, מכרז רכש חיסונים: נושאים. ל"הנהלה מנכ

31/01/201608:30:0010:00:00הנהלה

איתמר גרוטוגרסיאלה ביל01/02/201614:00:0014:20:00שיחת ועידה מקדימה

לשכת סיעת כולנו בכנסתר'איזבלה קרקיס ד;עינב שימרון01/02/201618:00:0019:00:00בנוגע למחקר- הבריאות והחוקרים מחיפה , פגישה עם השר להגנת הסביבה

01/02/201606:00:0006:30:00חזרה גנרלית

, א"אוניברסיטת ת, באודיטוריום סמולארש" -  תובנות ויעדים- 2016לבריאות "הכנס הלאומי  

איתמר גרוטו01/02/201610:50:0011:50:00"אורח חיים בריא: "השתתפות בפנל בנושא

'Nogan@10.tv';'HCdixie@gmail.co

m';'vaysmani@gmail.com';'Hagit.S

haron@unilever.com';'anat.gabriel

@unilever.com';'zamir@tlvmc.gov.i

  

 

 הערות טלפון מייל שם

 

שרה שטרייספלד01/02/201606:30:0008:00:00חזרה גנרלית לפני הכנס

efibanay@gmail.com;מיכל 

הילה;ינון מעודה;אופיר אביב;לזרוביץ  

ינאי;ורד עזרא;עידית סגל;תורגמן  

איילה;איתמר גרוטו;קרנצלר א"ת' אוני- אולם סמולרש  

איתמר גרוטו01/02/201609:30:0010:00:00סדר יום

 <http://knasim.iform.co.il/node/61>  

01/02/201608:00:0017:00:00א"אוניברסיטת ת, כנס תוכניות עבודה המטופל במרכז אורח חיים בריא באודיטוריום סמולארש

    



01/02/201610:00:0014:00:00ישיבת רופאי מחוזות- מבוטל 

ציפי ;רינת גינדיל;מן'חנה טורג

איריס גמזו ;ר חן שטיין זמיר'ד;מזרחי

-זהר ברנט;דיקלה דהן שריקי;כהן

מיכאל גדלביץ;ר''רבקה שפר דנורית סבג ;Dalia Monticciolo;יצחקי

יעקב ליצמן שר הבריאות02/02/201618:30:0019:00:00איתמר גרוטו+ יונה יהב 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'קרן מזרחי;יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי עיריית חיפה 

02/02/201618:30:0019:00:00בעיריית חיפה עם שר הבריאות

02/02/201611:00:0012:30:00Orly Shremועדה בנושא זיהום אוויר-ישיבת תת

asherov.jack@gmail.com;adlery@

sheba.health.gov.il;finkg1@012.net

.il;'David Alajem, Dr';איתמר 

levanak@sviva.gov.il;'dr_halp;גרוטו

' רח, במשרדי ההתאחדות לכדורגל

-ג"אצטדיון ר, ג" ר299אבא הלל 

3שער 

גרסיאלה ביל02/02/201614:00:0014:30:00גרוטו בלבד' שיחת ועידה מקדימה עם יושבי ראש מועצות ופרופ

נעמה קונסטנטיני ;איתמר גרוטו

(naamacons@gmail.com); פרנסיס

מימוני 

(fbmimouni@gmail.com); אמנון להד

ר'איל שורצברג ד128597/12850802/02/201608:00:0008:30:00  חיסון צהבת 

עפרה ;יעל מזרחי;איתמר גרוטו

הדר ;דניז אינבינדר;ר'אקסלרוד ד

שמואל ' פרופ;עופר-ליזי דיין;רדאה

שיחת ועידהרשפון;נורית סבג ווקנין;רשפון

 

---- א פגישה"ת, חדר ישיבות , 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת-----הישיבה מבוטלת  

'lironn@netomas.co.il'02/02/201612:00:0013:00:00(אופצייה לאכול צהריים במסעדה) (אישי דרך מייק)גרוטו עם אור ' פרופ

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות 

א הצגת  תוצאות מחקר חיפה "ת, חדר ישיבות , 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

בוריס ' פרופ, ר קרקיס"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים " ניטור אפידמיולוגי באזור מפרץ חיפה"פרויקט 

איתמר גרוטו02/02/201610:00:0011:00:00ר מרינה זוסמן"ד, פורטנוב 

marinkaz@gmail.com;איזבלה 

ר'קרקיס ד

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות 

--- א ישיבת"ת, חדר ישיבות , 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת---הישיבה מבוטלת  

הישיבה מבוטלת---ר רוזנברג"ד, מר פז, גרוטו' פרופ: הכנה לישיבה עם חברת חשמל משתתפים ---02/02/201614:00:0015:00:00

 Tzachi Paz;אלי רוזנברג

(pazizhak@gmail.com) 

(pazizhak@gmail.com)

--- א ישיבה"ת, חדר ישיבות , 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת---הישיבה מבוטלת  

מר+ ,ר רוזנברג"ד, גרוטו' פרופ: הצטרפות לתוכני פיילוט מערכת מקוונת לקידום משתתפים: בנושא  

02/02/201615:30:0016:30:00אוברקוביץ מחברת חשמל

אלי 

tali.rozolio@iec.co.il';'amit.o;'רוזנברג

berkovich@iec.co.il'

'daniel.marom@iec.co.il';'zion.alon

@iec.co.il'

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות 

--- איתמר גרוטו02/02/201608:00:0009:30:00נתי קלר' בתל השומר באגף המעבדות במעבדה למיקרוביולוגיה פגישה עם פרופ--מבוטל

1003/02/201607:30:0008:00:00ראיון ערוץ 

03/02/201616:00:0016:30:00בכנסת ראיון למודיע

יעקב ליצמן שר הבריאות03/02/201612:30:0013:00:00הרצוג+ ר אברמסון  "ר חן זמיר תשלח את ד"ד+ איתמר גרוטו -  בראשות מוטי בבציק 

איתמר ;מוטי בבציק אישי;מוטי בבציק

אצל איתמר גרוטור חן שטיין זמיר'דציפי מזרחי;שומר;קרן מזרחי;גרוטו

ורד ,רויטל טופר ואנשיה, זאב וורמברנד ואנשיו: בהשתתפות- מטה מול מטה  - ח מאוחדת "קופ

סימן טוב-משה בר03/02/201608:00:0010:30:00מיכל לזרוביץ:יועץ אחראי,       אסנת,ארנון,ניר קידר,יאיר אסרף,עזרא

ורד ;יפה שמעוני;חבר טוב- רויטל טופר 

ניר ;יאיר אסרף;קלין אילוז'ז;עזרא

ארנון אפק ;מן'אתי תורג;קידר

אסנת לוקסנבורג ;מורן אלול;פרופ

שלומית ;אופיר אביב;הדר אלעד

זאב ;'ליאור ברק;קרפיבקה לוין

רועי בן ';'סיגל רגב רוזנברג';'וורמברנד

ל"אצל המנכ'משה

סיגל רגב 

רוזנברג

 

ר דוד "ד

יעקב ליצמן שר הבריאות03/02/201615:00:0015:30:00ברסימנטוב+ איתמר גרוטו + בריאות התלמיד 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי כנסת 



יצחקי-זהר ברנט03/02/201612:00:0012:30:00ע עם זהר.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

--- זאבה סייג;ולרי פוהורילס' אינג03/02/201608:30:0009:00:00פוהולוריס' ע עם אינג.גרוטו פ' במשרדו של פרופ----הישיבה מבוטלת

ל מעקב הריון "חוזר מנכ: ירושלים דיון בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, ד ברודר"עו, ר עזרא"ד, טופר' גב, ד סמוך"עו, ר דהן"ד, חונוביץ' גב, ר רובין"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

03/02/201615:30:0017:00:00כהן' גב- כהן מחברת ענבל ' גב, ר כהן דר"ד, ר בן חיים"ד, ד נשרי"עו

 litala@inbal.co.il';Dalia;'יפה שמעוני

Monticciolo;ר'חיים ד-אסתר בן ,

טל ;מירה חונוביץ;צביה יחזקאל;ד'עו

Ravit Baruchקלין 'ז;נשרי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין 

ירושלים

בדיקות סקר : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

מר , ד שטראוס"ד גולדברג עו"עו, ר אניס"ד, ר שם טוב"ד, גרוטו' פרופ: שחפת לעובדים זרים משתתפים

03/02/201609:00:0010:30:00ס לוי"עו, מר נקש, מר בראזני, ליפוביצקי

מיכל ;מטי קארה;ר'אמיליה אניס ד

שושנה שטראוס ;גולדברג

(ShoshanaSt@piba.gov.il);'Ester@

piba.gov.il;'דניאל שם-

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין 

ירושלים

- הצגת מערכת: ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין , 39ירמיהו , במשרד הבריאות  

גב, מר חמו- פמי + מר נעמן, יצחקי' גב, ר דהן"ד, מר רביע, גרוטו' פרופ: בריאות התלמיד משתתפים ' 

איתמר גרוטו03/02/201611:00:0012:00:00אתל

דיקלה דהן ;דליה לב;רון רביע

יפית ;limorl@femi.com;שריקי

'Etel Molcho';'Itzik Hamo'מתן נעמן;יצחקי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין 

ירושלים

, ר ענת זוהר'ד, איתמר גרוטו' פרופ, דב פסט: זימון תורים    משתתפים-ועדת היגוי לפרויקט מחשוב

, איציק לוי, מרים יוספין, אודי קלינר, רון רביע, מירה חונוביץ, שירה לב עמי, שני דהן, איילת גרינבאום

עמי-שירה לב03/02/201613:00:0014:00:00גילה ארד, נסיה כהן, עדי טליאז, ארז סימן טוב, ראובן אליהו

ענת זוהר ;איתמר גרוטו;דב פסט

מירה ;שני דהן;איילת גרינבאום;ר'ד

מרים ;אודי קלינר;רון רביע;חונוביץ

5חדר ישיבות קומה 'adit@elad.co.il'-ארז סימן;ראובן אליהו;איציק לוי;יוספין

אילנה ,מירה חונוביץ,איתמר גרוטו' פרופ:ועדת היגוי מחשבה בריאה ובריאות התלמיד   משתתפים

עמי-שירה לב03/02/201614:30:0016:00:00נסיה כהן,מרים יוספין,שירה לב עמי,ליזה רובין,סטולרמן

אילנה ;מירה חונוביץ;איתמר גרוטו

מרים ;ר'ליזה רובין ד;סטולרמן

דניאל ;ספי האוסליך;נסיה כהן;יוספין

יפית יצחקי;רבינא

יאיר ;חיים הופרט;שירן אמון;רון רביע

אצל שירהר חן שטיין זמיר'ד;טלמון

Fw:   יאיר,ארנון ואנשיו: אגף מידע בהשתתפות+חטיבת הבריאות - תוכניות עבודה -חטיבת הבריאות  

סימן טוב-משה בר04/02/201609:00:0011:00:00ואנשיו

מורן ;יאיר אסרף;איתמר גרוטו

אופיר ;ארנון אפק פרופ;אלול

מאיה גולן;אביב

אורלי ;חגי דרור;אדר שץ;רון רביע

 Erez;'ספי מנדלוביץ;ביטרמן

Davidowitz';'gidip@9points.co.il';'na

amaburger@gmail.com;' ל"אצל המנכמירי

04/02/201610:00:0010:30:00זימנו את רון
ישיבת פתיחה חגיגית של פורום .יפו– תל אביב , 10דניאל פריש '  רח, בבית הפרקליט, 14:15בשעה 

בריאות של לשכת עורכי הדין 

בישראל

איתמר גרוטו04/02/201614:15:0015:45:00 

 

יעקב ליצמן שר הבריאות04/02/201610:00:0011:00:00רון רביע+ טיפות חלב +  איתמר גרוטו  או רון רביע +  אמנון מרחב  

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'רון רביע;יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי 39ירמיהו דליה לב;שירית אלבז 

איתמר גרוטו04/02/201609:30:0016:00:00א באולם ההרצאות בבניין הלב קומת קרקע"כנס בריאות אחת באיכילוב המרכז הרפואי ת

 

5705/02/201610:00:0011:00:00מסיבת קבלת פרופסורה רונית וטלי  בצור יגאל רחוה אילנות 

מלון ישרוטל פונדק רמוןאיתמר גרוטו05/02/201608:00:0016:00:00סדנה איגוד רופאי בריאות הציבור



מלון ישרוטל פונדק רמוןאיתמר גרוטו06/02/201608:00:0016:00:00סדנה איגוד רופאי בריאות הציבור



07/02/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה



איתמר גרוטו07/02/201618:00:0018:30:00מר סופר, גורדון' אינג, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: צליאק משתתפים:  בנושא026706938:שיחת ועידה בקו

קרולין ;אלי גורדון;דיקלה דהן שריקי

-boaz@rational)בעז סופר מר ;'פרח

ep.co.il)'

אצל המנכלספי מנדלוביץ;קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר07/02/201608:30:0008:45:00ספי+איתמר

איתמר גרוטו07/02/201608:30:0009:00:00,בבר לא יגיע, חוה מייצגת את רונית: הערות

בלה אברמוביץ07/02/201614:30:0015:00:00"היבטים בפעילות לשכות הבריאות המחוזיות"טרום טיוטה דוח ביקורת בנושא 

קרן ;רחל יצקן;ציפי הלמן;איתמר גרוטו

גרוטו' משרדו של פרופמזרחי

סימן טוב-משה בר07/02/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

איתמר ;אורלי פרנקל;אודי קלינר

אסנת ;אלון שלזינגר;אלה גאון;גרוטו

ארנון ;ר'אריק סיטון ד;ר'לוקסנבורג ד

ל"אצל המנכ- ברכה כהן ;בעז לב;אפק פרופ

זאבה סייג;ולרי פוהורילס' אינגאיתמר גרוטו07/02/201608:00:0008:30:00ע עם ולרי.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

שמות )זיקה והדברת יתושים : בנושא, המשרד להגנת הסביבה+ ארנון אפק' ישיבה בראשות פרופ

ארנון אפק פרופ07/02/201614:45:0015:45:00(משתתפים מופיעים בגוף הזימון

צילה ;עינב שימרון;ר'לאור אורשן ד

קרן ;איתמר גרוטו;סעדון

SinaiaN@sviva.gov.il;alonz;מזרחי

@sviva.gov.il;Urys@sviva.gov.il;ra

יניב לוסטיג 

(yaniv.lustig@sheba.health.gov.il) 

(yaniv.lustig@sheba.health.gov.il)';

מנדלסון- אלה ';רותי משה

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

07/02/201612:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ

: איום הפנדמיה משתתפים: ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

אחראי - ראש תחום תרחישי ייחוס וקובי וינסברג - יוסי שפירא : משתתפים (רחלי)ממשרד הבטחון 

איתמר גרוטו07/02/201611:00:0012:00:00נציג/ר אניס"ד, ממשרד הבריאות  רן אדלשטיין, פ אסטרטגי"שת

אמיליה אניס ;קרן מזרחי;רן אדלשטיין

מימי שבתאי;ר'ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

דיון הקמת מעבדה בנושא : ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ר  עדינה בר חיים "ד,ר רורמן"ד, ר ברמן"ד, ברקוביץ' פרופ, גרוטו ' פרופ: ניטור ביולוגי משתתפים

07/02/201610:00:0011:00:00ר לודה גרויסמן"ד, סטיבן סובק' ופרופ

לודמילה 

';adinab@asaf.health.gov.il;'גרויסמן

מתי ;תמר ברמן;שרון גירד;אפרת רורמן

'stefan.soback@gmail.com'mberkovitch@asaf.health.gov.il;'ברקוביץ

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

איתמר גרוטו07/02/201613:00:0013:30:00ר רוזנברג יציג את ממצאי הסקר חיים בריאים בעבודה"בישיבת הנהלה ד

+ אלי גורדון+ברסימטוב+היבנר- הרמת כוסית אצל השר תודה לאגף שירות המזון על העברת החוק

שי +זמר בלונדהיים+ אמיר רשף+ דבי מילשטיין+ רון אייפר+שרון גוטמן+ר יוני ינון"ד+איתמר גרוטו 

יעקב ליצמן שר הבריאות07/02/201615:00:0016:00:00ד טלי ארפי"עו+ ד נגה ענתבי"עו+ד אפרת אביאני"עו+נדב גלאון+יונתן לוי+עדנה הראל+סומך

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב';אייזק  

ירושלים, 13קומה  , 39ירמיהו -מירה היבנר;'rone@pmo.gov.il';טסלר

בוועדת מכרזים – ד אביאני לא תוכל להשתתף "עו

בנציבות שירות 

המדינה

 

איתמר גרוטו07/02/201616:00:0016:30:00(שסטוביץ)זימנו גם את אלי גורדון 

מוריה בן + אלי גורדון + איתמר גרוטו איל שוורצברג+ שמרית קניג + דובי גוברין + יוני שסטוביץ 

יעקב ליצמן שר הבריאות07/02/201616:00:0016:30:00לירון  +  (יישלח חומר למשתתפי הפגישה )+  צור

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

רינת ;קרולין פרח;אלי גורדון

ירמיהוליאורה נעים;בכר

07/02/201608:30:0010:00:00מנהלי מחלקות

איתמר גרוטו08/02/201614:00:0014:30:00הפעלת טיפות חלב: ס למדיניות ציבורית בנושא"אצלנו פגישה עם משה לאו מביה



יעל גור;איתמר גרוטו;קרן מזרחיר''רבקה שפר ד08/02/201608:00:0008:30:00(איתמר יעל ורבקה) 2016פערים בתקציב ינואר - מכתב הסבר: FWשיחת ועידה בנושא 

08/02/201613:30:0014:00:00,חוה ודורי
 בכנסת 8:45

ועדה



08/02/201608:45:0011:00:00 ועדת הפנים והגנת הסביבה באולם הנגב  גם איזבלה

 

איתמר גרוטו08/02/201616:30:0017:30:00גורדון' אינג+ הצעת חוק אלרגנים : כ בן ארי בנושא"בכנסת  פגישה ח

קרולין ;אלי גורדון

'bmerav@knesset.gov.il;'פרח

__________________________

 חני

אמיניה



אורן גבע ישיבה בנושא  + ירושלים אצל שירה גרינברג , 243חדר , , 2קומה , 1קפלן , במשרד האוצר

, גורדון' אינג, מר דוקן, מדמון ' גב, מר טלמון, גרוטו' פרופ: תקנים ליישום הרפורמה במזון משתתפים

איתמר גרוטו08/02/201611:00:0012:00:00מר רביע, ר ינון"ד

טל ;יעל קאלק;יאיר אסרף;יאיר טלמון

אורית ;ורד מדמון קויתי;אמסלם

ינון יוני ;קרולין פרח;אלי גורדון;זרגרי

יוני ;'דליה לב;רון רביע;נלי קולדנוב;ר''ד

' אדר;שרון גוטמן';יוני דוקן';'בלאל מוסא  

דורית גרון;חיים הופרט;שץ

: אפשריבריא משתתפים: ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

' גב, ניר  טור' גב, נציג/חונוביץ' גב, נציג/מר רביע, נציג/ר אנדוולט"ד, מר קרנצלר, מנור' גב, גרוטו' פרופ

08/02/201613:00:0014:00:00ליבנה

רון ;מירה חונוביץ;עדנה באדי

' iritli@education.gov.il;'רביע

(iritli@education.gov.il); ינאי

;' קרנצלר

בעז ;חוה אלטמן;אבידור גינסברג

קרן מזרחי;סימה אהרוני;לב

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

אסתי כהן08/02/201614:30:0015:00:00קרן מחקרים רפואיים- ישיבת ועד המנהל

גבי בן ' פרופ;בעז לב;קרן מזרחי

איתמר ;ל'לשכת משנה למנכ;נון

סימה ;מורן אלול;דב פסט;גרוטו

ארנון אפק פרופל"סמנכ- אריאלה אסרף;אהרוני

מגדלי  - 12חדר ישיבות קומה 

הבירה

תיאום שיתוף הפעולה בין :  ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה ---- הישיבה מבוטלת

ר "ד, ר ברמן"ד, ר רייכר"ד, גרוטו' פרופ: ממשרד הבריאות: המשרדים בנושא תקינה משתתפים

08/02/201609:00:0010:00:00ד אביעד"עו, ציקנובסקי' ;גב, נויימן' גב, מר דסלביץ: ד גולדברג ממשרד הכלכלה"עו,קרקיס

'Evgeny.Tsikanovski@economy.go

v.il';איזבלה קרקיס 

ר'ד ;'Ludmila.Neiman@Economy.go

v.il';מיכל 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, חדר ישיבות, 5קומה , 2בניין 

ירושלים

שיתוף פעולה עם חברת :ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

מאירי ' גב: חברת נובו + מנור ' גב, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: נובו נורדיסק בנושא השמנה משתתפים

08/02/201615:00:0016:00:00ואנשיה

 KEEI (Keren;'דיקלה דהן שריקי

Okun);'ניבה מנור

מועצה ישראל היפה תל אביבאיתמר גרוטו;קרן מזרחי;זאבה סייגולרי פוהורילס' אינג09/02/201611:00:0012:30:00פגישה עם איתמר והיעוצות הארגוניות

09/02/201616:30:0017:00:00אלי גורדון ויוני ינון מייצגים

מנכל ,מנכל בריאות: בהשתתפות- ייצוא מעזה : בנושא- מ "אצל מנכל רוה- במשרד רוהמ - הדיון מבוטל 

קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר09/02/201616:15:0017:00:00גל,         ש"נציג ממתפ,חקלאות

נלי ;ר''ינון יוני ד;קרולין פרח;אלי גורדון

קולדנוב

Canceled:  ר"סימה רייכר ד9.2.201609/02/201609:00:0013:00:00וועדה לפעולות חריגות

אמנון להד '  פרופ

(amnonl@cc.huji.ac.il);ר רמי "ד

מזכירות ;(or@szmc.org.il)שפירא 

-וייס דורית ' דר;סיעוד שיבא תל השומר

'Katz, Daniel';'Amnon Lahad';קרן 

' - Berlovitz, Yitzhak Dr';מזרחי ר"ד  

'יצחק ברלוביץ

חדר ישיבות מינהל הסיעוד חדר 

 מגדלי הבירה ירמיהו 2 קומה 243

 ירושלים39

המועצה , "ישראל יפה בפארק"ועדת מומחים בנושא עמידות לאנטיביוטיקה במי קולחין במרכז הכנסים 

ראש שירותי בריאות , איתמר גרוטו' פרופ - 9:15-9:40איתמר . א"ת, 80רוקח ' בשד, לישראל יפה

איתמר גרוטו09/02/201609:00:0016:00:00"תרופות במי קולחין וביוב והשפעתן על עמידות לאנטיביוטיקה-  "משרד הבריאות , הציבור

זוהר הוברמן 

יצחקי

 

      

10/02/201615:00:0015:30:00Michal Cohen - Darח נצרת"שיחת ועידה בנושא מלש

Olga Vinitsky; דניאל שם;מטי קארה -

קלין'ז;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;טוב  

ורד עזרא;אילוז ;Dalia 

Monticciolo;אודי קלינר

דוד , מירי כהן: בחינת הוספת דפיברילטור ואפיפן ברישוי עסקים      משתתפים- שיחת ועידה בנושא

מירי כהן10/02/201611:30:0012:00:00מיכל גולדברג, איתמר גרוטו, אזולאי

מיכל ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מורן אלול;דוד אזולאי;גולדברג



10/02/201608:30:0009:00:00שיחת ועידה עם חדווה ודותן שביט הם יחייגו למשרד

הוד השרוןאיתמר גרוטו10/02/201615:30:0016:00:00פגישה ליהי לוי

ר  כהן "ד, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: בריאות התלמיד משתתפים:  בנושא026706938:שיחת ועידה בקו

10/02/201609:00:0009:30:00ר בן צור"ד, מר רביע, דר

 Dalia;רון רביע;אודי קלינר;דליה לב

Monticciolo;צור-עמית בן;Michal 

Cohen - Darניצה כהן

Canceled:  דר חן זמיר+ יוני ינון + אלי גורדון + איתמר גרוטו  לא יגיע + סיור  - קצבייה הר חוצבים  

הנושא נמצא בטיפולו של אלי גורדון-  הסיור בוטל ************************  ונציגה יעקב ליצמן שר הבריאות10/02/201611:00:0011:30:00*********** 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

ר חן'ד;ר''ינון יוני ד;יעקב טסלר';אייזק  

יעקב';יעקב ליצמן אישי;'שטיין זמיר הר חוצבים , 1רח המרפא נלי קולדנוב 

איתמר גרוטו10/02/201613:30:0014:00:00זימנו את עוזי קרן

מירה, רון מרגלית, גלבוע זינגר:  משתתפים959-  ו 1052. פגישה בנושא החלטות ממשלה מס 13:30  

גלבוע זינגר10/02/201613:30:0015:00:00מיכל כהן, דיקלה דהן, רון רביע, חונוביץ

רון ;איתמר גרוטו;דיקלה דהן שריקי

 - Michal Cohen;מירה חונוביץ;רביע

Dar;Dalia Monticciolo; דליה

רון מרגלית George;עוזי קרן;אורית אלקסלסי;לב

 3קפלן ' מ בירושלים רח"משרד רה

 אגף פנים6קומה 

יום עיון על הפלרת מי שתייה בבית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת חיפה מתכנן לערוך 

10/02/201614:00:0018:00:00באוניברסיטה

   

, 2ג בניין תאומים "ר, 35 הסתדרות רפואית זבוטנסקי IMAGישיבת מערכת שנתית של עיתון רפואה 

1111/02/201617:00:0018:00:00קומה

איתמר גרוטו11/02/201609:00:0013:00:00א"ת,בניין פנורמה , 84דרך בן צבי , כנס של אסטרהזניקה בחדר פרטי

תמר שוחט11/02/201608:00:0009:00:00איתמר ותמי שוחט, רשפון, אלכס- שיחת ועידה דירוג מחקר 

קרן 

אית;aleventhal12@gmail.com;מזרחי

' פרופ;נורית סבג ווקנין;מר גרוטו

שמואל רשפון

        

11/02/201613:30:0015:30:00ש נטשה משתתפת"בחינה של מבוא לבריאות הציבור  בב

איתמר גרוטו12/02/201609:30:0011:00:00מועצה לאומית לתזונה גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד  באולם של המועצות

  

12/2/15-12/3/1512/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

12/2/15-12/3/1513/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

נעמה קונסטנטיני על ' רבקה כרמי ופרופ' מצטרפות פרופ  (למשך שעה) 13:00בשעה - פורום הנהלה 

סימן טוב-משה בר14/02/201612:30:0014:30:00בריאות האישה ומצב הרופאות בישראל

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

ל"אצל המנכבעז ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

איתמר גרוטו14/02/201608:30:0010:00:00הישיבה מבוטלת----ישיבת הנהלה ---הישיבה מבוטלת

דליה ;אורית אלקסלסי;אביבה אוליאל

עדנה ;מימי שבתאי;זאבה סייג;לב

ולרי ' אינג;אודי קלינר;קרולין פרח;באדי

אלי גורדוןאמיליה אניס ';אלי גורדון;'פוהורילס



12/2/15-12/3/1514/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

12/2/15-12/3/1515/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

16/02/201615:00:0017:00:00Sigalit Mazeh (Shmueli)ישיבת המועצה הציבורית לסטטיסטיקה

tareqa@most.gov.il;dafnan@indust

ry.org.il;avrami@knesset.gov.il;yoa

vaz@education.gov.il;zvi.eisenbac

h@mail.huji.ac.il;lishkasa@mof.go

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

1-אולם ארבל קומה 

12/2/15-12/3/1516/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

איתמר גרוטו  בחול יגיע אודי +  אלי גורדון  לא יגיע +(רחלי  0אורח מניו גרזי + כ אראל מרגלית "ח

יעקב ליצמן שר הבריאות17/02/201611:00:0011:30:00(ליאורה אברשימי )עינב שימרון + ל "אבי ישראלי  בחו+ רונית אנדוולט = קלינר 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

ליאורה;עינב שימרון;יעקב טסלר';אייזק  

יעקב';יעקב ליצמן אישי;'אברישמי חדר סיעה המחנה הציונישי חן;זיוה אלישוב;יהודה-עמי בן 

12/2/15-12/3/1517/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

מגדלי , וועדה לדיון בבקשה למתן חיסונים על ידי רוקחים הפגישה תתקיים במנהל הסיעוד בירושלים

איתמר גרוטו18/02/201611:00:0014:00:00ר קלינר"ד, רשפון' פרופ: קומה שניה משתתפים ,243חדר ישיבות ( 39רחוב ירמיהו , הבירה

נורית ;שמואל רשפון' פרופ;אודי קלינר

סבג ווקנין

  

ר "ד, ר דהן "ד/ר קלינר"ד: מיזם זיהומים נרכשים בבתי חולים משתתפים: א ישיבה בנושא"ת, באיכילוב

18/02/201610:30:0011:30:00ר ברק כץ"ד+שוואבר' פרופ, כרמלי' פרופ,  ר פאליק"ד, טאוב-ר ליברנט"ד, עזרא

 Barak Katz;ורד עזרא;קלין אילוז'ז

(barakkatzz@gmail.com);'mitchells

@tlvmc.gov.il;'סיגל ;ישי פאליק

אודי קלינר;' ר'טאוב ד-ליברנט

12/2/15-12/3/1518/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

12/2/15-12/3/1519/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

איתמר גרוטוWHO20/02/201600:00:0001:00:00 עם נציגת Skypeשיחת 

12/2/15-12/3/1520/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

סימן טוב-משה בר21/02/201614:00:0016:00:00-פורום הנהלה 

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

ל"אצל המנכבעז ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

איתמר גרוטו21/02/201608:30:0010:00:00הישיבה מבוטלת----ישיבת הנהלה ---הישיבה מבוטלת

אלי ;'ולרי פוהורילס' אינג;אודי קלינר

דיקלה דהן ;ר'אמיליה אניס ד';גורדון

ליזה ;יצחקי-זהר ברנט';זאב פיש;'שריקי

אלי גורדוןקרן ;ניבה מנור;מירה חונוביץ;ר'רובין ד

21/02/201619:30:0020:00:00אודי לא צריך להשתתף, ינון ואלי מייצגים 

12/2/15-12/3/1521/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה



22/02/201614:00:0016:00:00Rachel  Danknerהכינוס השנתי של, ישיבת העבודה המשותפת של הוועדה המדעית

nadavd@bgu.ac.il;Natalya Bilenko 

(natalyab9@gmail.com);Hagai 

Levine 

(hagai.levine@gmail.com);Dani 

 במרכז 254חדר , מכון גרטנר 

תל השומר , ש שיבא "הרפואי ע

רמת גן

לכל חברי הוועדה המדעית שלום  

! 

 

ישיבת העבודה המשותפת של הוועדה המדעית  נקבעה 

איתמר גרוטו22/02/201610:00:0014:00:00רופא מחוזות ונפות- מבוטל 

12/2/15-12/3/1522/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

ר "ד,רון רביע,יאיר טלמון:בהשתתפות- מודל כלכלי להערכת הקמת מפעל יצור חיסוני שפעת בישראל 

סימן טוב-משה בר23/02/201608:30:0009:00:00מאיה גולן:אודי קלינר               יועץ אחראי

אודי ;רון רביע;יאיר טלמון;מאיה גולן

ל"אצל המנכקרן מזרחי;איתמר גרוטו;קלינר

סימן טוב-משה בר23/02/201618:00:0019:00:00(טל)משרד הכלכלה  , ל"נציגת מל, נציגים+ ש "מתפ, ל חקלאות"מנכ+ יצוא מעזה - מ "ל רוה"אצל מנכ

אלי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

'רחל כהן;'ר''ינון יוני דנלי קולדנוב;קרולין פרח;גורדון

12/2/15-12/3/1523/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

Canceled:  מנור שפריץ24/02/201609:30:0011:00:00מבוטלת- סלמונלה עדכונים וסיכום - שיחת ועידה

ינון יוני ;דנה שך;אלי גורדון

nadavg@moag.gov.il';'michalp;'ר''ד

@moag.gov.il';'shimonpr@moag.g

ov.il';'sigalz@moag.gov.il;' תמר

איתמר גרוטו24/02/201615:00:0017:00:00המועצה הציבורית לסטטיסטיקה

12/2/15-12/3/1524/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

12/2/15-12/3/1525/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

12/2/15-12/3/1526/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

12/2/15-12/3/1527/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

סימן טוב-משה בר28/02/201613:00:0014:30:00פורום הנהלה

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

ל"אצל המנכודים פרמןבעז ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

מנור שפריץ28/02/201609:00:0010:00:00.סיכום (אולי)ו, עדכונים- תחלואה בסלמונלה בישראל - שיחת ועידה 

ינון יוני ;דנה שך;אלי גורדון

nadavg@moag.gov.il';'michalp;'ר''ד

@moag.gov.il';'shimonpr@moag.g

ov.il';'sigalz@moag.gov.il;' תמר

28/02/201608:30:0010:00:00הישיבה מבוטלת----ישיבת הנהלה ---הישיבה מבוטלת

אלי ;ולרי פוהורילס' אינג;אודי קלינר

דיקלה דהן ;ר'אמיליה אניס ד;גורדון

ליזה ;יצחקי-זהר ברנט;זאב פיש;שריקי

קרן ;ניבה מנור;מירה חונוביץ;ר'רובין ד

12/2/15-12/3/1528/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה



נסיה כהן29/02/201612:30:0014:00:00נתוני גדילה- טיפות חלב ובריאות התלמיד 

Keren Agayshay 

(kagayshay@gmail.com);ליזה רובין 

 תל אביב15נח מוזס רות הרשלר;איתמר גרוטור'ד

12/2/15-12/3/1529/02/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

בעקבות מקרי אלימות קשים כלפי :  בנושא026706938: ר דקלה דהן בקו"שיחת ועידה בראשות ד

מורן ' פרופ, אשכנזי' גב, שחר' גב, חונוביץ' גב, ר גדלביץ"ד: אחיות באזור הפזורה הבדואית משתתפים

01/03/201611:00:0011:30:00גלעד

מירה ;מיכאל גדלביץ;מן'חנה טורג

ליאורה ;אורית אלקסלסי;חונוביץ

מוריה ;'ר'גלעד ד-קובי מורן;שחר

רון רביע;ציון דדון' (moriahesh11@gmail.com)אשכנזי 

אנה לרנר01/03/201612:00:0013:30:00היוועצות עם הציבור תחלואה כרונית- מפגש ראשון פורום מוביל משרדי 

איתמר ;ורד עזרא;עינב שימרון;ניר קידר

שושי ;ד'עו, ר'חיים ד-אסתר בן;גרוטו

רויטל ;ר'איל שורצברג ד;ר"א ד'ריב

11חדר הישיבות קומה אודי ;איילת גרינבאום;חבר טוב- טופר 

12/2/15-12/3/1501/03/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

תרופה לחולי הפטיטיס לאסירים השוהים .1-מטה מול מטה -ל המשרד לביטחון פנים"רותם פלג מנכ

אסתי בן חיי                                                   ,איל שוורצברג,סנדרה,ארנון,טליה:בהשתתפות-ס"בשב

סימן טוב-משה בר02/03/201614:00:0016:00:00.....                                 נעמה ועוד

נתן ;הדני-שרונה עבר;מאיה גולן

איתמר ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;סמוך

אמיליה אניס ;קרן מזרחי;גרוטו

ענת ;לוי-טל ברגמן;צביה יחזקאל;ר'ד

דיקלה דהן ;ספי מנדלוביץ

ל"אצל המנכ'tali.braun@gmail.com;'שריקי

12/2/15-12/3/1502/03/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

12/2/15-12/3/1503/03/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

12/2/15-12/3/1504/03/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

12/2/15-12/3/1505/03/201616:00:0000:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

lunch meeting with Dr. Del Toro, Professor Grotto,  Jack Newman,	Ramon Rodriguez,  

Dennis Gonzalez05/03/201620:00:0022:00:00Konopko, Deborah

DelToro, Gustavo;Ortiz, 

Myra;Rodriguez, 

Ramon;Chassagne, Evelyn;איתמר 

dennis.gonzalez@hhs.govגרוטו

Benoit Restaurant and Bar, 60 

West 55th Street, NY 10019, 

646-943-7373

Please note that the reservation is under the 

name of :  Dr. Maritza Arzuaga.

 

 

Meeting with Dr. Del Toro  and others05/03/201620:00:0020:30:00

Benoit Restaurant at 60 West 

55th Street, between 5th 

Avenue and 6th Avenue( 

Avenue of the Americas)

1 PM in NYC

' גב, לב עמי'  גב, ר קלינר"ד: וועדת ביקורת המדינה משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

06/03/201616:30:0017:00:00קרת' גב, כהן' גב, ר רובין"ד, ר זמיר"ד, ר לב"ד, חונוביץ

מירה ;מורן עזרא;עמי-שירה לב

ציפי ;בעז לב;אורית אלקסלסי;חונוביץ

ליזה רובין ;ר חן שטיין זמיר'ד;מזרחי

סנדרה ;שירן אמון;אביבה אוליאל;ר'ד

מרים ;ספי מנדלוביץ;עינב שימרון

נסיה כהן;יוספין

סימן טוב-משה בר06/03/201612:30:0014:30:00-פורום הנהלה - בוטל 

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

ל"אצל המנכבעז ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

06/03/201608:30:0010:00:00הישיבה מבוטלת---מנהלי מחלקות

' אינג;ר'איזבלה קרקיס ד;אודי קלינר

אמיליה ;אלי רוזנברג;ולרי פוהורילס

בבר ;ר'אסתר צוקרמן ד;ר'אניס ד

ר "ד';'ר עמי זינגר"ד;'אלי גורדון;וענונו

12/2/15-12/3/1506/03/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה



הכנה לוועדת ביקורת המדינה בנושא :  בנושא02-6706938: ר בעז לב בקו"שיחת ועידה בראשות ד

ליזה , דיקלה דהן, רון רביע, מירה חונוביץ, אודי קלינר, ספי מנדלוביץ, בעז לב: משתתפים, טיפת חלב

07/03/201616:00:0016:30:00,מרים יוספין, סנדרה קרת, מירי כהן, שירה לב עמי, רובין

אודי ;ספי מנדלוביץ;מורן אלול;בעז לב

דליה ;רון רביע;מירה חונוביץ;קלינר

דיקלה דהן ;אורית אלקסלסי;לב

נסיה כהןאביבה ;ר'ליזה רובין ד;שריקי

דליה זיו07/03/201609:30:0011:00:00מענה למתאר צונאמי"- נחשול כחול"דיון הכנה לתרגיל 

מיכאל ;מנסור' פרג;שמואל רשפון' פרופ

ר חזי לוי "ד;עדי ברלנד;גדלביץ

(chezyl@barzi.health.gov.il);ר "ד

א" ת119ח יגאל אלון "באגף לשעחזי לוי 

--- הישיבה מבוטלת---מחוזות ----הישיבה מבוטלת ---07/03/201610:00:0013:30:00

Michal Cohen - Dar;עופרה 

מיכאל;ר חן שטיין זמיר'ד;חבקין  

שמואל' פרופ;ר''רבקה שפר ד;גדלביץ  

איריס גמזו כהן;רשפון ;Dalia 

12/2/15-12/3/1507/03/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

, מיכאל בר אור, גדעון אליאס,  אודי קלינר ,  נחמיה קינד- אגח חברתי : הנושא השתנה- עדכון מידע 

 )כפיר אמון  ,  אורי קנדל, אופיר פינטו, יעל אגמון, גיא הרמתי, רבקה לאופר,,  ליאור צור , טלי ארפי

אוצר/חשכל/נחמיה קינד08/03/201608:30:0009:30:00(ל "איתמר גרוטו בחו

נחמיה 

;gidone@nioi.gov.il;אוצר/חשכל/קינד

guy@mof.gov.il; איתמר

liorz@mof.gov.il;ofirp@nioi.g;גרוטו

08/03/201615:00:0017:30:00.א"ת, 119יגאל אלון ' ח רח"מ באגף לשע"ישיבת צט

מימי ;ר'אמיליה אניס ד;אודי קלינר

עינב שימרוןשבתאי

 

 17:30 – 15:00 בין השעות  8/3/16מ יתכנס ביום "הצט

, 119יגאל אלון ' ח רח"באגף לשע

.א"ת

12/2/15-12/3/1508/03/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

'Orly Shrem'09/03/201615:00:0016:00:00ועדה בנושא זיהום אוויר-ישיבת תת

asherov.jack@gmail.com;'David 

Alajem, 

Dr';finkg1@012.net.il;adlery@sheb

a.health.gov.il;איתמר 

בהתאחדות - באולם ישיבות 

לכדורגל

משרדי 

:ההתאחדות

 

, 299ברחוב אבא הלל 

12/2/15-12/3/1509/03/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

12/2/15-12/3/1510/03/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

Call between Dr. Grotto and Rep. Pierluisi staff11/03/201617:30:0018:00:00Laufer, John

איתמר 

newman@zagaya.org';'Denni;'גרוטו

s.Gonzalez@hhs.gov';'rarodriguez

@wyckoffhospital.org';'gdeltoro@w

 

 

12/2/15-12/3/1511/03/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

12/2/15-12/3/1512/03/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

13/03/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

סימן טוב-משה בר13/03/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

ל"אצל המנכבעז ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

13/03/201608:30:0010:00:00ישיבת הנהלה- מבוטלת 

אלי ;ולרי פוהורילס' אינג;אודי קלינר

דיקלה דהן ;ר'אמיליה אניס ד;גורדון

ליזה ;יצחקי-זהר ברנט;זאב פיש;שריקי

קרן ;ניבה מנור;מירה חונוביץ;ר'רובין ד



יעקב ליצמן שר הבריאות13/03/201619:15:0019:45:00נציג ממינהל רפואה+ נציג מדען ראשי + נציג מאיתמר גרוטו = גילת רץ + יאיר אסרף-  עמותת לראות  

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'אבי ישראלי;יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

ליזה רובין ;אודי קלינר;ישי פאליק

-עמי בן;אדר שץ;אביבה אוליאל;ר'ד

39ירמיהו יהודה

12/2/15-12/3/1513/03/201608:00:0016:30:00ב מהתאריך  "איתמר בתוכנית בכירים של קרן וקסנר בארה

14/03/201613:00:0014:00:00אביב-פגישה עם אודי בתל

אודי קלינראיתמר גרוטו14/03/201616:00:0016:30:00ע עם אודי.א  פ"בלשכת הבריאות ת

זאב פישאיתמר גרוטו14/03/201615:30:0016:00:00מר פיש+ גרוטו' ע פרופ.א פ"בלשכת הבריאות ת

Canceled: עובדי קבלן         יועץ: שוטף         אבי ביקש לדבר בנושא- אצל אבי ניסן קורן - א "בת  

525 חדר 5 קומה 93רח ארלוזרוב קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר14/03/201611:00:0012:00:00נעם: אחראי

איתמר גרוטו14/03/201611:00:0012:00:00ל לדיון"ל ההסתדרות צריכים לזמן את איתמר מלשכת מנכ"פגישה עם אבי ניסנקורן מזכ- מבוטל 

, סמדר שלום

 

  

 14.3ז יש פגישת שוטף עם אבי ניסנקורן בתאריך "בלו

ר''אורן כתבי ד14/03/201610:00:0013:00:00פיילוט חתולים וולפסון

זיוה ;שולמית לרמן;ר''רבקה שפר ד

 [Nadav Galon]נדב גלאון ;'ר''אמיתי ד

(Nadavg@moag.gov.il)';'saritm@m

oag.gov.il';'Berlovitz, Yitzhak Dr - 

 Hila;אודי קלינר;איתמר גרוטו

Goldshtein;ר''מיכל סביון ד

ח וולפסון חדר ישיבות הנהלה "בה

קומת קרקע

ארנון ' פרופ: משתתפים, קבלת תרומות דם של יוצאי אתיופיה: הצגת מסקנות בנושא-ישיבת המשך

מר , ר גיל הירשאורן"ד, ר עפרה קלטר"ד, רן בליצר' פרופ, גרין מנפרד' פרופ, איתמר גרוטו' פרופ, אפק

ארנון אפק פרופ14/03/201614:30:0015:30:00דניאל שם טוב

-דניאל שם;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

שרותי ;'Ofra Kalter Leibovich;טוב

בריאות כללית  

(rbalicer@gmail.com)';Manfred 

'leibovici@clalit.org.il';RBalicer@cla

lit.org.il2קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

:משתתפים

 

-02- ארנון אפק' פרופ

5081208 

פגישת הכנה לקראת הוועדה בכנסת בנושא הפלרה , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

15/03/201613:30:0014:00:00דיקלה, מיכל, אודי, איתמר: משתתפים, ומגנזיום

מיכל ;דיקלה דהן שריקי;אודי קלינר

גולדברג

שרהרחל יונה;רון רביעקרן מזרחי;איתמר גרוטושרה שטרייספלד15/03/201612:30:0013:00:00איתמר גרוטו. ע.פ

יעקב ליצמן שר הבריאות15/03/201612:00:0012:30:00לבקשת השר- זאב פיש +איתמר  גרוטו + ברסימנטוב

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי 39ירמיהו  

+  יוחנן מאלי + יצחק שכטר = דוד שכטר+ דוד שטרן - המסלול לקבלת  רישיון נהיגה על אוטובוס 

יעקב ליצמן שר הבריאות15/03/201613:00:0013:30:00רז דקל+ איתמר גרוטו 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'רז דקל;יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי 39ירמיהו  

זיקה והדברת יתושים : בנושא, המשרד להגנת הסביבה+ ארנון אפק' ישיבת המשך בראשות פרופ

ארנון אפק פרופ15/03/201616:15:0017:15:00(שמות משתתפים מופיעים בגוף הזימון)

לאור אורשן 

SinaiaN@sviva.gov.il';'vikih@s;'ר'ד

viva.gov.il;' יניב לוסטיג

(yaniv.lustig@sheba.health.gov.il) 

רועי ;ר'אמיליה אניס ד;דיקלה דהן שריקי

סינגר

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

משתתפים מטעם משרד 

:הבריאות

 

 

15/03/201615:00:0016:00:00ח באולם דיונים של המועצות"מועצה לבריאות העובד באגף לשע

 

יעקב ליצמן שר הבריאות16/03/201612:00:0012:30:00איתמר גרוטו= אסתר אדמון מזכל ההסתדרות  

אבי ;אבי בהר;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

חיים ;זהבה ממן אחדות;אבי דזדק;בהר

יעקב ;יעקב טסלר;יעקב אייזק;יוסטמן

כנסתמוטי ;יעקב ליצמן אישי ישן;ליצמן אישי



ניר ינובסקי16/03/201608:15:0015:00:00דאטה במערכת הבריאות-סדנת תכנון מיזם ביג

בעז 

Yair.schindel@pmo.gov.il';'elia;'לב

@pmo.gov.il;'אבי ישראלי ;ניר קידר

טליה ;רועי סינגר;ר'ענת זוהר ד;פרופ

המגדל העגול - גרינהאוס דלויט 

42קומה , בעזריאלי

דאטה במערכת -ב הזמנה לסדנה לתכנון מיזם ביג"מצ

.הבריאות

 

 

מיכל גולדברגאיתמר גרוטו16/03/201608:30:0010:00:00בוועדת הפנים דיון בנושא הפלרה ומגנזיום

A3+A2?16/03/201608:00:0015:00:00 אולם 10יום עיון אופקים חדשים במחלות זיהומיות מרכז הירידים ביתן 



08:00-09:00	Registration, Exhibition visit and 

Coffee	

09:00-09:15	Opening	

16/03/201609:00:0012:00:00קיימות וחוסן לאומי בירושלים, מדדי איכות חיים : ח הממשלתי הראשון בנושא"השקת הדו

 

את ,  דיקלה מייצגת את איתמר527א בניין נפתלי חדר "יום הצגת משרדים ממשק באונברסיטת ת

קרן מזרחידיקלה דהן שריקי16/03/201609:30:0012:00:00 דקות7מציגה את התפקיד ב

בריאות - מטה מול מטה חינוך ' הכנה לישיבה ביום א:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו17/03/201609:00:0009:30:00לבנה' גב, מר קרנצלר , מנור' גב, גרוטו' פרופ: משתתפים

ניבה ;ינאי קרנצלר

' iritli@education.gov.il;'מנור

(iritli@education.gov.il);'malkash@

education.gov.il'

17/03/201620:30:0022:30:00הצגה בית החייל

שושי או ,ר מיכל כהן דר"ד: בהשתתפות- ידאת 'ל בטיפת חלב בישוב הבדואי בועיינה נוג"ביקור המנכ

סימן טוב-משה בר17/03/201613:30:0014:45:00מאיה: ספי              יועת אחראי,אודי,איתמר,מי מטעמה

Dalia Monticciolo;Michal Cohen - 

Dar; מיכל;ר'א ד'שושי ריב  

אודי;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;מזרחי  

מאיה גולן;ספי מנדלוביץ;קלינר

סימן טוב-משה בר17/03/201613:00:0013:30:00ידאת'נסיעה ליישוב הבדואי בועיינה נוג

Dalia Monticciolo;Michal Cohen - 

Dar; א'שושי ריב;ספי מנדלוביץ  

מיכל;ר"סימה רייכר ד;ר'ד  

קרן;אודי קלינר;איתמר גרוטו;מזרחי  

אורטל אוחיון02-670694317/03/201608:00:0009:00:00ל בקו "שיחת ועידה בנושא המ

עינת ;אילנה צינס;ר'איל שורצברג ד

עינב ;איתמר גרוטו;ורד עזרא;גורליק

דפנה ;דניז אינבינדר;ישי פאליק;שימרון

סנדובסקי

17/03/201610:00:0017:00:00?ישיבה בנושא מניעת התפתחות מחל הסוכרת בלשכת ראש עיר נצרת

איתמר גרוטו20/03/201615:30:0016:00:00ר מורן גלעד"ע עם ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

ר'איזבלה קרקיס דאיתמר גרוטו20/03/201615:00:0015:20:00ר קרקיס"ע עם ד.גרוטו פ'  במשרדו של פרופ

יעקב ליצמן שר הבריאות20/03/201616:45:0017:00:00ע איתמר"פ- לבבציק  

איתמר ;מוטי בבציק אישי;מוטי בבציק

ירמיהוקרן מזרחי;גרוטו

20/03/201617:00:0018:00:00שלב הפוסט לידה: גרוטו ישיבה עם אופיר בנושא' במשרדו של פרופ

גרוטו' במשרדו של פרופאורית אלקסלסי;מירה חונוביץ20/03/201607:15:0007:30:00הערכת עובד מירה 7:15



דליה לב;רון רביע20/03/201612:00:0012:15:00הערכת עובד רון רביע 12:00-12:15

ועדת מסרטנים וטרטוגנים : ירושלים ישיבה בנושא , 507חדר , 5קומה , גרוטו' במשרדו של פרופ

20/03/201611:30:0012:00:00ציטרין-ר דיאב"ר שוורצברג וד"ד: משתתפים

אורנה ;ר'איל שורצברג ד;אורטל אוחיון

ציטרין-דיאב

סיגל אוחנה20/03/201611:00:0011:30:00מרפאות שיניים של תאגיד- צוי סגירה 

שלמה זוסמן ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

רויטל ;סימה אפריאט;סימה  הינדי;ר'ד

ר'דרור גוברמן ד;אמויאל

ראש , ר דרור גוברמן"בחדרו של ד

האגף לרישוי מוסדות ומכשירים 

314חדר , 3קומה , רפואיים

---- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות ------הישיבה מבוטלת : 

איתמר גרוטו20/03/201607:30:0008:30:00ר שפר"ד, ר לוקסנבורג"ד, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: ר מורכבים משתתפים"מתן אישורי אמ

אסנת ;ליאורה נעים;אודי קלינר

נדב שפר;ר'לוקסנבורג ד

תיאום שיתוף הפעולה :  ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה ,39ירמיהו , במשרד הבריאות 

ר "ד, ר ברמן"ד, ר רייכר"ד, גרוטו' פרופ: ממשרד הבריאות: בין המשרדים בנושא תקינה משתתפים

20/03/201610:00:0011:00:00ד אביעד"עו, ציקנובסקי' ;גב, נויימן' גב, מר דסלביץ: ד גולדברג ממשרד הכלכלה"עו,קרקיס

'Evgeny.Tsikanovski@economy.go

v.il'; תמר;מיכל גולדברג  

Yuval.Aviad@Economy.gov.il';ברמן

 שי;'

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

20/03/201612:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ

:נושאים

 

 

הפלרת מי .     1

20/03/201608:30:0010:00:00הנהלה

: ורד              יועץ אחראי+יאיר טלמון  +מאיה+איתמר ואנשיו + לית חינוך מיכל כהן ואנשיה "מנכ

סימן טוב-משה בר20/03/201618:00:0019:15:00מאיה

קרן ;איתמר גרוטו;מאיה גולן

רונית ;ינאי קרנצלר;ניבה מנור;מזרחי

יאיר ;אודי קלינר;זאב פיש;אנדוולט

ליזה רובין ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;טלמון

-סיגל ליברנט;סמדר סלמן;ספי מנדלוביץ

ל"אצל המנכר'טאוב ד

לית חינוך ביקשה "שמנכ): נושאים לדיון

(לדון

 

 

glazer@bgu.ac.ilיעל גלזר20/03/201614:30:0015:00:00גרוטו דוקטורט יעל גלזר' במשרדו של פרופ

+ ניבה מנור+ + ד מיכל גולדברג"עו+אודי קלינר+ איתמר גרוטו + ברסימנטוב -  דיון בנושא העישון 

יעקב ליצמן שר הבריאות20/03/201616:00:0016:45:00!!!!ל "גרוטו לחו' נדחה בשל נסיעתו של פרופ*** חיים גבע הספיל 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  'geva.haim@gmail.com';39ירמיהו נמיצי

21/03/201612:00:0012:30:00לדבר עם חיים גבע הספיל
הפלרה   - (איכותם התברואית של מי שתיה ומיתקני מי שתיה)דיון בוועדת הפנים תקנות בריאות העם 

 -

רביזיה

איתמר גרוטו21/03/201610:30:0012:00:00 

: יועץ אחראי,           דיקלה,ספי,עינב,אודי קלינר,איתמר:בהשתתפות - (ישיבת הכנה)- ועדת רגולציה 

סימן טוב-משה בר21/03/201615:00:0016:00:00מאיה גולן

אודי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ספי ;צילה סעדון;עינב שימרון;קלינר

ל"אצל המנכמאיה גולן;דיקלה דהן שריקי;מנדלוביץ

עמי-שירה לב21/03/201608:30:0009:00:00שי וחיים, מרים, שירה, טליה, דניאל שם טוב, איתמר גרוטו:  משתתפיםHIVהעברת תוצאות 

טליה ;טוב-דניאל שם;איתמר גרוטו

חיים ;אמיר שי;קו שיחת ועידה;אגמון

שיחת ועידהברכה

FW: שני, אילנה, איילת, גילה: משתתפים, אתר האינטרנט זימון תורים לטיפת חלב: פגישה בנושא , 

רעות זהורי21/03/201613:00:0014:00:00עדי, רויטל

גילה ;עינב שימרון;איתמר גרוטו

אילנה ;איילת גרינבאום;ארד

עדי ;רויטל חרמון;שני דהן;סטולרמן

 חדר ישיבות קטן חשבות9קומה -ארז סימן;מירה חונוביץ;טליאז

21/03/201613:00:0016:00:00.אביב-מלון דיווויד אינטרקוטיננטל בתל, AIPPIכנס  - 14:30-16:00בשעה 

שלום , גרוטו

,רב

 

ולהסכמתך , ד טל בנד"בהמשך להתכתבותך עם עו



21/03/201610:00:0014:00:00מחוזות ונפות (הועברה הודעה)---הישיבה מבוטלת

ארנון' פרופ,איתמר גרוטו' פרופ:משתתפים"      תמונת מצב"ועדת היגוי פרויקט *** ייקבע מחדש  ****  

שלומית קרפינקה,שירה לב עמי,ר איילת גרינבאום'ד,יאיר אסרף,ר ענת זוהר'ד,ר ורד עזרא'ד,אפק  

עמי-שירה לב21/03/201610:30:0011:30:00מירי שליו,אלונה גרינברג,איציק לוי,לוין

איילת ;ר'ענת זוהר ד;ורד עזרא

איציק ;שלומית קרפיבקה לוין;גרינבאום

הילה ;מירי שלו;אלונה גרינברג;לוי

סימה ;הילה צליח;יעל קאלק;לוי

יאיר ;ישראל איצקוביץ;חיים הופרט

ארנון אפק ;אמציה גינת;טלמון

12קומה דורית מוסן;פרופ

אתי דנינו;רון רביעאיתמר גרוטו22/03/201610:30:0011:00:00ע רון.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



תמר ברמןאיתמר גרוטו22/03/201610:00:0010:15:00ר ברמן"ע עם ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ - 10:00-10:15

איתמר גרוטו+ אצל מירה קרן מזרחי;איתמר גרוטוהראל-מירה היבנר22/03/201613:30:0014:00:00ע.פ

עדנה באדי;רונית אנדוולטאיתמר גרוטו22/03/201617:30:0017:50:00ר אנדוולט"ע עם ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

קרן מזרחימימי שבתאי;ר'אמיליה אניס דאיתמר גרוטו22/03/201612:45:0013:00:00ר אניס"ע עם ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ - 12:45-13:00

מצבת כוח אדם במחלקה: מר רביע נושא+ ר רוזנברג"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ 12:30-12:45  + 

איתמר גרוטו22/03/201612:30:0012:45:00נושאים שוטפים

דליה ;רון רביע;אורנה כהן;אלי רוזנברג

לב

זאבה סייג;ולרי פוהורילס' אינגאיתמר גרוטו22/03/201614:20:0014:35:00ע אינג פוהולוריס.גרוטו פ' במשרדו של פרופ 14:20-14:35 

שלום רב וברוך הבא לאיתמר 

, 

להלן נושאים דחופים וחשובים לדיון עם איתמר 

: 

טל ברגמן + איתמר גרוטו + משלחת של עשרה איש  (רויטל מימרן)סגנית שר הבריאות של אוקראינה 

יעקב ליצמן שר הבריאות22/03/201615:30:0016:00:00קלמי+ 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

טל;רויטל מימרן;יעקב טסלר';אייזק  

יעקב';יעקב ליצמן אישי;'לוי-ברגמן חדר מעמד האישה בכנסתגרשון-בלה בן 

---- קרן מזרחיאיתמר גרוטו22/03/201609:30:0009:45:00גרוטו קרן' הערכת עובד פרופ---הישיבהמבוטלת

---- שירית אלבז22/03/201609:15:0009:30:00גרוטו שירית' הערכת עובד פרופ----הישיבה מבוטלת

אופירה אדיב22/03/201609:00:0009:15:00גרוטו אופירה' הערכת עובד פרופ----הישיבה מבוטלת

יעקב ליצמן שר הבריאות22/03/201613:45:0014:15:00זיהום המפרץ בחיפה- איתמר גרוטו +  ר עינת קליש רותם "ד

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי ירמיהו 

הערכות לשנה הבאה : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

22/03/201616:30:0017:30:00מחברת נטלי מר אלטמן ואנשיו+ מר טלמון , מר רביע, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

רון ';talh@natali.co.il;'אודי קלינר

נמרוד אלטמן ;'יאיר טלמון;רביע

(nimrod@natali.co.il);'דליה לב

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

ר "ד+ ר אניס"ד:  משתפיםMSDחיסונים עם חברת : גרוטו בירושלים פגישה בנושא'  במשרדו של פרופ

22/03/201611:30:0012:30:00ליאת גוטליב ואנשיה' גב, דהן

liat_gottlieb@merck.com;אמיליה 

דיקלה דהן שריקי;מימי שבתאי;ר'אניס ד



 GSKחיסונים עם חברת : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

22/03/201611:00:0011:30:00ר אניס"ד, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

דיקלה דהן ;ר'אמיליה אניס ד

'Jocelyn Lilling''Arik Ben Yehuda;'מימי שבתאי;שריקי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

At 10:00 am meeting with Prof. Grotto + Dr. kaliner+ Mr. Ashely  ---אודי קלינראיתמר גרוטו22/03/201610:00:0011:00:00---הפגישה מבוטלת';AshleyCH@state.gov'

The meeting will take place in 

the Ministry of Health, 39 

Yermiyahu st, 5th floor,Room 

no' 507, jerusalem

איתמר גרוטו22/03/201615:00:0016:00:00פ לא משתתף"במועצות התוכנית להזדקנות מוצלחת שת

22/03/201608:00:0016:00:00לא משתתף. אביב-מלון דיווויד אינטרקוטיננטל בתל ,AIPPI כנס ,21-22.3.16

אורית אלקסלסי;מירה חונוביץאיתמר גרוטו23/03/201612:00:0012:45:00מירה+ גרוטו' בוולפסון הערכת עובד פרופ 12:00-12:45



מ בלשכתו של אמיר ברקן ישיבה בנושא מחלוקת בינמשרדית  בנושא נחל קדרון "במשרד רה

23/03/201611:30:0012:30:00ולרי פוהולוריס, זהבה סדן, חגית זוננפלד, עמיר יצחקי: משתתפים

-ד חגית זוננפלד'עו;זהבה סדן

זאבה ;ולרי פוהורילס' אינג;אלרואי

טליה שוסברגרעמיר יצחקי;סייג

טוב-דניאל שם23/03/201620:00:0022:00:00מפגש עם האורח בנושא יום השחפת במסעדת ליליות

צילה ;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

עינב שימרון;סעדון

 תל אביב 2בית אסיה רחוב דפנה 

03-6091246טלפון 

איתמר גרוטו23/03/201620:00:0022:00:00ר שם טוב"ד, ל עינב "א עם אורח מחו"ארוחת ערב בת

23/03/201609:00:0010:00:00פתיחת כנס של המחלקה לשחפת ואיידס ברמת אפעל

בקורס על בסיסי לאחיות" מדיניות וישומה– תפיסת בריאות הציבור : הרצאה בנושא 13:15-15:00  

23/03/201613:15:0015:15:00חולון, 60הלוחמים , ס לאחיות במרכז הרפואי וולפסון"ביה, בריאות הציבור

איתמר גרוטו24/03/201608:15:0008:45:00ראיון הפלרה

 ראשון 1מוזס  - YNETאולפן 

1קומה- לציון 

גרוטו  ' א  ישיבה עם פרופ"ת, ר שפר" בחדר של ד2קומה ,  12א ברחוב הארבעה "בלשכת הבריאות ת

צילה סעדון;דובר;עינב שימרוןאיתמר גרוטו24/03/201611:00:0012:00:00ל קוקה קולה טל רבן וקרן שיינמן"מנכ+ שימרון ' וגב ר "ד, מר רביע, גרוטו' פרופ:  בנושא בריאות התלמיד בצפון משתתפים026706938: שיחת ועידה בקו

' גב, ר כהן דר"ד, מר בן צור, קלינר

יצחקי

 

איתמר גרוטו24/03/201609:00:0009:30:00

אתי ;דליה לב;רון רביע;צור-עמית בן

 - Michal Cohen;אודי קלינר;דנינו

Dar; אורית ;יפית יצחקי; (צפון)דליה

אלקסלסי

אבי ישראלי פרופ24/03/201614:00:0015:00:00הועדה המוסדית לאישור דירוג ודרוגות מחקר לחוקרים במשרד הבריאות

 Daniel;איתמר גרוטו;ארנון אפק פרופ

Cohen; אלה -

יהלומ;esomekh@gmail.com;מנדלסון

אבי ישראלי;דורית גרון;ה גת

, 1קומה , בלשכת המדען הראשי

, משרד הבריאות- ' א167חדר 

, 39ירמיהו ' רח, מגדלי הבירה

ירושלים

 

 

אפק ישתתף ' פרופ

.טלפונית

מר זוהר , גרוטו' פרופ:  בנושא מגנזיום והפלרה משתתפים026706938:  שיחת ועידה בקו12:10בשעה 

איתמר גרוטו27/03/201612:10:0012:20:00ד גולדברג"ועו

נירית ;דפנה בר ששת;מיכל גולדברג

יניב זוהר;כהן



איתמר גרוטו27/03/201606:00:0006:30:00כ מאיר כהן"טיפול בפניה של ח



ניבה מנור;ינאי קרנצלר27/03/201611:15:0011:30:00ע ינאי וניבה.גרוטו פ' במשרדו של פרופ 11:15-11:30

מלי כראזי;הראל-מירה היבנראיתמר גרוטו27/03/201609:30:0010:00:00גרוטו' ע עם פרופ.ד היבנר פ"במשרדה של עו

איתמר גרוטו27/03/201615:40:0015:50:00גרוטו וולרי לזהר' הערכת עובד במשרדו של פרופ

זהר ;זאבה סייג;ולרי פוהורילס' אינג

לנג-הוברמן

איתמר גרוטו27/03/201615:30:0015:40:00גרוטו וולרי לדוד' הערכת עובד במשרדו של פרופ - 15:30-15:40

זאבה ;ולרי פוהורילס' אינג;דוד ויינברג

סייג

איתמר גרוטו27/03/201608:00:0008:30:00מזכירות, ד"מחשוב מרב, מעבדה נגיפים, אשקלון: פגישה דב פסט: נושאים נוספים

27/03/201614:00:0014:30:00דיקלה מייצגת בשיחת הועידה בסקייפ

27/03/201614:00:0016:00:00Rachel  Danknerישיבת ועדה מדעית של הכנס השנתי

'yehudan@ekmd.huji.ac.il' 

(yehudan@ekmd.huji.ac.il);'Orna 

Epel-

Baron';Ora@vms.huji.ac.il;Hagai סקייפ+ מכון גרטנר , אולם ויטה

לחברי הועדה 

,המדעית

 

ישיבת – מאחר והתאריך הנוכחי מתאים ליותר אנשים 

אייל חקו27/03/201612:00:0012:10:00גרוטו אייל חקו' הערכת עובד אצל פרפ - 12:00-12:10

אלי גורדון;קרולין פרח27/03/201609:15:0009:30:00גורדון' גרוטו הערכת עובד לאינג' במשרדו של פרופ  9:15-9:30

זאב פישאיתמר גרוטו27/03/201617:15:0017:30:00גרוטו הערכת עובד למר פיש' במשרדו של פרופ 17:15

ניבה מנוראיתמר גרוטו27/03/201617:00:0017:15:00מנור' גרוטו לגב' הערכת עובד במשרדו של פרופ 17:00

זאבה סייג;ולרי פוהורילס' אינגאיתמר גרוטו27/03/201607:30:0007:45:00ע ולרי.גרוטו פ' במשרדו  של פרופ 7:30

בבר וענונו27/03/201607:15:0007:30:00בבר וענונו- גרוטו ' הערכת עובד במשרדו של פרופ 7:15

איתמר גרוטודב פסט27/03/201608:00:0008:30:00(עובדת)בנושא - איתמר 



27/03/201612:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ

#NAME?27/03/201608:30:0010:00:00

רון ;זאב פיש;ולרי פוהורילס' אינג

אמיליה אניס ;רותי ויינשטיין;רביע

ליזה ;יצחקי-זהר ברנט;אודי קלינר;ר'ד

זאבה ;קרן מזרחי;עדנה באדי;ר'רובין ד



יעקב ליצמן שר הבריאות02645556027/03/201617:45:0018:15:00+ איתמר גרוטו  בעניין גיבוש מדיניות בנושא מניעת העישון   -ד עמוס האוזנר "עו

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי ירמיהו 

סימן טוב-משה בר27/03/201611:30:0012:00:00ספי, עינב, איתמר, אלי רוזנברג: בהשתתפות. משרד הבריאות מקדם בריאות

קרן ;איתמר גרוטו;אלי רוזנברג

ל"אצל המנכספי מנדלוביץ;עינב שימרון;מזרחי

507 חדר 5קומה איתמר גרוטו;סימה אהרוניאיילת גרינבאום27/03/201610:00:0011:00:00איילת גירנבאום, איתמר גרוטו' שרות בשירותי בריאות הציבור בהשתתפות פרופ

פאינה ' גב,גב אורית יונה,ורד מדמון,רונית אנדוולט' פרופ,איתמר: בהשתתפות- סטנדרט תקינה 

סימן טוב-משה בר27/03/201608:30:0009:15:00מאיה גולן: צודיקוב        יועץ אחראי

רונית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אורית ;ורד מדמון קויתי;אנדוולט

מאיה ;פאינה צודיקוב;אורית יונה;זרגרי

ל"אצל המנכיוסף-נדב בןגולן

ליאורה + רונית אנוולדט ' פרופ+ איתמר גרוטו + שרת הבריאות לשעבר של הולנד בנושא סימון מזון  

יעקב ליצמן שר הבריאות27/03/201616:00:0016:45:00!!!!!פרחים **   ליאורה האם לזמן עוד אנשים **אברישמי 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

ברכה;יהודה גרידי;יעקב טסלר';אייזק  

יעקב ליצמן';יעקב ליצמן אישי;'אבידני 39ירמיהו עדנה באדי 

אלי , ניר קידר, איתמר, ארנון: משתתפים?,  לאן2020עתיד בריא : בנושא--- ישיבה בראשות ארנון

ארנון אפק פרופ27/03/201614:30:0015:00:00מירי כהן, רוזנברג

אלי ;ניר קידר;איתמר גרוטו

1205חדר ,12קומה , לשכת משנהמירב מרום;טוני דואקמירי כהן;רוזנברג

איתמר גרוטו28/03/201608:00:0008:30:00ר גדלביץ"ע ד.פ



יעקב ליצמן שר הבריאות28/03/201612:30:0012:45:00איתמר גרוטו+ איציק תמיר 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי 39ירמיהו  

איתמר גרוטו28/03/201618:00:0020:00:00אט בפייסבוק של המשרד על הפלרה'צ

אייל חקואיתמר גרוטו28/03/201607:45:0008:00:00הערכת עובד אייל חקו -7:45-8:00



איתמר גרוטו28/03/201609:15:0009:30:00הערכת עובד קרן 9:15-9:30



איתמר גרוטו28/03/201609:00:0009:15:00הערכת עובד שירית 9:00-9:15

28/03/201607:30:0008:00:00הערכת עובד אצלנו בבר 7:30 -7:45  

איתמר גרוטו28/03/201611:00:0011:30:00ע גלעד בוק.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

סימן טוב-משה בר28/03/201608:30:0009:00:00איתמר+אישי      - ר מיכאל גדילביץ "ד

איתמר ;מיכאל גדלביץ;מן'חנה טורג

ל"אצל המנכקרן מזרחי;גרוטו





יעקב ליצמן שר הבריאות28/03/201612:15:0012:30:00איתמר גרוטו+ גליה שגיא+ ברסימנטוב + ר איגוד תעשיות המזון "יו- איציק תמיר 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

39ירמיהו  סימן טוב-משה בר;קרן מזרחי;גרוטו

רונית אנדוולט28/03/201609:00:0017:30:00מפגש סימון בחזית האריזה

איתמר ;אלי גורדון;קרולין פרח

אבידור ;ניבה מנור;ינאי קרנצלר;גרוטו

אורית ;אורית זילברברג;גינסברג

פאינה ;יוספה כחל;חוה אלטמן;יונה

שירלי ;רבקה גולדשמיט;צודיקוב

-ענת כאביה בן;קרן מזרחי;רחמיאל

רון ;יוסף

 zelbersagi@bezeqint.net;Tali;רביע

Sinai 

(tali.sinai@mail.huji.ac.il);Prof. M  .

Boaz;Anat Gesser-Edelsburg 

(ageser@univ.haifa.ac.il);snait@tel

hai.ac.il;dshahar@bgu.ac.il; דליה

-לילך פלג;Einat Lev Ari;חנופה

עינב ;רונה שפר;עדנה באדי;וויס

איריס ;טל פרילינג;צילה סעדון;שימרון

ואהר 'ג;עינת אופיר;יעל ענבר;בחר

שני ברזלאי ;אגבאריה

(shanibar135@gmail.com)השומר-מרכז ההדרכה תלשרון ספיבק;רונה שפר

  פאנל  שאיתמר משתתף לארגן יום עיון בנושא סימון16:30-17:30ברכות רונית אנדוולט  - 9:00-9:15

28/03/201609:00:0017:30:00השומר-בחזית האריזה במרכז ההדרכה תל

דיקלה דהן שריקיאיתמר גרוטו29/03/201613:30:0013:50:00(ק"ממש)ראיון - אורית רפאלי 13:30-13:50בשעה 

דיקלה דהן שריקיאיתמר גרוטו29/03/201613:00:0013:20:00פגישת ממשק עם נעמי בק - 13:00 13:20-בשעה 

איתמר גרוטו29/03/201618:00:0021:00:00א"קבלת פנים למשלחת הסינית בתחום הבריאות במלון דן פנורמה בת 18:00-21:00

29/03/201616:30:0021:00:00טלפונים של המועמדים לתכנית ממשק

 

 משרדים 16-הראיונות מתקיימים במקביל ב: שימו לב

על כן ישנה חשיבות גדולה לעמידה בזמנים , ממשלתיים

על מנת לאפשר למועמדים להגיע בזמן גם לראיונות 

איתמר גרוטו29/03/201614:00:0014:10:00גרוטו וולרי לתמר' הערכת עובד במשרדו של פרופ - 14:00-14:10

זאבה ;תמר ברמן;ולרי פוהורילס' אינג

סייג

29/03/201613:50:0014:00:00גרוטו וולרי לזהר' הערכת עובד במשרדו של פרופ---מבוטל

ולרי ' אינג;לנג-זהר הוברמן

זאבה סייג;פוהורילס

איתמר גרוטו29/03/201613:40:0013:50:00גרוטו וולרי לעירית' הערכת עובד במשרדו של פרופ---מבוטל

עירית ;זאבה סייג;ולרי פוהורילס' אינג

הן

איתמר גרוטו29/03/201613:20:0013:30:00גרוטו וולרי לעמיר' הערכת עובד במשרדו של פרופ - 13:20-13:30

זאבה ;ולרי פוהורילס' אינג;עמיר יצחקי

סייג



זיהום אויר מפרץ חיפה  : ירושלים פגישה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

29/03/201611:00:0012:00:00עופר דרסלר+ גרוטו ' פרופ

oferd@envihaifa.org.il;meirav@env

ihaifa.org.il

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

--- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות--הישיבה מבוטלת : 

עמי-לב' גב,  חבר טוב-טופר' גב, ד אגמון"עו, ר שם טוב"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים HIV רפואת  

29/03/201611:00:0012:00:00(בהמשך לבקשתו של מר ויצנר בנושא)

-שירה לב;צביה יחזקאל;יפה שמעוני

טליה ;טוב-דניאל שם;מורן עזרא;עמי

קרן מזרחימטי קארה;חבר טוב- רויטל טופר ;אגמון

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

' גרוטו ישיבה עם גב' במשרדו של פרופ, ירושלים, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

29/03/201612:00:0013:00:00alizad@histadrut.org.ilעובדי מעבדות: ר פואד עקאד נושא"ד+ ל הסתדרות המקרו ביולוגי וכימיים "אסתר אדמון מזכ

 Benzi';'אסתר אדמון'

Katz';'LitalSo@clalit.org.il'

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

(נמחקו שמות המרואיינים)דיקלה דהן שריקי29/03/201616:30:0020:00:00(ב טבלה מסודרת ועדכנית"ראיונות של אנשי ממשק מצ

 

 

29/03/201609:00:0010:00:00איתמר מברך בבוקר,  במרכז הכנסים של מלון כפר המכביה רמת גן50-ר ה"כנס אילמ

אלרגנים במזון : כ איילת נחמיאס ורבין בנושא"כים  ירושלים ישיבה עם ח"במזנון הח, בכנסת

ז לסידור אישורי .ת+ אנא העבירו רשימת משתתפים )גורדון ונציגיו ' אינג, גרוטו' פרופ: משתתפים

שרון ספיבקקרולין פרח;אלי גורדון29/03/201615:00:0016:00:00(כניסה

עינב שימרון30/03/201609:00:0013:00:00סין בראשות שר הבריאות כולל ארוחת צהריים- פתיחה סמינר ישראל

איתמר ;יאיר אסרף;ארנון אפק פרופ

בעז ;חבר טוב- רויטל טופר ;גרוטו

אסנת לוקסנבורג ;עמי-שירה לב;לב

ניר ;ורד עזרא;ספי מנדלוביץ;ר'ד

יעל ;מורן אלול;ר'א ד'שושי ריב;קידר

 (טובה)טליה ;יעל מזרחי;קאלק

א"ת, מלון דן פנורמהמן'אתי תורג;קלין אילוז'ז;נחמני



סימן טוב-משה בר30/03/201618:00:0021:00:00סיור בניידת                 מאיה+ל  במרפאת לוינסקי "ביקור המנכ- א "בת

איל יעקבסון ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

נעם ;מאיה גולן;מיכל דאודי;ר'ד

איריס גמזו ;ר''רבקה שפר ד;ויצנר

אורלי ;ספי מנדלוביץ;כהן

רון רביעריקי אמילר;וויינשטיין

, ארנון: משתתפים, איסור שימוש בכפפות עם טאלק: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

אורלי , אסנת לוקסנבורג, פארס חאיק, פואד גאנם, נדב שפר, סיגל ליברנט, ורד עזרא, איתמר

ארנון אפק פרופ30/03/201608:00:0008:30:00(חומר בנושא מופיע בגוף הזימון)דנה ארד , ויינשטיין

קרן ;איתמר גרוטו;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

נדב ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;מזרחי

אסנת ;פראס חאיק;ר פואד גאנם"ד;שפר

אורלי ;ליאורה נעים;ר'לוקסנבורג ד

דנה ארד;וויינשטיין

 

מר , טופר' גב, גרוטו' פרופ: טיפות חלב חריש משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

30/03/201608:30:0009:00:00רשפון' פרופ, חונוביץ' גב, ר דהן"ד, מר רביע, ר קלינר"ד, טלמון

- רויטל טופר ;יפה שמעוני;יאיר טלמון

מירה ;אודי קלינר;חבר טוב

אורית ;נורית סבג ווקנין;חונוביץ

דליה ;שמואל רשפון' פרופ;אלקסלסי

רון רביע;לב

 Dr Irina Volovik;Hila;ר'בתיה מג

Goldshtein;אילנה סטולרמן;חנית מורד

30/03/201617:30:0018:30:00פאנל הסיום סמינר ישראל סין באודיטוריום בבית סוראסקי בתל השומר  איתמר משתתף

באודיטוריום בבית סוראסקי בתל 

-17:30השומר בין השעות 

18:30. 

 

30/03/201609:00:0012:00:00א איתמר משתתף"סמינר ישראל סין במלון דן פנורמה ת



 בדן Public Health Emergency preparednessגרוטו' סמינר בריאות ישראל סין הרצאה של פרופ

איתמר גרוטו30/03/201610:15:0011:00:00א"פנורמה ת

 

FW: רעות זהורי30/03/201614:00:0016:00:00 זימון וניהול תורים קיופלו2016הצגת תוכנית עבודה : פגישה בנושא

עדי ;גילה ארד;איתמר גרוטו

אילנה ;מירה חונוביץ;טליאז

ארז ;שמואל פייפ;גלעד בן ארי;סטולרמן

עמנואל ;נסיה כהן;שני דהן;טוב-סימן

איילת  ;Ron Friling;רוזנבליט

ראובן ;גרינבאום

-adit@elad.co.il';Yeshivot-F1;'אליהו

B

, 1מגדלי הבירה קומה , 39ירמיהו 

חדר ישיבות אגף המחשוב

פאנל  הכנס להשקת התוכנית הלאומית למניעה" אפשרי בריא"– איתמר גרוטו ' פרופ 12:00 – 11:30  

דיקלה דהן שריקי30/03/201611:30:0014:00:00.וטיפול בסוכרת מרכז כנסים רמת אפעל

סיגריות : א פגישה עם נציג פליפ מוריס בנושא"ת, 3קומה , 12רחוב הארבעה , בשירות המזון הארצי

30/03/201614:00:0016:00:00אלקטרוניות

ישי 

נועה חסדאי31/03/201600:00:0000:00:00תרגיל רדיולוגי בבלינסון

Dr. Golan Abach;אבי מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il); ל"סא  

ל אביב אוחנה"סא;ן"רע-אביב אוחנה -

ן"רע  HOTMAIL; ח קופות"אחראי שע  

אמיר יהב;איתמר גרוטו;חולים  

(amir_yahav@mod.gov.il);אנה 

אסתר קרסנר;אראל  

(nbc_pd@mod.gov.il); גיא;גיא בסיל  

 דוד;(guyc@mdais.co.il) כספי

טל ניקחו;ורד ארביב;שוורץ  

(tal266@bezeqint.net);טל ניקחו 

(tal469@mail.idf.il);יורם 

 לשכת;Izak Grinberg;רובינשטיין

מיכאל;מאיה גולן;ל'משנה למנכ  

 בוטראשוילי

(mbvtra@gmail.com);מיקי שרף 

(michaelsh@clalit.org.il); נטי;ל'מנכ  

נטלי לורברט;יצחק  

(oref.gov@gmail.com.); מ מוריס"נצ  

;(r_herum@police.gov.il) חן ל"סא  

 עינב;(talih@mail.idf.il) טלי חמו

רוני;רוחמה לוי;ציון דדון;שימרון  

ן אדם קזל"רס;רן אדלשטיין;צדוק  

(adham.k100@gmail.com); ק"רפ  

 רפי;(izhar@police.gov.il) יזהר קיינר

 מזרחי

(refael_mizrahi@mod.gov.il);פתח תקוה שאול

הערכת הירידה בתחלואת ליישמניאזיס עורית עקב : " סמינר מסכם בנושא101בבניין דייכמן חדר 

התערבות אינטגרטיבית בכפר רתמים ופיתוח כלי דיווח על התפרצות על ידי התושבים וניהולו על ידי 

31/03/201612:00:0013:00:00,"הרשויות

איתמר גרוטו31/03/201613:30:0014:00:00ש פגישה עם שאול אמסטרדמסקי"ב, 515חדר , 5קומה , בניין הפקולטה למדעי הבריאות

טיפות חלב עתיד השירות - ע נושאים כינוס של חיפא .גרוטו פ' באוניברסיטת בן גוריון בחדר של פרופ

31/03/201615:30:0016:00:00ר עמנואל כץ"עמותת גושן עם ד, 



ר "ד, ר דהן"ד, ר רובין"ד, ר אנדוולט"ד: בסינמטק תואם מול עינת אופיר  מוזמנים" נמרים"הקרנת הסרט 

ר "ד, מר גינסברג, זילברברג'  גב, ד גוטמן"עו, גורדון' אינג, מר רביע, חונוביץ' גב, אלטמן' גב,קלינר

31/03/201609:00:0011:00:00ברנט יצחקי

דיקלה דהן ;חוה אלטמן;אביבה אוליאל

רון ;אורית אלקסלסי;שרון גוטמן;שריקי

אלי ;עדנה באדי;ר'ליזה רובין ד;רביע

רונית ;אילנה סטולרמן;גורדון

-זהר ברנט;מירה חונוביץ;אנדוולט

אורית ;אבידור גינסברג;יצחקי

אודי ;קרולין פרח;דליה לב;זילברברג

קלינר

Janice Wasser 

(Janice.wasser@gmail.com);עינת 

קרן מזרחי;נירה פישר;אופיר ;Einat 

Ophir

חשיפה : " הרצאה בנושא208בניין דיכמן חדר , ס "ש בקורס מבוא  לבריה"באוניברסיטת ב

31/03/201616:00:0018:30:00"תעסוקתית וסרטן/סיביבתית

אישי )גרוטו עם אור ' א בהמשך פגישה פרופ"בת, בחדר של אלי גורדון, 3קומה , 12ברחוב הארבעה 

'lironn@netomas.co.il'איתמר גרוטו31/03/201608:00:0009:00:00(דרך מייק

השפעת הסכם הרופאים : פורום הנהלה                               במהלך ההנהלה ארנון יתן הרצאה בנושא

סימן טוב-משה בר03/04/201612:30:0014:30:00על השטח

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

ר איל "ד;'גילי גבעתי;תקציבים

דב ;אלון-ר שגית ארבל"ד';צימליכמן

דליה גרוס ;דיקלה דהן שריקי;דובר;פסט

הדר ;דפנה בר ששת;ר''דנה גפן ד;הייזלר

-טל ברגמן;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;אלעד

יאיר ;נחמני (טובה)טליה ;לוי

יעל ;ר יוני דובנוב"ד;יהודה רון מר;אסרף

לשכת משנה ;יפה שמעוני;כהן

מיכל ;מורן עזרא;מאיה גולן;ל'למנכ

-מירה היבנר;מינהל רפואה;מזרחי

מלי ;מלי אמסלם;מירי כהן;הראל

ניבה ;מתיו לואיס דר;ל'מנכ;כראזי

ספי ;נעם ויצנר;ניר קידר;אזוז

ענת ;עינב שימרון;עידית סגל;מנדלוביץ

ענת זוהר ;בריאות הנפש- אליהו 

חבר - רויטל טופר ;קרן מזרחי;ר'ד

שירה ;ר'א ד'שושי ריב;ריקי אמילר;טוב

ל"אצל המנכעמי-לב

מיכל גולדברגאיתמר גרוטו03/04/201608:20:0008:30:00גרוטו' ד גולדברג במשרדו של פרופ"הערכת עובד עו -8:20-8:30

איתמר גרוטו03/04/201608:30:0010:00:00ישיבת מנהלי מחלקות

03/04/201607:50:0008:00:00גרוטו' ולרי אצל פרופ+ הערכת עובד דוד - 7:50-8:00

זאבה ;ולרי פוהורילס' אינג;דוד ויינברג

סייג

זאבה סייג;ולרי פוהורילס' אינג03/04/201607:00:0007:30:00הערכות עובד עם ולרי - 7:00-7:20



יפית כהן;ר'רותי ישי דאיתמר גרוטו03/04/201608:10:0008:20:00ר ישי"גרוטו הערכת עובד ד' במשרדו של פרופ8:10-8:20

03/04/201607:40:0007:50:00גרוטו' עירית אצל פרופ+ולרי - הערכת עובד  7:40-7:50

ולרי ' אינג;עירית הן;זאבה סייג

פוהורילס

איתמר גרוטו03/04/201607:30:0007:40:00מבוטל---גרוטו' ולרי  אצל פרופ+ גרגורי- הערכת עובד  7:30-7:40

גריגורי ;זאבה סייג;ולרי פוהורילס' אינג

רודשטיין

איתמר גרוטו03/04/201607:20:0007:30:00מבוטל----גרוטו' עמיר אצל פרופ+ולרי- הערכת עובד  - 7:20-7:30

ולרי ' אינג;זאבה סייג;עמיר יצחקי

פוהורילס

אלי + רונית אנדוולט + איתמר גרוטו = ברסימנטוב - ר ובעלים של מקדונלדס ישראל "יו- ר עמרי פדן "ד

יעקב ליצמן שר הבריאות03/04/201615:00:0015:30:00חווה אלטמן+ אבידור גינסברג+ גורדון    

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

אבידור;יעקב טסלר';אייזק  

יעקב ליצמן';יעקב ליצמן אישי;'גינסברג  

מוטי בבציק;מוטי בבציק;אישי ישן  

איתמר;סימן טוב-משה בר;אישי  

אלי;רונית אנדוולט;קרן מזרחי;גרוטו  

חוה;עדנה באדי;קרולין פרח;גורדון  

39ירמיהו אלטמן

שלמה אלמשנואיתמר גרוטו03/04/201608:00:0008:10:00גרוטו' הערכת עובד שלמה אלמשנו אצל פרופ 8:00-8:10

XBC 03/04/201618:00:0019:00:00בריאותWinbrom, Tal

קרן ;בריאות הנפש- ענת אליהו 

איתמר ;מזרחי

bergmantal@gmail.com;Avita;גרוטו

l, Ra’anan;Savoray-Hadar ,

Dana;Yalovska, Olga 11 הר חוצבים קומה 3קרית המדע

איתמר גרוטו03/04/201609:00:0014:00:00, ירושלים39ירמיה , היריד יתקיים ברחבת מגדלי הבירה, יריד חשיפה לעשייה שיקומית  

נציגי + גרוטו ומר בר ' ירושלים ישיבה עם פרופ, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

-יישום הסכם שכר: ר אסנת אגם בנושא"ר בועז אברבך וד"ועד הרופאים הווטרינרים במשרד הבריאות ד

 רופאים וטרינרים 

2015 03/04/201611:30:0012:30:00

שושי ;ד"הרולד בר עו

dragam.moh@gmail.com';Boaz;'טל

 AverbachDina Zeno;Michal Cohen - Dar

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

שושי טל;ד"הרולד בר עואיתמר גרוטו03/04/201611:00:0011:30:00גרוטו פגישה בנושא כונניות ויטרנרים עם מר בר' במשרדו של פרופ

 GISירושלים ישיבה בנושא הצגת מערכת  , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

משרד ייעוץ בתחום )אורלי סרוסי זוהר+ נציג/פוהולוריס' אינג, נציג/עמי-לב' גב, גרוטו' פרופ: משתתפים

03/04/201617:00:0018:00:00(בקרת איכות מי שתייה

ולרי ' אינג;מורן עזרא;עמי-שירה לב

'אורלי סרוסי זוהר;'זאבה סייג;פוהורילס

רוני ;טוב-ארז סימן;שלום-עמית קשה

ראובן ;דוד ויינברג;Israel Tauber;ספיר

אליהו

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

מדיניות סוכרת בישראל  : ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

דודיק בהמשך יועברו ' גב+גרוטו' פרופ:  גיטה קונמן משתתפים- בהשתתפות חברת הפרלמנט הגרמני

'Dodick, Keren''Goldberg, Ohad';'Rappaport, Alon'03/04/201616:00:0017:00:00שמות נוספים

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

03/04/201612:30:0014:30:00ישיבת הנהלה מנכל

שושי טלקרן מזרחי;איתמר גרוטוד"הרולד בר עו03/04/201614:30:0015:00:00תגמול לאחיות- ע בנושא מתן חיסונים חדשים  "פ- אצל איתמר גרוטו 



: ירושלים  ישיבה  בנושא חיסונים משתתפים, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

03/04/201615:00:0016:00:00יעקב ובניטה מפייזר,ר דהן"ד, ר אניס"ד, גרוטו' פרופ

אמיליה אניס ;דיקלה דהן שריקי

לריסה מוירמןמימי שבתאי;ר'ד

איתמר גרוטו03/04/201609:50:0010:00:00גרוטו' ולרי אצל פרופ+הערכת עובד דגנית  - 9:50-10:00

זאבה ;ולרי פוהורילס' אינג;דגנית איישן

סייג

ר'אהרון כהן ד03/04/201610:00:0011:00:00פ בריאות הציבור ואגף הגריאטריה"שת

מירה ;רון רביע;איתמר גרוטו

אורית ;דליה לב;שיר ווגמן;חונוביץ

אודי קלינר ;קרן מזרחי;אלקסלסי

אתי ;ר'אירית לקסר ד;איריס רסולי;ר''ד

שרה לוי ;ר'פנחס ברקמן ד;מרקוביץ

צפי ;ולרי פוהורילס' אינג;זאב פיש;ר'ד

דפנה לוידיאמנט-הלל

, 39ירמיהו ' רח, מגדלי הבירה

חדר ישיבות , 5קומה , ירושלים

04/04/201617:30:0017:45:00גרוטו' הערכת עובד עירית וולרי אצל פרופ 17:30-17:45

עירית ;זאבה סייג;ולרי פוהורילס' אינג

הן



רון רביע;דליה לב04/04/201617:45:0018:00:00גרוטו הערכת עובד רון' במשרדו של פרופ17:45-18:00

יעקב ליצמן שר הבריאות04/04/201618:45:0019:15:00בנושא איחוד אשקלון דרום- איתמר גרוטו + ר גדלביץ "ד+ דב פסט = ברסימנטוב

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

סימן-משה בר;יעקב טסלר';אייזק  

יעקב ליצמן';יעקב ליצמן אישי;'טוב  

מוטי בבציק;מוטי בבציק;אישי ישן  

אריאלה אסרף;דב פסט;אישי - 

איתמר;מיכאל גדלביץ;ל"סמנכ  

39ירמיהו רון רביעקרן מזרחי;גרוטו



אסתר בן + איתמר גרוטו + טל מורגנשטיין + אסנת + שיחת ועידה בנושא בדיקת איידס לנשים בהריון 

חבר טוב- רויטל טופר 04/04/201615:30:0016:00:00איתמר גרוטו+ נתן סמוך + אריאלה תורן + חיים 

חיים -אסתר בן;צביה יחזקאל;נתן סמוך

אורלי ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;ד'עו, ר'ד

טל ;ליאורה נעים;מסוסני

ס 'אריאלה אדיג;מורגנשטיין

יפה שמעוניקרן מזרחי;איתמר גרוטו;תורן

04/04/201608:30:0016:00:00ביקור של עורך הלנצט בדן אכדיה הרצליה

FW:  04/04/201616:00:0017:30:00(מגנזיום ויוד)שימוש בנתונים ומודל ממוחשב של נתוני איכות'Sezra@MEKOROT.CO.IL'

קרן ;איתמר גרוטו

Abenyosef@MEKOROT.CO.I;מזרחי

L; רונית

oavraham@MEKOROT.CO;אנדוולט

.IL; עדנה

;Skostelitz@MEKOROT.CO.IL;באדי

pmednik@MEKOROT.CO.IL;nalon

@MEKOROT.CO.IL;dweintrob@M

EKOROT.CO.IL;ולרי ' אינג;עירית הן

דיקלה דהן שריקי;זאבה סייג;פוהורילס

, איתמר גרוטו ' משרדו של פרופ

ירושלים

#NAME?04/04/201610:00:0014:00:00איתמר גרוטו

Michal Cohen - Dar;עופרה 

מיכאל;ר חן שטיין זמיר'ד;חבקין  

שמואל' פרופ;ר''רבקה שפר ד;גדלביץ  

איריס גמזו כהן;רשפון ;Dalia 

Monticciolo; נורית סבג;מן'חנה טורג  

שלומית;רינת גינדיל;ציפי מזרחי;ווקנין  

ר חן"ד;ר חבקין עופרה"ד;מיאן'נג  

ר רבקה"ד;ר מיכאל גדלביץ"ד;זמיר  

ציפי מזרחי ; (צפון)דליה ;שפר (ירושלים)



05/04/201600:00:0000:00:00קבוצת העבודה הבין משרדית על פרמצבטיים בתוצרי הטיפול בשפכים

 Hadasהדס רענן קיפרווס   

Raanan Kiperwas

אפרת 

einatm@energy.gov.il;gidont;רורמן

@shaham.moag.gov.il;Grinhut@sh

aham.moag.gov.il; איתמרTBD

05/04/201612:00:0012:30:00צילום לכלכליסט



איתמר גרוטו05/04/201607:30:0008:00:00ע.במשרדו של דב פ



יעל גלזראיתמר גרוטו05/04/201611:30:0011:45:00ע יעל גלזר.גרוטו פ' במשרדו של פרופ - 11:30



מיכל גולדברגאיתמר גרוטו05/04/201609:00:0009:30:00הערכת עובד מיכל גולדברג



ליבנה ' גב:  פ עם משרד החינוך משתתפים"אפשרי בריא שת: גרוטו ישיבה בנושא' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו05/04/201613:00:0014:00:00מר קרנצלר, שימרון' גב, מנור' גב

ינאי ;ניבה מנור

' iritli@education.gov.il;'קרנצלר

(iritli@education.gov.il);'malkash@

education.gov.il;'דובר;עינב שימרון

אלי רוזנברגאיתמר גרוטו05/04/201610:00:0010:30:00ר רוזנברג"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

ח נוסף בנגב "הקמת ביה: אונברסיטת בן גוריון יום עיון, הפקולטה למדעי בריאות, באולם גולדמן

איתמר גרוטו05/04/201609:30:0016:00:00תמהיל המיטות וסוגיות נוספות, " בעלות"ה





מפגש קבוצת עבודה על חומרים פרמצבטיים בתוצרי הטיפול בשפכים - לוז ותקצירים , תזכורת

05/04/201608:30:0016:00:00המזון, והשפעתם על החקלאות (קולחים ובוצות)

 Hadasהדס רענן קיפרווס   

Raanan Kiperwas

נציבות - שרה אלחנני ;איתמר גרוטו

המים השירות ההידרולוגי 

(sarael10@water.gov.il); סיניה

שי ;Sinaia Netanyahuנתניהו    

אפרת ;יצחקי-זהר ברנט;רייכר

שושנית ;לודמילה גרויסמן;רורמן

נורית ;einatm@energy.gov.il;אוהד

משרד המדע - ירמיה 

(nurityirmiya@most.gov.il); טארק

אבו חאמד 

(Tareqa@most.gov.il); ענת לוינגרג

[Anat 

Levingarg];gidont@shaham.moag.

gov.il; אשר אייזנקוט

(aeizen@shaham.moag.gov.il);Gri

nhut@shaham.moag.gov.il;maya.o

rland@gmail.com;אמיר ;אלון זסק

אורנה ;דוד רובין;ארז

דו';Adi.Yefet@economy.gov.il;'מצנר

-קובי מורן;Pankratov Irena;ד ויינברג

סי הוטל נווה אולןר'גלעד ד

יום עיון עבור קבוצת העבודה הבין משרדית על חומרים 

, רפואיים בקולחים ובבוצה והשפעתם על החקלאות

המזון , הבריאות

והסביבה

 

  

' ו באדר ב"כ, 2016 לאפריל 5, יום שלישי

ו"תשע

 

נווה , סי הוטל

אילן

 

  

  

                התכנסות וקפה של 8:30-9:00

בוקר

 

                מילות פתיחה 9:00-9:30

 

       נוכחות חומרים רפואיים בסביבה ודרכי 9:30-10:00

.  טיפול אפשריות

 

אוניברסיטת תל אביב , דרור אבישר' פרופ

05/04/201608:30:0014:30:00שוריין לקבוצת עבודה על חומרים פרמצבטיים בתוצרי טיפול בשפכים



From: הדס רענן קיפרווס Hadas Raanan Kiperwas 



Sent: Sunday, January 10, 2016 2:02 PM

06/04/201609:00:0009:30:00ר דהן מייצגת"ד



ר חבקין"במשרדה של דקרן מזרחי;עופרה חבקין;איתמר גרוטורינת גינדיל06/04/201607:30:0008:30:00(עובדת)שיחת משוב ל

סימן טוב-משה בר06/04/201620:00:0021:30:00(לשכת המיסחר)ל  "ארוחת ערב עם אורחים מחו- במסעדת החצר 

איתמר ;צילה סעדון;עינב שימרון

7רח דרך בית לחם קרן מזרחי;גרוטו

ניבה מנוראיתמר גרוטו06/04/201614:00:0015:30:00במועצת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול דיון הרשות ניבה מייצגת

 

אורלי , מוטי אור ציון,רז דקל: בהשתתפות- (בהמשך לסיכום דיון מאוקטובר)ד "תעריפי המרב

סימן טוב-משה בר06/04/201615:00:0015:45:00נעם ויצנר: רון רביע                    יועץ אחראי,איתמר,שרונה עבר הדני,ביטרמן

אורלי ;ציון-מוטי אור;רז דקל

איתמר ;הדני-שרונה עבר;ביטרמן

ל"אצל המנכנעם ויצנר;רון רביע;קרן מזרחי;גרוטו

ל"מייצג את המנכ - 12:00בשפרעם איתמר , אשכול פיס, כנס הגליל השני לשוויון בבריאות  11:45  

15:00 פאנל קולות בגלילי והשתתפות במושב 13:30-14:15ומברך במקום ליצמן ישתתף במושב שני  -

16:0006/04/201611:30:0017:30:00

+ ניר קידר + | *************  + לקבל פרטים וטופס ****אודי , כנס הגליל השני לשוויון בבריאות

יעקב ליצמן שר הבריאות06/04/201612:00:0012:30:00נשלחה ברכה מהשר- איתמר גרוטו ייצג את השר  (השר לא בארץ )איתמר גרוטו 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

ניר;ורד עזרא;יעקב טסלר';אייזק  

יעקב ליצמן';יעקב ליצמן אישי;'קידר  

מוטי בבציק;מוטי בבציק;אישי ישן  

איתמר;מן'אתי תורג;קלין אילוז'ז;אישי  

שפרעםקרן מזרחי;גרוטו

06/04/201608:45:0010:15:00".קבלת החלטות בבריאות הציבור: " ההרצאה בנושאMEPIET  8:45-10"00הרצאה בקורס 

06/04/201617:30:0019:00:00.בנמל יפו" נא לגעת"א במרכז "מפגש שנתי של ממשק בת

נועה חסדאי07/04/201600:00:0000:00:00ה בבני ציון"תרגיל אט

Dr. Golan Abach;אבי מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il); ל"סא  

ל אביב אוחנה"סא;ן"רע-אביב אוחנה -

ן"רע  HOTMAIL; אחראי;שמוליק קלמי  

אמיר;איתמר גרוטו;ח קופות חולים"שע  

 אנה;(amir_yahav@mod.gov.il) יהב

אסתר קרסנר;עידן בן ברוך;אראל  

(nbc_pd@mod.gov.il); גיא;גיא בסיל  

 דוד;(guyc@mdais.co.il) כספי

טל ניקחו;ורד ארביב;שוורץ  

(tal266@bezeqint.net);טל ניקחו 

(tal469@mail.idf.il);יורם 

 לשכת;Izak Grinberg;רובינשטיין

מיכאל;מאיה גולן;ל'משנה למנכ  

 בוטראשוילי

(mbvtra@gmail.com);מיקי שרף 

(michaelsh@clalit.org.il); נטי;ל'מנכ  

נטלי לורברט;יצחק  

(oref.gov@gmail.com.); מ מוריס"נצ  

;(r_herum@police.gov.il) חן ל"סא  

 עינב;(talih@mail.idf.il) טלי חמו

רוני;רוחמה לוי;ציון דדון;שימרון  

ן אדם קזל"רס;רן אדלשטיין;צדוק  

(adham.k100@gmail.com); ק"רפ  

 רפי;(izhar@police.gov.il) יזהר קיינר

 מזרחי

(refael_mizrahi@mod.gov.il);חיפהמורן אלול שאול



07/04/201609:00:0009:30:00פואד

07/04/201608:00:0009:00:00ראיון בתוכנית של אורלי וגיא

אבי ישראלי פרופ07/04/201617:00:0017:30:00מירי כהן, איתמר גרוטו, אבי ישראלי: משתתפים- שיחת ועידה בנושא גזזת 

קרן ;מירי כהן;איתמר גרוטו;אבי ישראלי

שירן אמון;מזרחי

רון רביער'פואד עקאד ד;איתמר גרוטודב פסט07/04/201609:00:0009:30:00הערכות עובדים- בנושא , פואד עקד+ איתמר 



', קומה ב, אולם ויטה".התייעצות ציבורית ככלי עזר בקבלת החלטות בבריאות: "מועדון חוקרים בנושא

07/04/201614:45:0017:15:00.תל השומר, בניין גרטנר

,נכבדי

 

הריני מתכבד להזמינך אישית למפגש הקרוב של מועדון 

התייעצות ציבורית ככלי עזר בקבלת : "חוקרים בנושא

--- ר קרקיס"ישיבה עם ד, 5גרוטו קומה ' באונברסיטת בן גוריון בחדרו של פרופ----הפגישה מבוטלת  

07/04/201617:00:0018:00:00בדיקת תחלואה הקשורה לחשיפה סביבתית בחיפה: בלצר בנושא' ופרופ

 Ran;'ר'איזבלה קרקיס ד

Balicer';'einavta1@clalit.org.il''RBalicer@clalit.org.il'

תואם מול מאיה  (נחשון)אתגרים בנושאי בריאות לתכנית המצוינות של חיל הרפואה :  הרצאה בנושא

איתמר גרוטו07/04/201610:00:0011:00:00ל"לשכת מנכ

אתגרים בנושאי בריאות לתכנית המצוינות של חיל 

הרפואה 

(נחשון)

 

אוניברסיטת בן גוריון07/04/201612:30:0013:30:00 בית קרוליין203 בחדר 12:30 בשעה 7.04.16'  הגנת תיזה של רעות שוורץ יתקיים ביום ה

08/04/201609:30:0011:00:00מועצה לאומית לתזונה גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד  באולם של המועצות

 

איתמר גרוטו10/04/201609:15:0009:45:00ר ישי"ד, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ:  משתתפים026706938:  שיחת ועידה בקו9:15בשעה 

דיקלה דהן ;יפית כהן;ר'רותי ישי ד

שריקי

210/04/201607:30:0009:00:00השתתפות בתוכנית הבוקר של אברי גלעד בערוץ 

10/04/201617:00:0017:30:00אודי מנהל

10/04/201614:30:0015:00:00,ישיבה של הועדה המדעית, אולם ויטה, במכון גרטנר

איתמר גרוטו10/04/201616:00:0021:00:00ל"איתמר חו

ירושלים ישיבה בנושא שיתוף ציבור בוועדת , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

לרנר ' גב, ר דהן"ד, שימרון' גב, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: רגולציה לקידום תזונה בריאה משתתפים

איתמר גרוטו10/04/201617:00:0018:00:00וטין-אלדר' גב-  מחברת תובנות 

דיקלה ;אודי קלינר;דובר;עינב שימרון

 Anat Eldar;אנה לרנר;דהן שריקי

Vatine (anat@insights-

israel.com);'anet@insights.us'אלון-ר שגית ארבל"ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 



סימן טוב-משה בר10/04/201609:00:0011:30:00ל במוקד קול הבריאות פורום הנהלה"ביקור המנכ- בקרית מלאכי 

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

בעז ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

גילי ;תקציבים- ברכה כהן ;לב

דב ';ר איל צימליכמן"ד;'גבעתי

דליה גרוס ;דיקלה דהן שריקי;דובר;פסט

הדר ;דפנה בר ששת;ר''דנה גפן ד;הייזלר

-טל ברגמן;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;אלעד

יאיר ;נחמני (טובה)טליה ;לוי

יעל ;ר יוני דובנוב"ד;יהודה רון מר;אסרף

לשכת משנה ;יפה שמעוני;כהן

מינהל ;מיכל מזרחי;מאיה גולן;ל'למנכ

מלי ;מירי כהן;הראל-מירה היבנר;רפואה

מתיו לואיס ;ל'מנכ;מלי כראזי;אמסלם

ספי ;נעם ויצנר;ניר קידר;ניבה אזוז;דר

ענת ;עינב שימרון;עידית סגל;מנדלוביץ

ענת זוהר ;בריאות הנפש- אליהו 

חבר - רויטל טופר ;קרן מזרחי;ר'ד

שירה ;ר'א ד'שושי ריב;ריקי אמילר;טוב

יניב זוהרשרה עדיקה;עמי-לב

התכנסות )   6רח משה שרת 

("אור לנוער"ס "בבי

תמי ,איתמר גרוטו, אבי ישראלי,בעז לב,ורד עזרא,ניר קידר,רוני ספיר,שירה לב עמי,שאול זינגר

סימן טוב-משה בר10/04/201617:00:0018:00:00מיכל לזרוביץ:  יועץ אחראיreinventing health:  ניר ינובסקי בנושא,איציק לוי,שוחט

'saulsinger@gmaul.com';שירה לב-

אתי;ניר קידר;מורן עזרא;עמי  

קלין'ז;ורד עזרא;רוני ספיר;מן'תורג  

אבי ישראלי;מורן אלול;בעז לב;אילוז  

איתמר;הרוש-אריאלה בן;פרופ  

אתי;תמר שוחט;קרן מזרחי;גרוטו  

אצל המנכלמיכל לזרוביץ;אבי ישראליניר ינובסקי;איציק לוי;אילוז

--- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת : 

פרופ, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: במעבדה לנגיפים משתתפים BSL3 הערכות להשבתת מתקן בידוד ' 

איתמר גרוטו10/04/201611:00:0012:00:00ר אניס"ד, ר רורמן"ד, ר ישי"ד, מנלסון ונציגיה 

לילך ;מנדלסון- אלה ;דיקלה דהן שריקי

יפית ;ר'רותי ישי ד;מורדקוביץ

אמיליה ;שרון גירד;אפרת רורמן;כהן

'Prof. Mendelson Ella'מימי שבתאי;ר'אניס ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

--- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת : 

ר שוורצברג"ד, גרוטו' פרופ: טכנולוגיה לסימון תרופות מקור והבחנתן מתרופות מזוייפות משתתפים + 

איתמר גרוטו10/04/201616:00:0017:00:00א והמרכז"ד מירב ולדמן מלכת המסחר ת"עו

אורטל ;ר'איל שורצברג ד

'lirona@chamber.org.il''Shimon Niselovitch;'אוחיון

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

: משתתפים, הצגת התכנית הלאומית למניעת השמנה בילדים: בנושא, ארנון אפק' ישיבה בראשות פרופ

ארנון אפק פרופ10/04/201615:00:0016:00:00דן נמט, רם וייס, אורלי טמיר, איתמר רז, דוד אזולאי, (ואנשיו)איתמר גרוטו , ארנון

דוד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

@dnemet@gmail.com;'ramw;אזולאי

ekmd.huji.ac.il ;'

(SaritB@hadassah.org.il)   איתמר

רונית ;ינאי קרנצלר;ניבה מנור

דיקלה דהן ;עדנה באדי;אנדוולט

Dan.Nemet@clalit.org.il;שריקי

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

10/04/201612:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ

#NAME?10/04/201608:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אלי ;'ולרי פוהורילס' אינג;אודי קלינר

דיקלה דהן ;ר'אמיליה אניס ד';גורדון

ליזה ;יצחקי-זהר ברנט';זאב פיש;'שריקי

קרן ;ניבה מנור;מירה חונוביץ;ר'רובין ד

איתמר גרוטו11/04/201608:00:0000:00:00ל"איתמר חו



- ' ורג'קי ג'לית וג"מנכ- קים רוברטס - צוות הנרי מאנגליה , רמי סולימני' ל אשלים דר"פגישה עם מנכ

11/04/201613:00:0015:00:00Vered Leviבבקשה אשרו אתה זימון היומני- מנהלת הדרכה 

Anat Penso;Dina Lipsky;ליזה רובין 

יונה פרבר;ר'ד ;Ronnie Hasson 

(External);חוה אלטמן;Rachel 

Marom;Sabi Mengesha;יחיא אכלס 

(ekhlas2911@gmail.com);מירה 

ניבה מנור;חונוביץ ;Noa Ben-David-

Gerassi; יאיר;פרחיה  בינימין  

רונית;ריקי מרקוס זכאי;סהר  

 Rotem Azar;אנדוולט

Eliyahu;Rudolf Mary 

(mary.rudolf@biu.ac.il);Shmuel 

Yilma; נעמי מורנו דר;יונינה פליישמן  - 

 ויצו עולמי

(neomim@wizo.org);Rami 

Sulimani;lilach.melville@gmail.com

; אביבה;רותם לסרי;איתמר גרוטו  

אורית;אוליאל  

edna.dadi@moh.health.g';אלקסלסי

ov.il';רקפת בן דורי גלבוע  

(rakefetyonatan@gmail.com);רונית 

חוה;ניבה מנור;יונינה פליישמן;אנדוולט  

ליזה רובין;מירה חונוביץ;אלטמן  

אביבה;יונה פרבר;ר'ד  

'yair@yairsahar.co.il';אוליאל

וינט 'אולם ג- וינט ישראל 'בניין ג

גדול

איתמר         ,רון רביע,רונית אנדוולד,ניבה מנור: בהשתתפות- ראיון עם מציעי פרוייקטור אפשרי בריא 

סימן טוב-משה בר11/04/201612:30:0013:30:00מאיה גולן:            יועץ אחראי

רון ;רונית אנדוולט;ניבה מנור

דליה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;רביע

ל"אצל המנכמאיה גולן;לב

11/04/201609:00:0009:30:00דיקלה מייצגת

דליה זיו11/04/201612:15:0013:15:00הרמת כוסית  לפסח

גל הורוביץ 

(gal_horowitz@meuhedet.co.il);הרצ

ל מלכה 

malka_he@mac.org.il; ויקטור ברו

אורלי ;ר''דנה גפן ד;אבי ישראלי

לירון ;גרסיאלה ביל;גילי פז;רפאלי

סיגלית ;נאוה הדר;מלי הלפרן;שוורץ

א" ת119ח יגאל אלון "באגף לשעריואני

1חדר ישיבותקרן מזרחי;איתמר גרוטו'alyossi@mof.gov.il'11/04/201609:00:0010:30:00מ"מ עמ"מ בכ"המשך מו- אסתר אדמון 

 (עליזה)אסתר אדמון 

 

אברהים 

אגא

 – 12:00)ר המושב השני "יו.אביב-ישראל בתל-הכנס השנתי של הקרן לבריאות וסביבה במוזיאון ארץ

איתמר גרוטו11/04/201612:00:0014:30:00(14:00

 



---- מבוטל" -------סיפור עלייתו לארץ של בני פקדו ומשפחתו דרך סודן------- "מבוטל איתמר גרוטו11/04/201609:00:0011:00:00-----------

' אינג;ר'איזבלה קרקיס ד;אודי קלינר

אמיליה ;אלי רוזנברג;ולרי פוהורילס

בבר ;ר'אסתר צוקרמן ד;ר'אניס ד

ר "ד';'ר עמי זינגר"ד;'אלי גורדון;וענונו

דיקלה דהן ';קובי מורן גלעד

זאב ;רז דקל;טוב-דניאל שם;שריקי

ליזה ;יניב תייר;יצחקי-זהר ברנט;פיש

ניבה ;מירה חונוביץ;ר'רובין ד

רותי ;רונית אנדוולט;עמיהוד זינגר;מנור

שלמה ;ר'רותי ישי ד;ויינשטיין

אורית ;אביבה אוליאל;אלמשנו

חביבה ;זאבה סייג;דליה לב;אלקסלסי

מירי ;מימי שבתאי;מטי קארה;חטוקה

רחל ;עדנה באדי;אורן

רון ';benny38@smaile.net.il;'ברם

יפית ';benny38@smile.net.il;'רביע

קרולין פרח;כהן

איתן ;אופירה אדיב;שירית אלבז

תמר ;עירית הן;גריגורי רודשטיין;גברון

זהר ;דוד ויינברג;דגנית איישן;ברמן

עמיר ;מיכל גולדברג;לנג-הוברמן

אורית ;אבידור גינסברג;יצחקי

יוספה ;חוה אלטמן;אורית יונה;זילברברג

רבקה ;פאינה צודיקוב;כחל

 Blau Ayala;שירלי רחמיאל;גולדשמיט

(Ayala.Blau@sheba.health.gov.il);B

ruck 

Yehudit;gitit.jan;liat_frum;maya.wolf

@sheba.health.gov.il;talya; בכר רחל

Rachel.Bahar;אילנה ;7-בת

שיר ;יונה פרבר;בלה אלרן;סטולרמן

קרן ;יאנה לוין;יפית יצחקי;ווגמן

אילנה ;דלית דנן;ענת שבתאי;מזרחי

אור;lilach.melville@gmail.com;ליזמי

ינאי ;Tady Girmay;ה סקלר

יונינה ;haim geva haspil;קרנצלר

רבקה ;עדינה יוסף;נירה פישר;פליישמן

ניס 'ג;פאני כהן;מגי יהושע;סייר

דניאלה גולדמן ;אייל חקו;אורנה כהן;וסר

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, אולם כנסים, 4קומה 

אורטל אוחיוןHIV12/04/201618:00:0018:30:00 בנושא תוכנית לטיפול במהגרים נשאי 18.4- הכנה לפגישה של ה- שיחת ועידה

דניאל ;איתמר גרוטו;ר'איל שורצברג ד

טוב-שם

עדנה באדי;רונית אנדוולטאיתמר גרוטו12/04/201613:00:0013:15:00הערכת עובד לרונית עם איתמר - 13:00-13:15בשעה 

דיקלה דהן שריקיאיתמר גרוטו12/04/201612:30:0013:00:00ע עם דיקלה.פ

שלמה אלמשנואיתמר גרוטו12/04/201611:30:0011:45:00שלמה אלמשנו+ גרוטו ' הערכת עובד אצל פרופ - 11:30-11:45

איתמר גרוטו12/04/201611:15:0011:30:00ולרי+ דגנית +גרוטו ' הערכת עובד אצל פרופ 11:15-11:30

דגנית ;זאבה סייג;ולרי פוהורילס' אינג

איישן

איתמר גרוטו12/04/201611:00:0011:15:00ולרי+ גרגורי+ גרוטו ' הערכת עובד אצל פרופ 11:00-11:15

גריגורי ;זאבה סייג;ולרי פוהורילס' אינג

רודשטיין

זאבה סייגדוד ויינברג;ולרי פוהורילס' אינג12/04/201615:30:0015:45:00ולרי+ דוד + גרוטו ' הערכת עובד במשרדו של פרופ 15:30-15:45

יעקב ליצמן שר הבריאות12/04/201608:30:0010:00:00+איתמר גרוטו + ברסימנטוב - אפיית מצות 

קרן ;איתמר גרוטו;סימן טוב-משה בר

אבי ;אבי בהר;אבי בהר;מזרחי

חיים ;זהבה ממן אחדות;דזדק

יעקב ;יעקב טסלר;יעקב אייזק;יוסטמן

מוטי ;יעקב ליצמן אישי ישן;ליצמן אישי

מוטי בבציק אישי;בבציק

איתמר גרוטו12/04/201613:00:0013:30:00רותי ואלה מייצגות, אמיליה



ירושלים  ישיבה בנושא הוועדה הבינמשרדית בנושא , מסדרון יועצים , 1קומה , 3קפלן , מ "במשרד רה

: ר דהן ממשרדו של אמיר ברקן יועצים שעוסקים בנושא"ד, מר סופר, גרוטו' פרופ: צליאק משתתפים

איתמר גרוטו12/04/201616:30:0017:30:00בתיה הררי ויונתן חוברה

בעז סופר מר ;'דיקלה דהן שריקי

(boaz@rational-ep.co.il)'

FW: " דליה זיו12/04/201613:00:0016:00:00בנושא אירוע ביולוגי חריג" שולחן עגול

אמיליה אניס ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

בעז ;מימי שבתאי;דיקלה דהן שריקי;ר'ד

עופרה ;עינב שימרון;ורד עזרא;לב

משה ;ר''רבקה שפר ד;יעקב נקב;חבקין

' פרג;שמואל רשפון' פרופ;זוהר

אלחנן ;ר ניצה אברמסון'ד;מנסור

טל ; ח קופות חולים"אחראי שע;ירס

אייל פורמן ;tbrosh@gmail.comברוש 

ן "רס;(furman46@mail.idf.il)ר "פקע- 

אדם קזל 

(adham.k100@gmail.com);ר "ד

שרה גולדברג שערי ;קפלן- ליאון פולס 

מיכל ;(sarag@szmc.org.il)צדק 

zehava;(Michalh5@clalit.org.il)חייט

sa@clalit.org.il;ל אביב אוחנה"סא-

ן "רע-ל אביב אוחנה"סא;ן"רע

HOTMAIL;ניר ;נועה חסדאי;מירב ענבר

ל טלי "סא;(nirro1@clalit.org.il)רונן 

רוני ;(talih@mail.idf.il)חמו 

שמוליק ;רן אדלשטיין;רונית רינגל;צדוק

אסתר ;מאיה גולן;ארנון אפק פרופ;קלמי

יובל ;(nbc_pd@mod.gov.il)קרסנר 

ח"באגף לשע(yuvalekimhi@gmail.com)קמחי 

ירושלים ישיבה ראשונה של וועדת משרד , אולם כנסים, 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

רשומים בכתב : משתתפים - גרוטו ' ר הוועדה פרופ"יו" אפשריבריא"הבריאות לתוכנית הלאומית 

12/04/201613:30:0015:30:00.ב "המינוי המצ

אודי ;ספי מנדלוביץ;ינאי קרנצלר

ניבה ;דיקלה דהן שריקי;קלינר

אלי ;עדנה באדי;רונית אנדוולט;מנור

אביבה ;ר'ליזה רובין ד;רוזנברג

אורית ;מירה חונוביץ;אוליאל

שלומית ;איילה פרג;אלקסלסי

זאבה ;ולרי פוהורילס' אינג;אבני

הדר ;רמי אבישר;יאיר טלמון;סייג

שרה ;דליה לב;רון רביע;מלכה

עינב ;רחל יונה;שטרייספלד

רויטל ;צילה סעדון;דובר;שימרון

ליטל ;איריס רסולי;דוד אזולאי;חרמון

 - Michal Cohen;ליטל קינן בוקר;קינן

Dar;Dalia Monticciolo;ר חן שטיין 'ד

חנה ;מיאן'שלומית נג;ציפי מזרחי;זמיר

ר'אירית לקסר ד;סמדר שזומיכאל גדלביץ;מן'טורג

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, אולם כנסים, 4קומה 

 

--- כרם ולהביא שובר למזכירות של/חנייה בחניון רגיל פרדס , 3טרמינל , ג "בנתב----הישבה מבוטלת  

איתמר גרוטו12/04/201611:00:0012:00:00ר חבקין"ד, גרוטו' פרופ: ג משתתפים"תרגיל בנתב: מר שמשון כץ ישיבה במשרדו של מר כץ בנושא

עופרה ;רינת גינדיל

SamsonKa@iaa.gov.il;חבקין

-- כרם ולהביא שובר למזכירות של מר/חנייה בחניון רגיל פרדס , 3טרמינל , ג "בנתב-----הסיור מבוטל  

SamsonKa@iaa.gov.il;עינת אופיר12/04/201610:00:0011:00:00 נציגות נוספות לבחירתה2אופיר ו' גב, גרוטו ' פרופ: שמשון כץ סיור בחדרי הנקה משתתפים

ר דינה 'ד;ניבה מנור;נירה פישר

-ד חגית זוננפלד'עו;סוזן דויטש;צימרמן

אורלי ;סוזן דויטש;יונה פרבר;אלרואי

עמרם 

- איתמר)רון וחיים : א לשכות משתתפים"כ:  ישיבה בנושא507 חדר 5גרוטו קומה ' במשרדו של פרופ  

איתמר גרוטו13/04/201618:00:0018:30:00( דקות בפגישה10ישתתף כ

יאיר ;חיים הופרט;דליה לב;רון רביע

טלמון



גל הרשקוביץ              יועץ ,מיכאל בר אור,אלון שלזינגר,נחמיה קינד: בהשתתפות- רכש חיסונים 

סימן טוב-משה בר13/04/201617:00:0018:00:00מאיה: אחראי

גל ;יאיר טלמון;רון רביע;איתמר גרוטו

אלון ;נחמיה קינד;הרשקוביץ

מאיה ;דפנה בר ששת;שלזינגר

ל"אצל המנכmichaelbar@mof.gov.il;גולן

1013/04/201611:30:0012:00:00ערוץ 

13/04/201610:00:0010:30:00 המוסף מקדונלד1ראיון 

אביב- תל5ההשכלה 13/04/201619:30:0020:00:00 על תוספי תזונה2צילומים לתוכנית הערוץ 

ד"הרולד בר עו;איתמר גרוטודב פסט13/04/201616:30:0017:00:00מ"מ בכ"מו- בנושא , הרולד+      איתמר 6706961-  שיחת ועידה  



13/04/201607:00:0007:15:00ולרי+ שיחת משוב הערכת עובד עמיר יצחקי  - 7:00-7:15

ולרי ' אינג;זאבה סייג;עמיר יצחקי

פוהורילס

--- המשך עבודתה של גננת עם מוגבלות: " בנושא026706938: שיחת ועידה בקו-----השיחה מבוטלת " 

13/04/201612:30:0013:00:00פרץ' ר צוקרמן וגב"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

'osnatmi@education.gov.il';רחל 

יאיר טלמון';סוניה פרץ;'אורנית אסףר'אסתר צוקרמן ד;ברם

קרן מזרחי;איתמר גרוטוד"הרולד בר עו13/04/201616:30:0017:00:00נושא כוננויות וטרינרים- אצל איתמר גרוטו 

--- א לשכות"כ:  ישיבה בנושא507 חדר 5גרוטו קומה ' במשרדו של פרופ-----הישיבה מבוטלת  

רון וחיים : משתתפים יאיר טלמוןחיים הופרט;דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו13/04/201617:00:0018:00:00(תואם מול יעל)

יעקב ליצמן שר הבריאות13/04/201612:00:0012:30:00לירון+  איתמר גרוטו -+ ל מקורות שמעון בן חמו "מנכ+ ר מקורות מרדכי מרדכי "יו

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'איתמר גרוטו;יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

קרן;מוטי בבציק אישי;בבציק  

זאבה;ולרי פוהורילס' אינג;מזרחי  

39ירמיהו מיכל גולדברג;עירית הן;סייג

FW:  יוכי גנסין, ס"נציבת שב, דניאל סלומון-  מזון השוהים בחולות 4581/15צ "בג- מצע נוסף לדיון , 

י"מניה ממ, אורי שיינין, יינון גוטליב, טלי ארפי, ר אייל יעקובסון"ד, נתן סמוך, דני קריבו, יואל הדר , 

13/04/201616:00:0018:00:00Dina Zilberשלומית גולדפרב, אביטל שטרנברג, רועי שוויקה, חני אופק, אסנת

מן 'חנה טורג

(hana.torjeman@BSH.HEALTH.G

OV.IL);ר מיכאל גדלביץ"ד

המשנה ליועץ , דינה זילבר

משרד , המשפטי לממשלה

'  קומה ב29המשפטי צאלח אדין 

217חדר 

קרולין פרח13/04/201615:30:0016:30:00אדית, ינון, רון רביע, אלי- ישיבה אצל איתמר בנושא חלוקת משרות 

איתמר ;ר''ינון יוני ד;אלי גורדון

רון ;אדית אזרד;קרן מזרחי;גרוטו

קרולין- ירושלים דליה לב;רביע

, איתמר גרוטו, מירי כהן: ישיבה בנושא פעילות לקידום בריאות ועובדי משרד הבריאות    משתתפים

מירי כהן13/04/201608:00:0009:00:00ענת לייכטר, ניסים לוי, אלי רוזנברג, אילנה חן, שרה שטרייספלד

קרן ;איתמר גרוטו;מורן אלול

רחל ;שרה שטרייספלד;מזרחי

ניסים ;אלי רוזנברג;אילנה חן;יונה

12חדר ישיבות קומה ענת לייכטר;לוי



--- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות---הישיבה מבוטלת : 

ר"ד, ד ראדה"עו, גרוטו' פרופ: ס משתתפים"ר בבתיה"מזרקי אפיפן וההנחיה להכניסם לתיקי ע  

איתמר גרוטו13/04/201615:30:0016:30:00מר יגיל, ליבנה' ממשרד החינוך גב, כהן' גב, שוורצברג

אורטל ;ר'איל שורצברג ד;הדר רדאה

שירן ;מירי כהן;אוחיון

' iritli@education.gov.il;'אמון

(iritli@education.gov.il);'malkash@

education.gov.il'

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

מלכה אנא זמני את מר 

יגיל

 

, אלה, דור חן, נסיה, ישראל, איתמר גרוטו' פרופ:  התחסנות בהשתתפותBI מ ב  ו ט ל פגישה בנושא 

ישראל איצקוביץ13/04/201613:00:0014:00:00חיים עזצדוק

אלה ;דור חן;איתמר גרוטו;נסיה כהן

חיים עזצדוק;טרנובסקי

אורית ;מירה חונוביץ;אילנה סטולרמן

אצל איתמראלקסלסי

ל מעקב הריון "חוזר מנכ: ירושלים דיון בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, ד ברודר"עו, ר עזרא"ד, טופר' גב, ד סמוך"עו, ר דהן"ד, חונוביץ' גב, ר רובין"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

13/04/201610:30:0012:30:00כהן' גב- כהן מחברת ענבל ' גב, ר כהן דר"ד, ר בן חיים"ד, ד נשרי"עו

אורית ;ורד עזרא;ר'ליזה רובין ד

 -Michal Cohen;מאיר ברודר;אלקסלסי

 Dar;יפה ;טל נשרי;מירה חונוביץ

 Ravit;קלין אילוז'ז;נתן סמוך;שמעוני

Baruch; לימור ;חבר טוב- רויטל טופר

limorco@inbal.co.il';'litala@inba;'בר

l.co.il;'צביה יחזקאל;Dalia 

Monticciolo;ניצה ;אביבה אוליאל

דיקלה דהן שריקי;כהן

אריאלה ;מתן אונגר;ר'איל יעקבסון ד

ס תורן'אדיג

FW: 13/04/201609:00:0010:30:00הקמת מערכת בין משרדית לאיסוף תוצאות בדיקות מים ממתקני טיפול בשפכיםGarazi Moshe

עמיר ;יצחקי-זהר ברנט;בני בולגריו

זאבה ;ולרי פוהורילס' אינג;יצחקי

קרן ;איתמר גרוטו;אודי קלינר;סייג

מזרחי

משרד הבריאות ירושלים אצל 

איתמר גרוטו' פרופ

13/04/201614:00:0015:30:00Amir Londonפגישה עם קמהדע

 Hanni;איתמר גרוטו;רון רביע

Neheman;Nurit Tsur;Liat 

Gottlib;רותי ישי ;ר'עפרה אקסלרוד ד

5קומה -  ירושלים 39רחוב ירמיהו ר'ד

:משתתפים

 

  

עופרה , רון רביע, איתמר גרוטו' פרופ: משרד הבריאות

יום העיון  על הסטטיסטיקה הרשמית במדינת ישראל ועל ניהול איכותה החניה תתאפשר בחניון בית 

יש להביא את שוברי החניה על מנת שנוכל לספק אישור . הכניסה דרך רחוב המלמד, כנפי האלה בלבד

איתמר גרוטו14/04/201610:00:0013:00:00.חנייה

, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 פינת רחוב 66רחוב כנפי נשרים 

בניין )באולם ארבל , ירושלים, בקי

.(1-קומה , ראשי

סימן טוב-משה בר14/04/201614:00:0015:30:00דיון פנימי של המשרד- עדכוני מנכל לפורום הנהלה מורחבת 

Dalia Monticciolo;Michal Cohen - 

Dar; אהרון כהן;אבי ישראלי פרופ  

אורלי;אורית זרגרי;אודי קלינר;ר'ד  

אורלי;ר"אורלי הרצברג ד;בוני  

אורלי;אורלי מסוסני;וויינשטיין  

איילת;איילה פרג;אטי פקטור;פרנקל  

איל שורצברג;איילת יוסף;גרינבאום  

אלה;איתמר גרוטו;איריס גמזו כהן;ר'ד  

אלינור;אלי גורדון;אלון שלזינגר;גאון  

אסנת;אמיר שנון;ר'אמיליה אניס ד;וזדי  

ר'חיים ד-אסתר בן;ר'לוקסנבורג ד , 

אריק סיטון;הרוש-אריאלה בן;ד'עו  

אתי;אתי אילוז;ארנון אפק פרופ;ר'ד  

ברכה כהן;בעז לב;סממה  - 

גלית;גילי גבעתי;תקציבים  

ר איל"ד;'גרסיאלה ביל;עבוד  

דיקלה דהן;דובר;דב פסט';צימליכמן  

דנה;דליה זיו;דליה גרוס הייזלר;שריקי  

דרור;דפנה לוי;דפנה בר ששת;ר''גפן ד  

ורד;ורד גולן;הדר אלעד;ר'גוברמן ד  

ר'ד;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;מדמון קויתי  

חנה';חן קוגל;'חן שטיין זמיר  

טל;לוי-טל ברגמן;מן'טורג  

יאיר;נחמני (טובה)טליה ;מורגנשטיין  

ר יוני"ד;יהודה רון מר;אסרף  

ימימה;יורם רובינשטיין;דובנוב  

לשכת;יפה שמעוני;יעל כהן;גולדברג אבי ישראלי 



סימן טוב-משה בר14/04/201612:30:0013:00:00דברי סיכום

Dalia Monticciolo;Michal Cohen - 

Dar; אהרון כהן;אבי ישראלי פרופ  

אורלי;אורית זרגרי;אודי קלינר;ר'ד  

אורלי;ר"אורלי הרצברג ד;בוני  

סימן טוב-משה בר14/04/201611:30:0012:30:00התייחסות משתתפים ודיון

Dalia Monticciolo;Michal Cohen - 

Dar; אהרון כהן;אבי ישראלי פרופ  

אורלי;אורית זרגרי;אודי קלינר;ר'ד  

אורלי;ר"אורלי הרצברג ד;בוני  

סימן טוב-משה בר14/04/201611:00:0011:30:00ר מוחמד חטיב"ד- הצגת צרכי בריאות האוכלוסייה והאתגרים 

Dalia Monticciolo;Michal Cohen - 

Dar; אהרון כהן;אבי ישראלי פרופ  

אורלי;אורית זרגרי;אודי קלינר;ר'ד  

אורלי;ר"אורלי הרצברג ד;בוני  

ר סיהאם כעכוש מנהלת מח "ד- הצגת תחום הבריאות בבקאה אל גרביה וקידום רשת ערים בריאות 

סימן טוב-משה בר14/04/201610:00:0011:00:00הבריאות בעיריית בקאה אל גרביה

Dalia Monticciolo;Michal Cohen - 

Dar; אהרון כהן;אבי ישראלי פרופ  

אורלי;אורית זרגרי;אודי קלינר;ר'ד  

אורלי;ר"אורלי הרצברג ד;בוני  

מר מורסי אבו מוך   -דברי פתיחה           ראש עיריית בקאה אל גרביה/ברכות- באקדמיית אלקאסמי 

סימן טוב-משה בר14/04/201609:30:0010:00:00ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב"ר דליה פאדילה  מנכ"ד-נשיאת המכללה

Dalia Monticciolo;Michal Cohen - 

Dar; אהרון כהן;אבי ישראלי פרופ  

אורלי;אורית זרגרי;אודי קלינר;ר'ד  

אורלי;ר"אורלי הרצברג ד;בוני  

סימן טוב-משה בר14/04/201609:00:0009:30:00התכנסות- באקדמיית אלקאסמי 

Dalia Monticciolo;Michal Cohen - 

Dar; אהרון כהן;אבי ישראלי פרופ  

אורלי;אורית זרגרי;אודי קלינר;ר'ד  

אורלי;ר"אורלי הרצברג ד;בוני  

 Dr;אבי ישראלי;אלון-ר שגית ארבל"ד

Bella Shulman

Canceled:  ישיבת פורום הנהלה מורחבת                  תכנים- באקדמיית אלקסמי - בבקא אלגרביה  

סימן טוב-משה בר14/04/201609:30:0012:30:00ז יועבר בהמשך"ולו

Dalia Monticciolo;Michal Cohen - 

Dar; אהרון כהן;אבי ישראלי פרופ  

אורלי;אורית זרגרי;אודי קלינר;ר'ד  

אורלי;ר"אורלי הרצברג ד;בוני אבי ישראלי 

15/04/201607:00:0007:30:00מת״ש+מכרז
שלוש שעות אקדמיות  עליכם להגיע - הרצאה בנושא בריאות הציבור לקורס מינהל מערכות בריאות 

. ולעמוד אל מול המחסום של החנייה, (מיד אחרי הקפיטריה) Aעם הרכב לחניון בניין 

 

15/04/201608:30:0011:00:00. אז יש להתקשר לרכזים והם ידאגו לפתוח עבורכם את המחסום

במרכז האקדמי פרס ברחובות 

' רח: לנוחותכם כתובת המרכז

.רחובות, 10שמעון פרס 

סימן טוב-משה בר17/04/201614:00:0014:30:00איתמר הכנה לקראת הפגישה בנושא הרגולציה+עינב

איתמר ;צילה סעדון;עינב שימרון

ל"אצל המנכמאיה גולן;קרן מזרחי;גרוטו

סימן טוב-משה בר17/04/201612:30:0014:00:00פורום הנהלה

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

ל"אצל המנכ- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

סימן טוב-משה בר17/04/201619:00:0021:00:00,ספי,עינב,איתמר: בהשתתפות-הכנה לוועדת רגולציה על המזון

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי ;ספי מנדלוביץ;צילה סעדון;שימרון

ל"אצל המנכקלינר

איתמר גרוטו17/04/201615:00:0015:30:00ל"לא ישתתף בחו- שי רייכר, תמר ברמן, זהר, זמנו את איזבלה

איתמר גרוטו17/04/201612:30:0014:00:00ישיבת הנהלה

נורית סבג ווקנין17/04/201610:30:0012:00:00הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים- שיחת ועידה 

 Prof Dagan Ron;שמואל רשפון' פרופ

(rdagan@bgumail.bgu.ac.il); איתמר

מימי ;ר'אמיליה אניס ד;קרן מזרחי;גרוטו

אלי סומך ' פרופ;שליט' פרופ;שבתאי

-2016תכנית מניעת השפעת בחורף : בנושא

17 

האם לתת עדיפות לחיסון פלומיסט על פני החיסונים  .א

ואם כן באיזה , המומתים

17/04/201608:30:0010:00:00הנהלה



ל"אצל המנכמאיה גולן;קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר17/04/201617:30:0018:00:00מאיה גולן:שוטף                     יועץ אחראי- איתמר גרוטו 

הצלבת נתוני טיפת חלב : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו17/04/201616:30:0017:30:00וייזר' פרופ, כהן' גב, יופה' גב, גרוטו' פרופ: עם נתוני אשפוז פסיכיאטרי  משתתפים

רינת ;יפה בניטה;נסיה כהן

hinda.shiff@sheba.health.gov;'יופה

.il'

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

עמי-שירה לב17/04/201608:00:0008:30:00דיאנה, רוני, שירה, ר עמיהוד זינגר"ד, איתמר גרוטו' פרופ: פ גנטי משתתפים'מחשוב צי

רוני ;עמיהוד זינגר;איתמר גרוטו

קרן מזרחידיאנה הורביץ;ספיר

, ירושלים, 39 אצל שירה  ירמיהו 

1מגדלי הבירה קומה 

יועץ -  איתמר גרוטו +אמיר רשף מפקח על המחירים באוצר:הפיקוח על מחיר הלחם המלא בהשתתפות

סימן טוב-משה בר17/04/201618:00:0018:45:00מאיה גולן                   תמי: אחראי

קרן ;איתמר גרוטו;מאיה גולן

אצל המנכלעדנה באדי;רונית אנדוולט;מזרחי

מיסוי )ירושלים ישיבה בנושא קידום בריאות , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ר "ד, ר רוזנברג"ד, מר קרנצלר, מנור' גב, גרוטו' פרופ: משתתפים (קידום בריאות בעבודה+ מזון

איתמר גרוטו17/04/201611:30:0012:30:00מר יעקב ואנשיו: רשות המסים+אנדוולט

 ערן יעקב מר'

(eranya@taxes.gov.il)';רונית 

ינאי;אלי רוזנברג;עדנה באדי;אנדוולט  

ניבה מנור;קרנצלר

שירלי ;'אבידור גינסברג;חוה אלטמן

'אביבי

ל"אצל המנכקרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר18/04/201618:30:0019:00:00שוטף- איתמר גרוטו 

,         בעז לב,רונית אנדוולט,אלי גורדון,ספי,עינב,איתמר: בהשתתפות-הכנה לוועדת רגולציה על המזון

סימן טוב-משה בר18/04/201617:00:0018:30:00מאיה גולן:      יועץ אחראי

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אלי ;ספי מנדלוביץ;צילה סעדון;שימרון

עדנה ;רונית אנדוולט;קרולין פרח;גורדון

אצל המנכלמאיה גולן;סימה אהרוני;בעז לב;באדי

מטי קארה;טוב-דניאל שם18/04/201608:30:0008:45:00גרוטו' פרופ+ר שם טוב"ע עם ד.באבו כביר פ 8:30-8:45

18/04/201607:00:0007:30:00שיחה עם רז בנושא סכרת

רונית ,אומן-ד אביטל וינר"עו,שרונה: פסיכולוגיה  בהשתתפות+פתיחת מסלולי לימוד באקדמיה תזונה

סימן טוב-משה בר18/04/201614:00:0015:00:00נעם ויצנר: אמציה          יועץ אחראי,ורד,ימימה,איתמר,אנדוולט

-אביטל וינר;הדני-שרונה עבר

איתמר ;עדנה באדי;רונית אנדוולט;אומן

ורד ;ימימה גולדברג;קרן מזרחי;גרוטו

אלינור ;אמציה גינת;קלין אילוז'ז;עזרא

ל"אצל המנכנעם ויצנר;וזדי

: מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

18/04/201616:00:0016:30:00(ב חומר"מצמ)מר עסיס , מר חסידים, מר אונגר, ר דהן"ד, ר קלינר"ד, ד סמוך"עו, גרוטו' פרופ

מתן 

נתן ';EranAS@justice.gov.il;'אונגר

דיקלה ;צביה אשש;אייל חסידים;סמוך

אודי קלינר;דהן שריקי

 

18/04/201608:00:0008:30:00סוניה

טוב-דניאל שםHIV18/04/201608:45:0009:45:00תוכנית לטיפול במהגרים נשאי : גרוטו ואייל שוורצברג ' פגישה עם מנהלי מרכזי האיידס ופרופ

הילה אלינב ;אדוארדו שחר 

(rhilae@hadassah.org.il); הילה

' אלינב דר

(hila.elinav@gmail.com); וולרי'Dan Turner';'michalch@clalit.org.il'

צבי -דרך בן, כביר-במעבדות אבו

בחדר של אפרת רורמן, 69



18/04/201614:00:0016:00:00ישיבת רופאי מחוזות באבו כביר

רבקה שפר ;ציפי מזרחי;מיכאל גדלביץ

 Dalia Monticciolo;Michal;ר''ד

Cohen - Dar;שלומית ;איריס גמזו כהן

נורית סבג ;רינת גינדיל;מיאן'נג

ר חן שטיין 'ד;מן'חנה טורג;ווקנין

ר''זיוה אמיתי דשמואל רשפון' פרופ;עופרה חבקין;זמיר

'18/04/201608:00:0008:30:00ר חביב"גרוטו ד' ע פרופ.באבו כביר פ ר רורמן"בחדר של דקרן מזרחיסימה מקמל סיקסיק';ר"חביב סוניה ד

איתמר גרוטו18/04/201610:00:0014:00:00מחוזות ונפות

 

-------- סאהר אבו דבאי + יארה פארח + ר וועדת לקידום מעמד האישה"יו- כ עאידה תומא סלימאן "ח

יעקב ליצמן שר הבריאות19/04/201610:45:0011:25:00ורד עזרא+ איתמר גרוטו + יערה  !!! נא לאשר כניסה עם רכב - -------  - מספר רכב 

אבי ';אבי בהר;'ורד עזרא;איתמר גרוטו

חיים ;זהבה ממן אחדות;אבי דזדק;בהר

מיכל ;יעקב טסלר';יעקב אייזק;'יוסטמן

יעקב ';יעקב ליצמן אישי;'גיא בסיל;עמר

מוטי ;מוטי בבציק;ליצמן אישי ישן

39ירמיהו יהודה גרידיברכה אבידני;בבציק אישי

19/04/201609:00:0009:30:00(לקשר לבקשת חיים)שיחה עם גלית אבינועם 

על מוצרי מזון ארוזים הנמכרים בדיוטי ..סימון ערכים תזונתיים: בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

19/04/201611:00:0011:30:00ד הלנה ביילין"עו+ גורדון ' אינג, הראל-ד היבנר"עו, גרוטו' פרופ: פרי משתתפים

אלי ;הראל-מירה היבנר;קרולין פרח

שרון גוטמן;מוריה בן צור;מיכל גולדברגמלי כראזי;גורדון

19/04/201613:00:0013:30:00 עם חדווה ודותן שביט02670938: שיחת ועידה בקו

דליה ;רון רביע

'shavitt@zahav.net.il;'לב

חנייה בכניסה לבניין משמאל לחומה לחנות בחנייה שכתוב אלינה , 3קומה , 8רחוב הנגר , בכפר סבא

19/04/201616:00:0017:00:00ס"ח האבחון הארגוני של המחלקה לבריה"הצגת דו.  לחנות שם

ולרי ' אינג

מעיין;'cvorg10@gmail.com;פוהורילס

 - coachvision';'Miriam Peer;' זאבה

סייג

, 3קומה , 8רחוב הנגר , בכפר סבא

חנייה בכניסה לבניין משמאל 

לחומה לחנות בחנייה שכתוב 

.אלינה לחנות שם

איתמר גרוטו19/04/201609:30:0011:30:00הרמת כוסית במגדלי הבירה

 

19/04/201613:30:0015:30:00ראש שירותי בריאות הציבור, איתמר גרוטו' הכשרה אישית בנושא עמידה מול קהל ומצלמה לפרופ

ח "הפלמ' רח, אצל מישל שטיין טיר

 כפר סבא9/1

ר "איתמר גרוטו ד' ח מכלול בריאות הציבור מוזמנים  פרופ"הצגת תפיסת ניהול חדר  המטה האגף לשע

דליה זיו19/04/201611:30:0013:00:00ר אודי קלינר"דיקלה דהן  ד

רונית ;רן אדלשטיין;נועה חסדאי

אודי ;איתמר גרוטו;שמוליק קלמי;רינגל

קרן ;דיקלה דהן שריקי;קלינר

מיכאל ;עופרה חבקין;מזרחי

עדי ברלנד ;מן'חנה טורג

(adib@bmc.gov.il)ח"באגף לשע

איתמר גרוטו;קרן מזרחי19/04/201613:30:0015:30:00Michelle Stein Teerראש שירותי בריאות הציבור, איתמר גרוטו' הכשרה אישית בנושא תקשורת מול קהל ומצלמה לפרופ

ח "הפלמ' רח, אצל מישל שטיין טיר

 כפר סבא9/1



אורטל אוחיון20/04/201614:30:0015:00:00שיחת ועידה בנושא קמפיין אונקוטוסט

נדב ;עינב שימרון;ר'איל שורצברג ד

ורד ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;נדב שפר;שפר

אתי ;ספי מנדלוביץ;איתמר גרוטו;עזרא

הדר רדאה;סממה

דליה לב;רון רביע;אדר שץ;יאיר טלמוןאיתמר גרוטו20/04/201608:00:0008:30:00ע עם יאיר טלמון אדר שץ ורון רביע.שינוים בתוכנית העבודה  פ: גרוטו נושא' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו20/04/201612:30:0013:30:00במשרדו של יריב נחמה ירושלים ועדת מכרזים פיילוט מגנזיום, 4ל קומה "באגף החשכ

, מר רביע, גרוטו' פרופ: חיסונים משתתפים:  ירושלים ישיבה בנושא350חדר , 3במשרד האוצר קומה 

איתמר גרוטו20/04/201613:30:0014:30:00,מר הרשקוביץ, מר בר אור

דליה ;רון רביע

@michaelbar@mof.gov.il';'gall;'לב

mof.gov.il';'yinong@mof.gov.il'

20/04/201610:00:0010:30:00זימנו את אלי גורדון

' פרופ: א מעבדות ירושלים משתתפים"כ: גרוטו בירושלים ישיבה בנושא'  במשרדו של פרופ8:30בשעה 

איתמר גרוטו20/04/201608:30:0009:30:00ר אורשן"ד, פרידמן' גב,ר אגמון"ד, ר ישי"ד, מר רביע, גרוטו

יפית ;יפה לוי;דליה לב;רון רביע

עפרה ;ר'ורד אגמון ד;ר'רותי ישי ד;כהן

ר'לאור אורשן ד;פרידמן

יאיר אסרף20/04/201616:00:0017:00:00איתמר, חיים, נריה, זאב, יאיר: משתתפים. רפורמה ברישוי עסקים

נריה ;איתמר גרוטו;זאב פיש

806חדר , 8קומה , אצל יאיריאיר טלמוןקרן מזרחי;חיים הופרט;שטאובר

: בהשתתפות-מפגש ראשון של כל חברי וועדת הרגולציה (הבריאות. ל מ"בראשות מנכ)-וועדת רגולציה

איריס ' פרופ,רז' פרופ,רן רידניק,פרופ רונית אנדוולט,מר ערן יעקב,הרב אברהם מנלה,איתמר' פרופ

סימן טוב-משה בר20/04/201610:15:0012:15:00מאיה: גורדון    יועץ אחראי,עינב,ד שגיא"עו,רן רבן,גב יפעת שמר,עירית לבנה' גב,שי

איתמר ;עינב שימרון;אלי גורדון

קרן ;גרוטו

avraham_m@kadisha.biz';'er;'מזרחי

anya@taxes.gov.il;' רונית

עדנה ;אנדוולט

ranr@mof.gov.il;'ntv502@netv;באדי

sion.net.il';'irish@bgu.ac.il';'galia@i

ndustry.org.il';'ranraban@gmail.co

m';'yiphat.shemer@gmail.com';'iritli

@education.gov.il;'מאיה ;צילה סעדון

דיקלה דהן ;ספי מנדלוביץ;גולן

אודי קלינר;קרולין פרח;שריקי

ניבה ';מנלה יומן;'סמדר סלמן

'יוליה אונגר';'שירלי אביבי;'מנור

רח )ל                 "אצל המנכ

(13 קומה 39ירמיהו 

מנהלת איגוד מוצרי המזון בהתאחדות –  גליה שגיא 

איציק – התעשיינים 

תמיר

 

-03איריס 

5198837 

 

עדי אבן 

חן

 



' פרופ: מוכנות לזיקה משתתפים:  הנושא02-6706939: אפק  בקו' שיחת ועידה דחופה בראשות פרופ

איתמר גרוטו21/04/201616:00:0016:30:00ר נתניהו"ד, ר דהן"ד, מר רון, ר  שלום"ד, ר מצנר"ד, ר אורשן"ד, שימרון' גב, מר זסק, גרוטו

מורן ;ארנון אפק פרופ

עינב ';alonz@sviva.gov.il;'אלול

לאור אורשן ;צילה סעדון;שימרון

אלה ;יהודה רון מר;ר'ד

orna@sviva.gov.il';'urys@sviv;'גאון

a.gov.il';Netanyahu-

s@sviva.gov.il;דיקלה דהן שריקי

ל "א ישיבהעם נשיא ומזכ"ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

batiaziv@israel-heart.org.ilאיתמר גרוטו21/04/201610:00:0011:30:00רובינשטיין' גליקסון ופרופ' פרופ+  גרוטו ' פרופ:  האיגוד הקרדיולוגי בישראל משתתפים

 Hagit yakir;'בוסים

(Hagit.Yakir@sheba.health.gov.il)';'

RonenRub@clalit.org.il';Prof .

Glikson Michael

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן

מלון דייויד אינטרקונטיננטל21/04/201614:30:0015:30:00תואם עם רואי זרחיה. ב במלון דייויד אינטרקונטיננטל"פגישה עם נד סיגל מארה

אורטל אוחיון21/04/201608:00:0009:00:00ל"שיחת ועידה בנושא המ

עינת ;אילנה צינס;ר'איל שורצברג ד

ישי ;איתמר גרוטו;ורד עזרא;גורליק

דפנה סנדובסקי;דניז אינבינדר;פאליק

' פרופ, ארנון אפק' פרופ: משתתפים, קבלת תרומות דם של יוצאי אתיופיה- ביואתיקה: ישיבה בנושא

מר דניאל שם , ר גיל הירשאורן"ד, ר עפרה קלטר"ד, רן בליצר' פרופ, גרין מנפרד' פרופ, איתמר גרוטו

ארנון אפק פרופ21/04/201613:00:0014:00:00טוב

' אברהם שטיינברג פרופ;איתמר גרוטו

(steinberg@szmc.org.il); קרן

 Ofra Kalter;טוב-דניאל שם;מזרחי

Leibovich';  שרותי בריאות כללית

(rbalicer@gmail.com)';Manfred 

Green;גרי ;גיל הירשהורן

מטי ';leibovici@clalit.org.il;'גינסברג

RBalicer@clalit.org.il';'gil_hi;'קארה

@clalit.org.il;'אפרת לוי להד פרופ '

(lahad@szmc.org.il)

 חדר 1קומה , מכון גרטנר, שיבא

201

:משתתפים

 

-02- ארנון אפק' פרופ

5081208 

מנפרד גרין' פרופ

איתמר גרוטו' פרופ

רן בליצר' פרופ

ר עפרה קלטר"ד

ר הירשאורן גיל"ד

ר דניאל שם "ד

טוב

 

ר גרי "ד

01/05/201618:00:0018:30:00ר מומחד סלימן"אצלנו פגישה עם ד

ר גדלביץ "ד, גרוטו' פרופ: צבר תחלואה בסורוקה  משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

01/05/201616:00:0016:30:00שימרון' גב, ר אניס"ד, ר רוקני"ד, ר מורן גלעד"ד, ואנשיו

אסף ;ר'אמיליה אניס ד;מימי שבתאי

מיכאל ;ר'גלעד ד-קובי מורן;ר'רוקני ד

עינב שימרון;מן'חנה טורג;דובר;גדלביץ

לריסה ;מנור שפריץ;יוכי יוסף;מנואל כץ

פרחאן אלסאנע;דוחן



סימן טוב-משה בר01/05/201613:30:0014:30:00פורום הנהלה

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

ר איל "ד;'גילי גבעתי;תקציבים

דב ;אלון-ר שגית ארבל"ד';צימליכמן

דליה גרוס ;דיקלה דהן שריקי;דובר;פסט

הדר ;דפנה בר ששת;ר''דנה גפן ד;הייזלר

-טל ברגמן;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;אלעד

יאיר ;נחמני (טובה)טליה ;לוי

יעל ;ר יוני דובנוב"ד;יהודה רון מר;אסרף

לשכת משנה ;יפה שמעוני;כהן

מיכל ;מורן עזרא;מאיה גולן;ל'למנכ

-מירה היבנר;מינהל רפואה;מזרחי

מלי ;מלי אמסלם;מירי כהן;הראל

ניבה ;מתיו לואיס דר;ל'מנכ;כראזי

ספי ;נעם ויצנר;ניר קידר;אזוז

ענת ;עינב שימרון;עידית סגל;מנדלוביץ

ענת זוהר ;בריאות הנפש- אליהו 

חבר - רויטל טופר ;קרן מזרחי;ר'ד

שירה ;ר'א ד'שושי ריב;ריקי אמילר;טוב

ל"אצל המנכעמי-לב

Canceled: ל"אצל המנכסימן טוב-משה בר01/05/201619:00:0019:30:00נמרוד אלטמן מנכל עינבל שרותי רפואה



01/05/201607:30:0008:00:00ע.אצלנו עמיר פ

ל"אצל המנכאיתמר גרוטו;קרן מזרחיסימן טוב-משה בר01/05/201619:30:0020:00:00איתמר גרוטו+ל נטלי "נמרוד אלטמן מנכ

תמר ברמן01/05/201614:30:0015:00:00ר ברמן"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

שלמה אלמשנואיתמר גרוטו01/05/201608:00:0008:30:00ר שלמה אלמשנו"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

: אן פגישה עם של וועדת היגוי עם ראשי מנהל בנושא'מול עיריית ירושלים במשרדה של אריאלה רגו

ירושלים, 19יפו אודי קלינר;ספי מנדלוביץ01/05/201611:30:0012:30:00ר קלינר"ד, ר מנדלוביץ"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים  (ל"בקשת מנכ)פרוייקט אפשריבריא 

ר אודי "ד, איתמר גרוטו' פרופ, אלון-ר שגית ארבל"ד, שיתוף ציבור משתתפים  ניר קידר: פגישה בנושא

ניר קידר01/05/201610:30:0011:00:00ר ניבה מנור"ד, קלינר

ניבה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

עמית שריר;ינאי קרנצלראלון-ר שגית ארבל"ד;אודי קלינר;מנור

 חדר 10בחדרו של ניר קידר קומה 

1027

איתמר גרוטו01/05/201613:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ

דב פסט01/05/201610:00:0010:30:00(עובד)- בנושא , ורד עזרא + מירה היבנר  + איתמר 

ורד ;הראל-מירה היבנר;איתמר גרוטו

עזרא





: טנא בריאות משתתפים : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

01/05/201615:00:0016:00:00יפה' מר אלרן וגב, מר פקדו+מנור ואנשיה ' גב, גרוטו' פרופ

'jadamo73@gmail.com';ניבה 

'anatjaffe@gmail.com';מנור

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

Canceled: עינב שימרון, איתמר, ארנון: משתתפים, הערכות המשרד לזיקה: ישיבה פנימית בנושא , 

ארנון אפק פרופ01/05/201611:30:0012:30:00לאור אורשן, דוד אזולאי, דקלה דהן

דיקלה דהן ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

דוד ;צילה סעדון;עינב שימרון;שריקי

12קומה , לשכת המשנהמורן אלולר'לאור אורשן ד;אזולאי

הישיבה תתקיים אצל איתמר גרוטואיתמר גרוטו;אופיר אביב;נטע יונהודים פרמן01/05/201616:30:0017:30:00איתמר גרוטו,אופיר,נטע,ודים:משתתפים" 2016תכנית עבודה -תיאום ציפיות:"ישיבה בנושא

01/05/201608:30:0010:00:00מנהלי מחלקות

02/05/201617:30:0018:00:00צ תינוקות עם וירוס בפינת החי"ראיון גלגל

גילה ארד02/05/201610:15:0011:05:00אתר האינטרנט זימון תורים לטיפת חלב: פגישה בנושא

איילת ;צילה סעדון;עינב שימרון

מירה ;סימה אהרוני;גרינבאום

אורית ;אילנה סטולרמן;חונוביץ

ארז ;שני דהן;רויטל חרמון;אלקסלסי

;'adit@elad.co.il'עדי טליאז;איתמר גרוטו;טוב-סימן  אצל מירה5קומהרון רביע;סמדר שזו

02/05/201612:00:0013:00:00לעלות לשר

מירי בן סימון;ולרי פוהורילס' אינגאיתמר גרוטו02/05/201612:00:0012:30:00ע עם ולרי.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

העברה לניסוח משפטי תקנות סימון תזונתי סוכרים  :  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

איתמר גרוטו02/05/201610:30:0011:00:00כאביה בן יוסף' אינג, ד גוטמן"עו,  גורדון' אינג,  גרוטו' פרופ: משתתפים

ענת ;שרון גוטמן;קרולין פרח;אלי גורדון

יוסף-כאביה בן

ינאי קרנצלראיתמר גרוטו02/05/201611:00:0011:30:00א.אצלנו ינאי פ

איתמר גרוטו02/05/201618:00:0018:30:00ר ישי"ד, מר בר, גרוטו' פרופ:  משתתפים026706938: שיחת ועידה בקו

הרולד בר ;יפית כהן;ר'רותי ישי ד

שושי טל;ד"עו

תעדוף נושאים למחשוב : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, ר זמיר"ד, ר דהן"ד,סטולרמן' גב, מר רביע, חונוביץ' גב, גרוטו' פרופ: במערכת טיפת חלב משתתפים

02/05/201616:00:0017:00:00כהן' גב, יוספין' גב, לב עמי' גב

אורית ;מירה חונוביץ;מורן עזרא

רון ;דליה לב;נסיה כהן;אלקסלסי

ציפי ;אתי מזרחי;מרים יוספין;רביע

אילנה ;ר חן שטיין זמיר'ד;מזרחי

-שירה לב;דיקלה דהן שריקי;סטולרמן

עמי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

שרהרון רביעקרן מזרחי;איתמר גרוטושרה שטרייספלד02/05/201613:00:0014:00:00עם איתמר. ע.פ



מזרקי אפיפן וההנחיה : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ממשרד , כהן' גב, ר שוורצברג"ד, ד ראדה"עו, גרוטו' פרופ: ס משתתפים"ר בבתיה"להכניסם לתיקי ע

02/05/201609:00:0010:00:00מר יגיל, ליבנה' החינוך גב

הדר ;שירן אמון

malkash@education.gov.il';'ir;'רדאה

itli@education.gov.il '

(iritli@education.gov.il); אורטל

איל ;מירי כהן;בלה אלרן;אוחיון

'שאול יגיל'ר'שורצברג ד

תסקיר השפעה על : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, פוהולוריס' אינג, ר קרקיס"ד, מר דוד, שוורץ' גב, מר סולר, מר סעדון, גרוטו' פרופ: בריאות משתתפים

איתמר גרוטו02/05/201614:00:0015:30:00ר דהן"ד, ר ברמן "ד, מר ויינברג

ולרי ' אינג;ר'איזבלה קרקיס ד

תמר ;דוד ויינברג;זאבה סייג;פוהורילס

אבנר סעדון ;'דיקלה דהן שריקי;ברמן

(avners@pmo.gov.il)';'oritm@pmo.

gov.il';' (מר)שחר סולר 

(ShaharS@sviva.gov.il)';'binatsc@

moin.gov.il';'zachid@mof.gov.il'

' איתמר;קרן מזרחי';בינת שוורץ  

doreb@mof.gov.il;גרוטו

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

#NAME?02/05/201610:00:0014:00:00

Michal Cohen - Dar; מימי;זאבה סייג  

אורית;אביבה אוליאל;שבתאי  

דיקלה דהן;יפית כהן;אלקסלסי  

ר חן'ד;מטי קארה;דליה לב;שריקי  

מירי;שמואל רשפון' פרופ;שטיין זמיר  

קרולין;רחל ברם;אודי קלינר;אורן  

רבקה;חביבה חטוקה;עדנה באדי;פרח  

מיכאל גדלביץ;ר''שפר ד

אסתר ;מן'חנה טורג;עופרה חבקין

ר'צוקרמן ד

לחייג לקו - איתמר , אלי גורדון,מירה היבנר , דורית גרון, ספי- יעוץ משפטי לחוק המזון - שיחת ועידה 

סימן טוב-משה בר02-670696603/05/201620:15:0020:45:00

שירית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מירה ;דורית גרון;ספי מנדלוביץ;אלבז

ל"בראשות המנכאלי גורדון;הראל-היבנר

סימון ערכים תזונתיים על מוצרי מזון ארוזים מראש בחנויות :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

קרולין פרח;אלי גורדון;מרינה אוסטפלדאיתמר גרוטו03/05/201611:30:0012:00:00ד אוסטפלד"עו, גורדון' אינג, גרוטו' פרופ: פטורות ממכס משתתפים

Canceled: Conference Call w/ Dr. Itamar Grotto, Ministry Of Health,	State of Israel03/05/201618:00:0019:00:00

Cornell-Bechelli, Jackie 

(OS/IEA)Call In: (866) 836-3220  

 

Agenda: To discuss next steps on collaborative 

efforts regarding the Zika health crisis in Puerto 

Rico.

Conference Call w/ Dr. Itamar Grotto, Ministry Of Health, State of	Israel03/05/201618:00:0019:00:00Gonzalez, Dennis (HHS/IEA)

-Dcm;איתמר גרוטו

Assistant@newyork.mfa.gov.il;And

rew Gross - Consulate General of 

Israel - New Ortiz, Myra

Call In: (866) 836-3220  

Participant Code: 4380989

Agenda: To discuss next steps on collaborative 

efforts regarding the Zika health crisis in Puerto 

Rico.

 



הרב ,איתמר' פרופ: בהשתתפות (הבריאות. ל מ"בראשות מנכ)וועדת אסדרה המקדמת תזונה בריאה 

גב ,עירית לבנה' גב,איריס שי' פרופ,רז' פרופ,רן רידניק,פרופ רונית אנדוולט,מר ערן יעקב,אברהם מנלה

סימן טוב-משה בר03/05/201609:00:0011:00:00ד שגיא"עו,רן רבן,יפעת שמר

איתמר ;עינב שימרון;אלי גורדון

קרן ;גרוטו

avraham_m@kadisha.biz';'er;'מזרחי

anya@taxes.gov.il;' רונית

עדנה ;אנדוולט

ranr@mof.gov.il;'ntv502@netv;באדי

sion.net.il';'irish@bgu.ac.il';'galia@i

ndustry.org.il';'ranraban@gmail.co

m';'yiphat.shemer@gmail.com';'iritli

@education.gov.il;'מאיה ;צילה סעדון

דיקלה דהן ;ספי מנדלוביץ;גולן

סמדר ;אודי קלינר;קרולין פרח;שריקי

שירלי ;'ניבה מנור';מנלה יומן;'סלמן

ל"אצל המנכ'ענת מורי';'יוליה אונגר';'אביבי

 

יעקב ליצמן שר הבריאות03/05/201612:30:0013:30:00ביקור פתע בביס מעפילים עם שר החינוך בנט

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

 לוד3רח אלתר קרן מזרחי;גרוטו

--- אינאקטיבציה של מוצרי דם משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו----השיחה מבוטלת : 

ר גינסברג "ד, ר דהן"ד, ר מורן גלעד"ד, שנער' פרופ, כהן' גב, גרוטו' פרופ ( ב חומר לשיחה"מצ )03/05/201613:00:0014:00:00

דיקלה ';eilats@mda.org.il;'שירן אמון

מירי ;דהן שריקי

-קובי מורן';shirak@mda.org.il;'כהן

גרי גינסברג;ר'גלעד ד

 

א פגישה עם נציגי מבקר "ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

03/05/201615:30:0017:00:00היבטים של זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה: המדינה בנושא

זהר ;ר'איזבלה קרקיס ד;תמר ברמן

יצחקי-ברנט

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן

--- היקפי: א ביקור בנושא"ת, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת--הביקור מבוטל  

ר'אהרון כהן ד;איריס גמזו כהן;דפנה לוי03/05/201609:00:0011:00:00ר כהן"ד, ר שפר ואנשיה"ד,  גרוטו' פרופ: הבקרות בבריאות הסביבה בגריאטריה משתתפים

שלום ;ר'אירית לקסר ד;דיאמנט-צפי הלל

בת שבע פורת כץ ;מנחם פרידלנד;סהר

רבקה שפר ;גריגורי רודשטיין;ר''ד

ר''לאה סרבו ד;ר''ד

שירית אלבז;איתמר גרוטודובר04/05/201610:30:0011:30:00שיחה עם ארנון גל עושות חשבון

באוצרקרן מזרחי;איתמר גרוטו;נעם ויצנרסימן טוב-משה בר04/05/201613:00:0014:00:00נועם, איתמר : בהשתתפות- אצל מיכל עבאדי -באוצר

04/05/201611:30:0013:00:00טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה  באולם הכנסים קטעי קריאה ושירה

 

At 16:00   meeting with Prof. Grotto + Dr. kaliner+ Mr. Ashely  04/05/201616:00:0017:00:00אודי קלינראיתמר גרוטו';AshleyCH@state.gov'רון רביע

The meeting will take place in 

the Ministry of Health, 39 

Yermiyahu st, 5th floor,Room 

no' 507, jerusalem

מר ניר קידר בנושא אשפוז בית חריף על ידי הקופות + איתמר גרוטו ' פרופ+ ורד עזרא' דר+ שני' פרופ

04/05/201615:00:0016:00:00כתחליף לאשפוז בבית חולים

Rivka.Moriel@sheba.health.go

v.il

ניר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;ורד עזרא

ניר קידר;קידר

 7קומה , ורד עזרא' משרדה של דר

723חדר 



רינת יופה04/05/201614:00:0015:00:00עם אילן רני- התנעה תהליך עבודה מנהלי לקוחות אגף המחשוב 

קרן ;איתמר גרוטו

'ilanr@renihul.co.il;'מזרחי

מגדלי - איתמר גרוטו ' אצל פרופ

507חדר '  ב5הבירה קומה 







 - 13900וועדה מקומית לשמיעת עמדת הצדדים בעניין שבמחלוקת עם משרד הבריאות לגבי תכנית 

דוד ויינברג;ר'איזבלה קרקיס דאיתמר גרוטו04/05/201615:00:0017:00:00מר דוד ויינברג, ר איזבלה קרקיס"ד- בעיריית ירושלים  מייצגים - אתר להטמנת עודפי עפר בנחל אוג 

: ירושלים  ישיבה  בנושא חיסונים משתתפים, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

04/05/201608:00:0009:00:00יעקב ובניטה מפייזר,ר דהן"ד,  מר רביע, ר אניס"ד, גרוטו' פרופ

לריסה ;רון רביע;מימי שבתאי

דליה ;דיקלה דהן שריקי;מוירמן

ר'אמיליה אניס ד;לב

' פרופ: סילוקוזיס משתתפים: ישיבה בנושא, ירושלים, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

04/05/201609:00:0010:30:00נציג/טופר' גב, ר רוזנברג"ד, ר דקל"ד, ד סמוך"עו, גרוטו

- רויטל טופר ;אלי רוזנברג;יפה שמעוני

רז ;צביה יחזקאל;מירי אורן;חבר טוב

מירב מרום;ס תורן'אריאלה אדיגנתן סמוך;דקל

--- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת : 

04/05/201611:00:0012:00:00מנהלות המעבדות+ ר ישי"ר דהן ד"ד, גרוטו ' פרופ:  מעבדות משתתפים2016תוכניות עבודה 

- אלה מנדלסון ' פרופ;אפרת רורמן

-noa tejman;יפית כהן;מעבדה לנגיפים

yarden;ר אפרת "ד;דיקלה דהן שריקי

ורד ;לילך מורדקוביץ;שרון גירד;ינו'ג

רון רביע;מנדלסון- אלה ר'רותי ישי ד;ר'אגמון ד

אביב-אוניברסיטת תלאיתמר גרוטו93705/05/201614:30:0015:00:00 כיתה 9קומה , 10ערוץ " עושות חשבון"צילומים לתוכנית 

אמיליה , מיכאל גדלביץ: משתתפים, התפרצות בדרום:  בנושא02-6706938בשיחת ועידה בקו טלפון 

איתמר גרוטו05/05/201608:00:0008:30:00קובי מורן גלעד, אניס

 ( תקנים5היערכות תקציב ו )ס"חיסוני שפעת בבתי: בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר670696605/05/201618:30:0019:00:00מאיה גולן  : רון רביע      יועץ אחראי,איתמר,יאיר אסרף:בהשתתפות

רון ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;יאיר אסרף

יאיר טלמוןמאיה גולן;רביע

05/05/201610:30:0011:00:00ר ברוך רוזן מגיע עם האורחת"ד

, ר אורשן"ד, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: מוכנות לזיקה משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו05/05/201608:30:0009:00:00ר אניס"ד, ר לוסטינג"ד, מנדלסון' פרופ

אלה ;ר'לאור אורשן ד;דיקלה דהן שריקי

אמיליה ;לילך מורדקוביץ;מנדלסון- 

'Lustig Yaniv;'מימי שבתאי;ר'אניס ד

05/05/201616:00:0016:30:00בקפה לנדוור בהוד השרון פגישה עם רבקה יעקובי

איתמר גרוטו05/05/201609:00:0010:00:00מייקל הרטל' אצלנו פגישה עם פרופ

אהרונה פרידמן05/05/201618:00:0019:00:00התפשטות נגיף הזיקה בישראל- BLUEDOT עם SKYPEשיחת ועידה 

רועי ;ר'אמיליה אניס ד;איתמר גרוטו

זלמן ;תמר שוחט;סינגר

Kamran@bluedot.global;Alb;קאופמן

ert Tseng;Beatrice@bluedot.globalSKYPE



5.5.1605/05/201612:30:0016:30:00 - 3708ועדת ההיגוי ליישום החלטת הממשלה 

 Dana Kotler]דנה קוטלר ימהרן 

Yimharan]

'moranc@economy.gov.il';'amir.me

dina@economy.gov.il';'mankalit@e

ducation.gov.il';'amirach@educatio

n.gov.il';'israelb@molsa.gov.il';יואב 

 Yoav] מורג

Morag];'maayand@pmo.gov.il';'adv

ae@pmo.gov.il';'mankal@moch.go

v.il';'irisda@moch.gov.il';'MaliS@m

och.gov.il';'ornaho@moin.gov.il';'m

ordechay@moin.gov.il';'atarama@

moin.gov.il';'Pinchas_ganon@mod.

gov.il';'mankal@mot.gov.il';'ternerk

@mot.gov.il';'amar@mot.gov.il';'avi

ramno@mot.gov.il';'alonm@mof.go

v.il';'shyosi@most.gov.il';'uris@mo

st.gov.il'; מיכאל;איתמר גרוטו;ל'מנכ  

 לבקש';'geulat@mops.gov.il';גדלביץ

 מקרן שתשלח

dannyk@mops.gov.il';'olgas1';'לדני

0@water.gov.il';'moshet10@water.

gov.il';'inbaly@sviva.gov.il';'guys@

sviva.gov.il';'mankalseq@pmo.gov.

il';'ehudp@pmo.gov.il';'irits@pmo.g

ov.il';'aimad@pmo.gov.il';יאיר מעיין 

[Yair Maayan];ניצן   גל[Nitzan 

Gal];ינון אהרוני[Yinon Aharoni];יוסי 

 Yossi]מימון

 Amnon';'טליה כהן'

Eichelberg';' חנה';אהובה אשל  

עופר האן;מן'טורג

אולם אירועים משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר

05/05/201612:30:0013:00:00ר גדלביץ מייצג"ד

איתמר גרוטו05/05/201610:15:0011:30:00לית משרד הבריאות של בלטימור"מנכ, ר לינה וון"פגישה עם ד

 Bruce;'עינב שימרון;ספי מנדלוביץ

Rosen;'ינאי קרנצלרקרן מזרחי

חדר , 5קומה ,  ירושלים39ירמיהו 

507

05/05/201613:00:0014:30:00הרצאה מצבי חירום בבריאות הציבור

בקורס של , אביב-אוניברסיטת תל

קובי פלג

איתמר גרוטו08/05/201618:30:0019:00:00אצל ליצמן פגישה עם מיכל שפיר

שושי טל;ד"הרולד בר עואיתמר גרוטו08/05/201613:30:0014:00:00ע עם מר בר.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

אלון , דיקלה דהן, איתמר גרוטו: זיקה משתתפים: בנושא, 02-6706938' שיחת ועידה בקו טלפון מס

איתמר גרוטו08/05/201619:30:0020:00:00זסק

 אלון זסק'

(AlonZ@sviva.gov.il)';'rutym@sviva

.gov.il';דיקלה דהן שריקי

08/05/201608:30:0009:30:00 ראיון2ערוץ 

08/05/201612:00:0013:00:00צ קרינה חדר התייעצות שרים"מענה לבג: ישיבה בנושא, במזכירות הממשלה

 

תשובה למכתבו של " ביקור בריא: "פגישה עם הרולד בר בנושא, גרוטו' במשרדו של פרופ!!! מבוטל

שושי טל;ד"הרולד בר עואיתמר גרוטו08/05/201613:00:0013:30:00ב חומר"מצ- הממונה 



איתמר גרוטו08/05/201613:45:0014:00:00אלון זסק, דיקלה דהן, איתמר גרוטו: משתתפים, 02-6706938' שיחת ועידה בקו טלפון מס!!! מבוטל

 אלון זסק'

(AlonZ@sviva.gov.il)';'rutym@sviva

.gov.il';דיקלה דהן שריקי

איתמר + בריאות במזון ' ד- ' בנושא הצגת פרוייקט ארצי לכיתות ג- רייניץ + שירי כהן + יהודה שטוב

יעקב ליצמן שר הבריאות08/05/201617:30:0018:00:00גרוטו

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

39ירמיהו קרן מזרחי;גרוטו

רינת יופהאיתמר גרוטו08/05/201612:30:0013:00:00גרוטו ישיבה רינת יופה' במשרדו של פרופ!!! מבוטל

סימן טוב-משה בר08/05/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה- בוטל 

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

ר איל "ד;'גילי גבעתי;תקציבים

דב ;אלון-ר שגית ארבל"ד';צימליכמן

דליה גרוס ;דיקלה דהן שריקי;דובר;פסט

הדר ;דפנה בר ששת;ר''דנה גפן ד;הייזלר

-טל ברגמן;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;אלעד

יאיר ;נחמני (טובה)טליה ;לוי

יעל ;ר יוני דובנוב"ד;יהודה רון מר;אסרף

לשכת משנה ;יפה שמעוני;כהן

מיכל ;מורן עזרא;מאיה גולן;ל'למנכ

-מירה היבנר;מינהל רפואה;מזרחי

מלי ;מלי אמסלם;מירי כהן;הראל

ניבה ;מתיו לואיס דר;ל'מנכ;כראזי

ספי ;נעם ויצנר;ניר קידר;אזוז

ענת ;עינב שימרון;עידית סגל;מנדלוביץ

ענת זוהר ;בריאות הנפש- אליהו 

חבר - רויטל טופר ;קרן מזרחי;ר'ד

שירה ;ר'א ד'שושי ריב;ריקי אמילר;טוב

אצל המנכלעמי-לב

זאב פישאיתמר גרוטו08/05/201615:00:0015:30:00א עם זאב פיש.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

דוד ויינברגאיתמר גרוטו08/05/201615:30:0016:00:00ע עם מר ויינברג.גרוטו פ'  במשרדו של פרופ

---- 08/05/201612:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ----מבוטל

מאיה גולן08/05/201614:00:0014:30:00עידית סגל ועינת לרנר, איתמר גרוטו' פגישה בנושא מטופל במרכז עם פרופ

עידית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אצל איתמר'einatyl@gmail.com;'סגל

מזהמים סביבתיים : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

08/05/201616:30:0017:30:00מר עמי מלינוף+ מר ויינברג , ר קרקיס"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

'amimalinoff@walla.co.il';איזבלה 

דוד ויינברג;ר'קרקיס ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

טענות הורים : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות!!!  מבוטל

, ר קרקיס"ד, סדצקי' פרופ, גרוטו' פרופ: ממשרד הבריאות: בבתי ספר משתתפים (WI-FI)בנושא קרינה 

איתמר גרוטו08/05/201611:30:0012:30:00מר אלוני, מנקס' גב, מר נגימה, מ מר דולברג:מהשלטון המקומי

איזבלה קרקיס ;סיגל סדצקי

Regina Pinkas;ר'ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 



#NAME?08/05/201608:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אלי ;'ולרי פוהורילס' אינג;אודי קלינר

דיקלה דהן ;ר'אמיליה אניס ד';גורדון

ליזה ;יצחקי-זהר ברנט';זאב פיש;'שריקי

קובי ;ניבה מנור;מירה חונוביץ;ר'רובין ד

ירושלים פגישת הכרות  עם חברת גיליאד , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, לית החברה"מנכ-פיינמסר' גב+ ר שם טוב ואנשיו"ד, ר אניס ואנשיה"ד, גרוטו' פרופ: סיאנסז משתתפים

08/05/201610:00:0011:00:00מר כוכבא

מימי 

'marion.groper@gilead.com;'שבתאי

-דניאל שם;מטי קארה;ר'אמיליה אניס ד;

טוב

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

ארנון : משתתפים, Cתחלואה בהפטיטיס :  בנושא02-6706939' שיחת ועידה דחופה בקו טלפון מס

-תמר אלרם, אמיליה אניס, עינב שימרון, ישי פאליק, סיגל ליברנטטאוב, שטיין-חו זמיר, ורד עזרא, אפק

איתמר גרוטו09/05/201617:00:0017:30:00 ממשגב לדך

ארנון ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;ורד עזרא

ציפי ;ר חן שטיין זמיר'ד;אפק פרופ

עינב ;אורטל אוחיון;מימי שבתאי;מזרחי

קלין 'ז;שימרון

אמי';tamar.e@meuhedet.co.il;'אילוז

איל ;ישי פאליק;מורן אלול;ר'ליה אניס ד

ר'שורצברג ד

Mitchell Schwaber 

(mitchells@tlvmc.gov.il);פראס 

דר, דוד מוסינזון';'טל שאול;'חאיק ''

---- רון רביע;דליה לבאיתמר גרוטו09/05/201612:30:0013:30:00רון, גרוטו ישיבה עם האוצר מיכאל וגל ' במשרדו של פרופ----מבוטל

09/05/201616:00:0017:00:00,ר מרגלית לורבר"ד, ר חוברס "ר לבנת וד"ע עם ד.אצלנו פ

---- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת : 

09/05/201615:00:0016:00:00נציג/ר עזרא "ד, ד חקו"עו, ר לביא"ד, ר לב"ד, גרוטו' פרופ: פרסומים  והטעיות של רופאים משתתפים

בעז ;מזל יצקן;ורד עזרא;ר"טל לביא ד

ישי פאליק;עידית סגלאייל חקו;קלין אילוז'ז;לב

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

עינב + איתמר גרוטו + פגישה בנושא אפשרי בריא במגזר החרדי - מוטי בבציק = לחיים יוסטמן 

יעקב ליצמן שר הבריאות09/05/201614:00:0015:00:00ענת שבתאי= אבי דזדק + ספי מנדלוביץ+ יעקב טסלר+ יעקב איזאק+ שימרון  

חיים ;מוטי בבציק אישי;מוטי בבציק

יעקב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;יוסטמן

ספי ;יעקב אייזק אישי;טסלר

ענת ;צילה סעדון;עינב שימרון;מנדלוביץ

ניבה מנור;אבי דזדק;שבתאי

חדר ישיבות לשכת , 39ירמיהו 

השר

: אפשריבריא משתתפים: ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו09/05/201613:30:0014:00:00שימרון' גב, מר קרנצלר, מנור' גב, גרוטו' פרופ

עינב ;ניבה מנור;ינאי קרנצלר

צילה סעדון;שימרון

XBC09/05/201618:30:0018:45:00פרוייקט - שיחת ועידה עם בריאן ומרק - מבוטל 

רחוב קרית המדע , במשרדי הקרן

 הר חוצבים3

סוניה פרץ09/05/201608:00:0011:00:00ביקור בבית ספר מקדם בריאות במסגרת אפשרי בריא

rondu@csc.gov.il;ron.duhl@gmail.

coml;BILHATO@COURT.GOV.IL;B

ILHATO@GMAIL.COM;עירית 

נורית בר;עמליה חיימוביץ;ליבנה  

ישראלה;איתמר גרוטו;יוסף  

-weinreich@social;הרבלין

marketing.comפרטים בהמשך

– עירית לבנה 

מלכה

 

נורית בר 

יוסף

 

רון – דנה 

דול

 

איתמר – קרן 

גרוטו

 



Canceled: רונית אנדוולט09/05/201610:30:0012:00:00תוכנית לאומית למניעת צריכת סוכר

אבידור ;חוה אלטמן;יוספה כחל

לנה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;גינסברג

סימה ;ר'שלמה זוסמן ד;ר"נטפוב ד

ר שירה זילבר "ד;שושי צנרו;אפריאט

(shira.zelber@gmail.com);shirlyzilb

er@gmail.com;'stelal@tlvmc.gov.il'

ניבה מנור;

' משרד הבריאות מגדלי הבירה רח

 אולם ישיבות 4 קומה 39ירמיהו 

קטן

אפשר , ח איכילוב  גם משתתף"מבי- אורן שיבולת' פרופ

לעביר חומר לפני הפגישה דרך סטלה מזכירתו שמכותבת 

לפגישה 

 

 

, שטיין-חן זמיר, ורד עזרא, ארנון אפק: משתתפים, Cתחלואה בהפטיטיס : שיחת ועידה דחופה בנושא

ר  "ד, ר ספדי"ד, ממשגב לדך- תמר אלרם, אמיליה אניס, עינב שימרון, ישי פאליק, סיגל ליברנטטאוב

איתמר גרוטו10/05/201614:00:0014:30:00ר זוהר"ד, שוואבר' פרופ, ר מור"ריפאת ד

'tamar.e@meuhedet.co.il';Mitchell 

Schwaber 

(mitchells@tlvmc.gov.il);אמיליה 

ר חן שטיין'ד;עינב שימרון;ר'אניס ד  

Orna.Mor@sheba.health.gov.i';זמיר

l'; קלין'ז;פראס חאיק;ר מיטש שוואבר"ד  

איל שורצברג;מנור שפריץ;אילוז  

ישי;מימי שבתאי;מורן אלול;ר'ד  

ענת זוהר;ארנון אפק פרופ;פאליק  

דוד מוסינזון;'ציפי מזרחי;ר'ד , 

 סיגל;SAFADI@hadassah.org.il;''דר

טל;'אורטל אוחיון;ר'טאוב ד-ליברנט  

ורד עזרא';שאול

 Shouval- שובל דניאל ;מיטל אייל

Daniel

ר חן שטיין זמיר'דHCV10/05/201610:30:0011:00:00שיחת ועידה תחלואת 

ר ניצה 'ד;שימשי-ר ליה מור'ד

שלומית ;ציפי מזרחי;אברמסון

סיגל ;ורד עזרא;ר'דרור גוברמן ד;מיאן'נג

איתמר ;רות פרוינד;ר'טאוב ד-ליברנט

- ספדי ריפעת ;אופירה אדיב;גרוטו

SAFADI RIFAAT;ר מיטש שוואבר"ד

Canceled:  יעקב ליצמן שר הבריאות10/05/201611:00:0012:30:00איתמר גרוטו+ יקבי חברון - למוטי בבציק

איתמר ;מוטי בבציק אישי;מוטי בבציק

קרן מזרחי;גרוטו

ר'איל שורצברג ד10/05/201619:00:0019:30:00י רוקחים" קביעת המלצות בדבר מתן חיסון שפעת ע

מתי ;אודי קלינר;איתמר גרוטו

אברהם ;ר"מוני ליטמנוביץ ד;ברקוביץ

אילן ' ;אילן דלאל פרופ';זכריה פרופ

קרן מזרחי';דלאל פרופ

 

איתמר גרוטו;קרן מזרחי10/05/201609:00:0011:00:00Michelle Stein Teer(תאריך לא סופי)מפגש שני - איתמר גרוטו ' הכשרה אישית בנושא תקשורת מול קהל ומצלמה לפרופ

ח "הפלמ' רח, אצל מישל שטיין טיר

עצרת זיכרון והנצחה לחללי  מערכות  ישראל  ולנפגעי  פעולות   כפר סבא9/1

.איבה

 

 

איתמר גרוטו11/05/201611:00:0011:30:00

 

11/05/201611:30:0013:00:00tali carmel murphyצוות משנה, תנאי סף- מכרז מגנזיום 

יעל  ;עדיאל כהן;איציק מרמלשטיין

עוד עפרי גופר ;אנטר

(ofrig@mof.gov.il);Kobi  

Makabret;Ben  Makabret;  5קומה , ענבלעוד מיכל

זאבה סייג;עמיר יצחקיאיתמר גרוטו15/05/201614:30:0015:00:00ע עמיר.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

15/05/201610:00:0010:30:00giladbock@gmail.comאצלנו גלעד בוק











מחברת +איתמר גרוטו' ירושלים ישיבה עם פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

'Ayala Biran''Eyal Shimoni';'Udi Melamed'איתמר גרוטו15/05/201616:00:0017:00:00מר אייל שמעוני ומר אודי מלמד- שטראוס 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

אייל , אלעד מסאסא,  אלון שלזינגר (בחול)רון רביע , , מיכאל בר אור,   איתמר גרוטו-  רכש חיסונים 

15/05/201618:00:0019:00:00nkind@mof.gov.ilגל הרשקוביץ רמי אבישר, גל לנדו,  חגי דרור, אמיליה אניס, שוורץ

michaelbar@mof.gov.il;gall@mof.g

ov.il;אלון 

 גל;eladm@mof.gov.il;שלזינגר

 הרשקוביץ

 39ירמיהו ---  משרד הבריאות 

חניה אפשר ) חדר ישיבות  5קומה 

מספרי רכב ' לתת לאורה יום א

לאישור כניסה או לתנות בבית 

 

 

איתמר גרוטו15/05/201611:45:0012:15:00גרוטו' ע עם פרופ.ד היבנר פ"במשרדה של עו

צביה ;מלי כראזי;הראל-מירה היבנר

אשש

Canceled:  נא להזמין* ברכה * בעז לב  רויטל מימרן + עינב = איתמר גרוטו- שר חוץ חוף השנהב   

יעקב ליצמן שר הבריאות15/05/201616:30:0017:30:00פרחים

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

רויטל;מוטי בבציק אישי;בבציק  

ברכה;יהודה גרידי;עינב שימרון;מימרן  

צילה;איתמר גרוטו;בעז לב;אבידני  

ירמיהוסעדון

15/05/201612:30:0014:30:00ישיבת הנהלה

איתמר גרוטו15/05/201617:00:0018:00:00גרוטו ישיבה עם עידו גרינבלום' במשרדו של פרופ

ספי ';iddosg@gmail.com;'אודי קלינר

מנדלוביץ

איתמר גרוטו15/05/201610:30:0011:30:00ר רייכר"ר ברנט יצחקי וד"ד: מיקרומזהמים בקולחין משתתפים: גרוטו פגישה בנושא' במשרדו של פרופ

-זהר ברנט;שי רייכר

;KLASPER1@YAHOO.COM;יצחקי

KLASPER1@YAHOO.COM

טכנולוגיה לסימון : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

מר שמעון נסלוביץ + ר שוורצברג"ד, גרוטו' פרופ: תרופות מקור והבחנתן מתרופות מזוייפות משתתפים

איתמר גרוטו15/05/201615:00:0016:00:00א והמרכז" מלשכת המסחר תLITמחברת 

אורטל ;ר'איל שורצברג ד

lirona@chamber.org.il';'Shim;'אוחיון

on Niselovitch'

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

איתמר גרוטו15/05/201608:30:0010:00:00ישיבת הנהלה

:נושאים

 

תקלה 

במיילים

15/05/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

אסנת , איתמר גרוטו, ורד עזרא, ארנון אפק: משתתפים, הנחיה בנושא הדימות- שיחת ועידה דחופה 

ארנון אפק פרופ16/05/201614:30:0015:00:00טל נשרי, נתן סמוך, ישי פאליק/ סיגל ליברנט, ענת זוהר, מיטשל שוואבר, נתן פלד, לוקסנבורג

ענת ;איתמר גרוטו;ר'אסנת לוקסנבורג ד

קרן ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;ר'זוהר ד

ליאורה ;מזרחי

מיטש;peled_natan@clalit.org.il;נעים

ר "ל שוואבר ד

(mitchells@tlvmc.gov.il); מיטל

טאוב -סיגל ליברנט;ישי פאליק;אייל

טל נשרי;נתן סמוך;ר'ד



, ר קלינר"ד, מר רביע, גרוטו' פרופ: רכש חיסונים משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו16/05/201608:00:0008:30:00מר שלזינגר, ד אבישר"עו, מר לוי, ר שוורצברג"ד

איל ;אודי קלינר;דליה לב;רון רביע

עופר ;אורטל אוחיון;ר'שורצברג ד

הדר ;רמי אבישר;גלית עבוד;לוי

דפנה בר ששת;אלון שלזינגר;מלכה

, Cתחלואה בהפטיטיס :  בנושא02-6706939'  שיחת ועידה דחופה בקו טלפון מס9:15בשעה 

16/05/201609:15:0009:45:00ד סמוך"עו, זוהר-ר עקה"ד, שטיין-ר  זמיר"ד, ר  עזרא"ד, אפק' פרופ: משתתפים

ארנון ;ציפי מזרחי;ר חן שטיין זמיר'ד

קלין 'ז;נתן סמוך;ורד עזרא;אפק פרופ

שלומית ;מורן אלול;ר'ענת זוהר ד;אילוז

דנה ארדצביה אשש;מיאן'נג

--- פרופ: מרפאת לוינסקי משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו----השיחה מבוטלת ' 

16/05/201608:30:0009:00:00גור' גב, מר רביע, ר שפר"ד, גרוטו

רבקה שפר ;דליה לב;רון רביע

יעל גור;איריס גמזו כהן;ר''ד

FW: israel skype16/05/201615:00:0017:00:00Popkin, Barry M

רונית ;ל'מנכ;איתמר גרוטו

עדנה ;קרן מזרחי;סמדר סלמן;אנדוולט

באדי

ד פנחס מוסקוביץ יועץ משפטי העמותה לנפגעי גזזת "במחלקה לגזזת בתל השומר ישיבה עם עו

16/05/201615:00:0016:00:00ד עמר"מר תייר ועו, מר רביע, גרוטו' פרופ: משתתפים

 Vered;יניב תייר;רון רביע

Steinberg;דליה לבHila Amar

;Yael Pomerancשושי הרץ16/05/201610:00:0010:30:00ד שושי הרץ"עו- הצגת התכנית הלאומית למניעת אובדנות  ד שושי הרץ"עו

16/05/201610:00:0014:00:00מחוזות ונפות

 

מר , ר שפר"ד, גרוטו' פרופ: מרפאת לוינסקי משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

איתמר גרוטו17/05/201612:00:0012:30:00גור' גב, רביע

יעל ;ר''רבקה שפר ד;דליה לב;רון רביע

גור

ד "עו, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: לחם נטול גלוטן משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

17/05/201608:30:0009:00:00מר סופר, מר לוי, אבישר

רמי ;הדר מלכה;דיקלה דהן שריקי

בעז סופר מר ;'עופר לוי;אבישר

(boaz@rational-ep.co.il);'רון רביעגלית עבוד

ל חקלאות"בן אליהו מנכ, מ מנשה. אילן שדה ר- טרור סביבתי - טיפול במפגע המפחמות  - 19:00  / 

אלון, דרך בני אלבז- נציג מינהל אזרחי , איתמר גרוטו מבריאות, נציג משרד האוצר מטעמם+ נציג  , 

17/05/201619:00:0020:30:00לבנה, עלי, דור, גתית, שלמה כץ

 Yisraelישראל דנציגר   

dancziger

אלון ;אושרת יגן;מחוז איוש- בני אלבז 

ליאת ;שלמה כץ;רותי משה;זסק

 Gititגתית פנקס   ;רביבו

Pincas; יהודית

מיכל ארן  ';elibing@mof.gov.il;'מזרחי

  Michal 

Aran;'ShakedS@moag.gov.il';'may

a@menashe.co.il';'ilan@menashe.

co.il';'ronith@menashe.co.il;' איתמר

דור בלוך ;'גרוטו

(doreb@mof.gov.il)';'dalita@mof.go

v.il;'לבנה קורדובה

 מעיין;'[Ariela Yaakov] אריאלה יעקב'

 נועה';Maayan Dudgar    דודגר

אסף יזדי';סגל     Assaf Yazdi;'צביקה 

בבית הכנסת במצפה אילן'[Zvika Cohen] כהן

אילן שדה / מ  . רונית מלשכת ר

נועה  מיה – מועצת מנשה 

ל "סמנכ, שליליצביקה כהן-ל חקלאות   "מנכ– אלישבע 

משרד החקלאות  – ר המפחמות "מימון והשקעות ויו

 

    5עלי בינג  – נציג אוצר 

 

אלוף . נין ס'ק ג"רמט- מבני 

 

מאשר השתתפות – שירית  - גרוטו 

– דור 

מאשר

 

מבקש לשלוח נציג- ל "מנכ. אריאל קטן ע– ל "קק**

א פגישה "ת, בחדר ישיבות, 3קומה , 12רחוב הארבעה , בשירות המזון הארצי, א "בלשכת הבריאות ת

17/05/201609:00:0010:00:00גבריאל מיולנילבר' ר אנדוולט עם גב"ד, גרוטו ' פרופ

Sharon, Hagit; רונית;עדנה באדי  

אנדוולט

בשירות , א "בלשכת הבריאות ת

, 12רחוב הארבעה , המזון הארצי

א"ת,  בחדר ישיבות,3קומה 

Hagit Sharon

PA to Anat Gabriel, General Manager Unilever 

Israel



א ישיבה "ת, בחדר ישיבות, 3קומה , 12רחוב הארבעה , שירות המזון הארצי, א "בלשכת הבריאות ת

איתמר גרוטו17/05/201610:30:0011:30:00חיסוני דלקת ריאות: קיי בנושא' ר ליברמן וגב"ד+ ר אניס"גרוטו ד' עם פרופ

;' מימי שבתאי;ר'אמיליה אניס ד

(CalanitKe@clalit.org.il)';'ר ניקי "ד

רועי סינגר'כללית, ליברמן

בשירות , א "בלשכת הבריאות ת

, 12רחוב הארבעה , המזון הארצי

א"ת,  בחדר ישיבות, 3קומה 

ר ברלוביץ ישיבה הועדה לבחינת מודל "ד- בבית החולים וולפסון בלשכתו של מנהל בית חולים וולפסון

17/05/201613:00:0016:00:00ב"חברי הוועדה לפי כתב המינוי המצ+ סומך ' התפעול של טיפול חלב בראשות פרופ

אורית ;דיקלה דהן שריקי

ב;orli_zur@meuhedet.co.il;אלקסלסי

מימי ';אלי סומך פרופ;ר'תיה מג

ליזה רובין ;שבתאי

'Berlovitz, Yitzhak Dr - ' ר יצחק"ד  

קרן מזרחי;עדי כץ';ברלוביץ

בבית החולים וולפסון בלשכתו של 

ר "ד- מנהל בית חולים וולפסון

ברלוביץ

 

17/05/201615:00:0017:00:00ש" במעמד השר בפארק קרסו למדע בGetOnLineאירוע סיום של מיזם 

  

שלום 

,רב

 

17/05/201615:00:0017:00:00ח באולם דיונים של המועצות"מועצה לבריאות העובד באגף לשע

   

אמי +תקן לחיסונים+ש"תקן סגן יועמ+עדכון הפטיטיס+בריאות התלמיד+אמנה הסתדרות: נושאים

18/05/201614:00:0014:30:00חוק רישוי ירוק+פלמור

ל"אצל המנכמאיה גולן;קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר18/05/201614:00:0014:30:00(עפי בקשת איתמר)מס דקות     - איתמר 

איתמר גרוטו18/05/201608:45:0009:15:00ע אצל השר.פ 8:45

חוק : בנושא (14:30בשעה )פגישת הכנה לקראת הישיבה עם הגנת הסביבה, גרוטו' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו18/05/201613:00:0013:30:00איזבלה קרקיס, תמר ברמן, דוד ויינברג, מיכל גולדברג: משתתפים, רישוי ירוק

תמר ;דוד ויינברג;מיכל גולדברג

ר'איזבלה קרקיס ד;ברמן

אילנה וחני  (יהודה ניומק- צ "ס לבריה"ס חיסון שפעת מביה"אצלנו ראיון על החלטה לחסן ילדי ביה

18/05/201607:00:0008:00:00יגיעו

18/05/201616:00:0016:30:00ר ברוך רוזן"אצלנו ד

מימי שבתאי;ר'אמיליה אניס דאיתמר גרוטו18/05/201609:30:0010:00:00ר אניס"ע עם ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

--- תמר ברמן18/05/201610:00:0010:30:00ר ברמן"ע עם ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ----מבוטל

מטי קארה;טוב-דניאל שםאיתמר גרוטו18/05/201613:30:0014:00:00ר שם טוב"ע עם ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

יניב ,דיקלה ,לאור,אמיליה,איתמר,ארנון: זיקה בהשתתפות: בנושא(ל"בראשות מנכ)-שיחת ועידה 

סימן טוב-משה בר670696618/05/201608:00:0008:30:00לוסטיג              בקו 

איתמר ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

לאור ;ר'אמיליה אניס ד;קרן מזרחי;גרוטו

דיקלה דהן ;ר'אורשן ד

.Yaniv.Lustig@sheba.health;'שריקי

gov.il' מנדלסון- אלה

סימן טוב-משה בר18/05/201612:00:0013:00:00נעם ויצנר: איתמר                               יועץ+ר אורלי ויינשטיין     "ד+אבי בוסקילה+שלמה גרופמן

אבי בוסקילה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אורלי ;אבי בוסקילה;(מזכירה)

אצל המנכלנעם ויצנר;ריקי אמילר;וויינשטיין



ר "ד, גרוטו' פרופ: רשיונות קבורה בטיפות חלב משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

18/05/201609:00:0009:30:00ד בן צור"עו, ד גולדברג"עו, ר חפר"ד, ר דהן"ד, קלינר

אודי ;דיקלה דהן שריקי;מוריה בן צור

אליעוז חפר;מיכל גולדברג;קלינר

18/05/201615:00:0015:30:00תמר ודוד, זימנו את מיכל 

שולי נזר18/05/201614:30:0016:00:00חוק רישוי ירוק- הערות משרד הבריאות 

 Galiגלי דינס    ;איילת בן עמי

Dines;אתי ;איה פכט;נטע דרורי

קרן מזרחי;איתמר גרוטו;עמוס

תמר ;מיכל גולדברג;ולרי פוהורילס' אינג

ברמן

 - 39ירמיהו - משרד הבריאות 

 חדר ישיבות5קומה 

גילה 

    כהן

 

ל "מנהלת לשכת סמנכ

choosing wisely19/05/201615:00:0017:00:00RBalicer@clalit.org.il- פגישה עם וונדי

ybirnbaum@clalit.org.il;איתמר 

ronenba@gmail.com;esomeh;גרוטו

@post.tau.ac.il;moriah.ellen@gmai

l.com;maliku@clalit.org.il;אסנת 

אסתי;ר'לוקסנבורג ד  

ekitaee@leumit.co.il;moryosef;שלי

@nioi.gov.il;lishka@ima.org.il;אבי 

ישראלי פרופ

sigalv@wmc.gov.il;leah@ima.org.il;

eidelman@ima.org.il

בוטינסקי 'ז- י "האולם הקטן בהר

11 קומה 35

דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו19/05/201611:30:0012:30:00ע עם רון.א פ"בלשכת הבריאות ת

הרב אברהם :בהשתתפות-מפגש של חברי וועדת הרגולציה (בראשות המנכל)ועדת אסדרה- א "בת

גב יפעת ,עירית לבנה' גב,איריס שי' פרופ,רז' פרופ,רן רידניק,פרופ רונית אנדוולט,מר ערן יעקב,מנלה

סימן טוב-משה בר19/05/201609:00:0011:00:00איתמר,גורדון,עינב,ד שגיא"עו,רן רבן,שמר

איתמר ;מאיה גולן;אודי קלינר

גליה ;'איתמר עזר';איריס שי;'גרוטו

יפעת ';'הרב אברהם מנלה';'שגיא

עירית ;'עינב שימרון;עדנה באדי';שמר

ערן ';'ליבנה

orensh@tlvmc.gov.il;'orenshi';יעקב

bolet@tlvmc.gov.il';'איתמר ' פרופ

מייל מזכירה - איתמר רז ' פרופ';'רז

רונית ;קרן מזרחי;צילה סעדון';(שרית)

'רן רידניק';'רן רבן;'אנדוולט

' רונה שפר';מנלה יומן  

(rona_schaffer@walla.co.il);shira.ze

lber@gmail.com; אלי;קרולין פרח  

ענת מורי;'סמדר שזו;גורדון '

 קומה 12בתל אביב רח הארבעה 

(לשכת השר)     3

19/05/201615:00:0017:00:00וונדי לוינסון'  פגישה פרופ11 קומה 35י זבוטנסקי "באולם הקטן בהר

יעל גלזראיתמר גרוטו22/05/201616:00:0016:30:00ע יעל גלזר.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



22/05/201611:00:0011:30:00אצלנו נגה ניר בנושא בדיקות סוכר

22/05/201608:00:0008:30:00פגישה במעבדות עם כלל העובדים!! מבוטל

איתמר גרוטו22/05/201607:30:0008:00:00פגישה במעבדות עם הנהלת המעבדות יצטרף קובי מורן!!!  מבוטל



Canceled:  סימן טוב-משה בר22/05/201611:00:0012:30:00פרום הנהלה- בוטל

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

ר איל "ד;'גילי גבעתי;תקציבים

דב ;אלון-ר שגית ארבל"ד';צימליכמן

דליה גרוס ;דיקלה דהן שריקי;דובר;פסט

הדר ;דפנה בר ששת;ר''דנה גפן ד;הייזלר

-טל ברגמן;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;אלעד

יאיר ;נחמני (טובה)טליה ;לוי

יעל ;ר יוני דובנוב"ד;יהודה רון מר;אסרף

לשכת משנה ;יפה שמעוני;כהן

מיכל ;מורן עזרא;מאיה גולן;ל'למנכ

-מירה היבנר;מינהל רפואה;מזרחי

מלי ;מלי אמסלם;מירי כהן;הראל

ניבה ;מתיו לואיס דר;ל'מנכ;כראזי

ספי ;נעם ויצנר;ניר קידר;אזוז

ענת ;עינב שימרון;עידית סגל;מנדלוביץ

ענת זוהר ;בריאות הנפש- אליהו 

חבר - רויטל טופר ;קרן מזרחי;ר'ד

שירה ;ר'א ד'שושי ריב;ריקי אמילר;טוב

ל"אצל המנכעמי-לב

אשמח , אנא ראו זאת כהזמנה אישית כל אחד- מוטי בבציק - סעודת ברית לרגל הולדת בני - נא לשריין 

מוטי בבציק22/05/201612:30:0013:30:00תודה, לראותכם בשמחתינו ואודה על אישור השתתפותכם במייל חוזר

ארנון ;סמדר סלמן;סימן טוב-משה בר

גליה ;צביה אשש;מורן אלול;אפק פרופ

ליז ;אתי שחר;אביטל גרשון;כהן

יעל ;יאיר אסרף;טובית מזרחי;סיטבון

מירה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;קאלק

-שירה לב;מלי כראזי;הראל-היבנר

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;עמי

יאיר ;מיכל אליה;ספי מנדלוביץ;נעים

דב ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;פינס 

ניר ;רחל יונה;שרה שטרייספלד;פסט

אלה ;יהודה רון מר;יניב זוהר;קידר

רח עזרת תורה , אולמי בית ישראל

ירושלים

-- מירי יהודה;מטי קארה;טוב-דניאל שםאיתמר גרוטו22/05/201611:00:0011:30:00ר שם טוב בנושא החלפת מזרקים"גרוטו פגישה עם ד' במשרדו של פרופ----מבוטל

ד "עו, ר רוזנברג"ד, מר גבע: משרד נקי מעישון משתתפים: גרוטו פגישה בנושא' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו22/05/201610:00:0011:00:00ח עישון ועוד"לדבר על דו+מר רביע, גולדברג

אורנה ;אלי רוזנברג;הספיל-חיים גבע

דליה לב;רון רביע;מיכל גולדברג;כהן

Canceled:  יעל,מירב שביב,מיכל נוימן,גדי פרנק: בהשתתפות- תזונה אשקלון+שוטף -ג"מל-נידחה  

רונית אנדוולט     יועץ,איתמר,אביטל וינר,שנון,ורד מדמון,אמציה,ניר,שושי ריבא,נימרה גורן,טור כספא  

סימן טוב-משה בר22/05/201616:30:0017:45:00נעם: אחראי

ניר ;מיכל מזרחי;ר'א ד'שושי ריב

ורד ;אמציה גינת;מן'אתי תורג;קידר

אמיר ;אורית זרגרי;מדמון קויתי

צביה ;אומן-אביטל וינר;מורן סבן;שנון

קרן ;איתמר גרוטו;נעם ויצנר;יחזקאל

ל"אצל המנכיוסף-נדב בן;אדוה גואלעדנה באדי;רונית אנדוולט;מזרחי

איתמר גרוטוR. 22/05/201618:00:0018:30:00ירושלים בקומה,  של המכון הלאומי  במלון קראון פלזה6-קבלת הפנים הכנס הבינלאומי ה

אורלי ' פרופ

מנור

 

ר הועד "יו

ספי מנדלוביץ;אודי קלינראיתמר גרוטו22/05/201612:00:0014:00:00בעיריית ירושלים פגישת המשך וועדת היגוי פרוייקט בריאות בירושלים



קרן מזרחי;איתמר גרוטוד"הרולד בר עו22/05/201616:30:0017:00:00נושא וטרינרים+ אצל איתמר גרוטו נושא תואר אקדמי דיאטניות 

הקמת אזור תעשייה : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו22/05/201617:00:0018:00:00מר גלדווין ואנשיו+ מר רביע , ר ברנט יצחקי"ד, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: בשפרעם משתתפים

נבות ;יצחקי-זהר ברנט;אודי קלינר

גולדווין 

(navotgoldwyn@gmail.com); רון

נבות גולדווין ;דליה לב;רביע

'Yishay Sorek';'Gili Fortuna';Nadya 

Lisovoder;'Yishay Sorek';'Gili 

Fortuna';Nadya Lisovoder

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

---- יעל גלזר22/05/201609:30:0010:00:00גרוטו פגישה עם יעל גלזר' במשרדו של פרופ---מבוטל

 למדיניות הבריאות  של 6ר הכנס הבינלאומי ה"מרטין מקיי יו' פגישה לפרופ--ה 'במלון קראון פלאז

אולם יריחוקרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר22/05/201614:30:0015:30:00איתמר                    סיגל שפר+המכון הלאומי

Canceled:  איתמר גרוטוד"הרולד בר עו22/05/201617:00:0017:30:00ע בנושא וטרינרים"פ- אצל איתמר גרוטו

#NAME?22/05/201608:30:0010:00:00

אורית ;אודי קלינר;ניבה מנור

מירה ;דיקלה דהן שריקי;אלקסלסי

קרולין ;אביבה אוליאל;דליה לב;חונוביץ

עמיר ;זאבה סייג;מימי שבתאי;פרח

אמיליה ;רותי ויינשטיין;זאב פיש;יצחקי

ליזה ;קרן מזרחי;רון רביע;ר'אניס ד

-זהר ברנט;ר'גלעד ד-קובי מורן;ר'רובין ד

רונית ;אלי גורדון;עדנה באדי;יצחקי

אנדוולט

Canceled:  סימה מקמל סיקסיק22/05/201614:30:0016:30:00סיום הליך שיתוף הצבור בנושא החיסון נגד פפילומה - 22.5.16- הישיבה מבוטלת

' פרופ;מירה חונוביץ;ר סוניה חביב"ד

דינה ;ר חן שטיין זמיר'ד;שמואל רשפון

עינב ;רון רביע;נונברג

TamarP@pmo.gov.il';'baruc;'שימרון

h_v@yahoo.com';Baruch 

Velan;'anat_a@mail.tel-

aviv.gov.il';'meraz@netvision.net.il;'

בתיה ;ר ראמי גריפאת"ד;בלה אלרן

 soniah@hy.health.gov.il';Klod;'ר'מג

Azami

 Noam Levi';'avi;'איתמר גרוטו

(avi@sheatufim.org.il)';''saritmilman

@gmail.com '

(saritmilman@gmail.com)'';' עטרה

ראם -קניגסברג

(atara.kenigsberg@gmail.com) '

(atara.kenigsberg@gmail.com)';'Rut

h Shimon 

(ruth@sheatufim.org.il);' ליזה רובין

צילה ;נורית סבג ווקנין;חנית מורד;ר'ד

יפית יצחקי;קרן מזרחי;סעדון

נח - אגף לגריאטריה , תל אביב

אולם עליון, מוזס

 

הישיבה היום מבוטלת עקב מיעוט 

.משתתפים

 

 

מה מקמל 

סיקסיק

 

רכזת בכירה אם 

וילד

 

לשכת הבריאות 

חיפה

 

-073: פקס | 04-8633005: טל

7699317 

איתמר גרוטו1023/05/201607:30:0008:00:00השתתפות בתוכנית הבוקר של ערוץ 



23/05/201611:00:0012:00:00?ג 64דוח מבקר המדינה – ישיבת הוועדה  לענייני ביקורת המדינה זרים שאינם ברי הרחקה מישראל 

נורית סבג ווקנין23/05/201608:00:0009:00:00שיחת ועידה בנושא הקמת תחנת טיפת חלב בחריש

שמואל ' פרופ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

 Dr Irina;אר'ענאן נג;רשפון

Volovik;ר'בתיה מג;edna 

rosenfeld;Hila Goldshtein



באוניברסיטה23/05/201618:30:0020:00:00אוניברסיטת בן גוריון- הענקת אות הבוגר 



SAVE THE DATE - Jerusalem Conference on Health Policy, 23-25 May of 201623/05/201608:30:0017:00:00איתמר גרוטו

 

עופר לוי24/05/201608:30:0009:30:00מכרז חיסונים

ולרי ;אודי קלינר;רון רביע;איתמר גרוטו

עופר לוירמי אבישר;אלון שלזינגר;חנוכייב



איתמר גרוטו24/05/201608:00:0016:00:00נבה'נסיעה לז

 

SAVE THE DATE - Jerusalem Conference on Health Policy, 23-25 May of 201624/05/201610:00:0013:00:00

 

רפואה מונעת וסביבה , קידום בריאות אורח חיים בריא – קידום בריאות : תזכורת הצגה של הנושא 

איתמר גרוטו19/625/05/201608:00:0008:30:00בתאריך . בריאה

25/05/201608:00:0016:30:00צ אורי ענבר"בג

מרחב מנכל ,ראש עיר: בהשתתפות-ירושלים כעיר בריאה:בנושא(9.11המשך דיון מיום )-אצל נירברקת

סימן טוב-משה בר629781525/05/201615:00:0016:00:00א  אודליה   ,אודי,משה,עיריית ירושלים ואנשיו

ספי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי ;מאיה גולן;נעם ויצנר;מנדלוביץ

כיכר ספראקלינר

SAVE THE DATE - Jerusalem Conference on Health Policy, 23-25 May of 201625/05/201608:30:0015:30:00

איתמר גרוטויאיר טלמון26/05/201618:00:0018:30:00איתמר ויאיר- ע טלפוני .פ



ארלוזרובאודי קלינר;קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר26/05/201614:15:0015:00:00אחיות בבתי ספר:  אילנה כהן       בנושא+אצל אבי ניסן קורן- א "בת

סימן טוב-משה בר26/05/201611:00:0013:00:00כל חברי הוועדה: בהשתתפות- בראשות מנכל - וועדת אסדרה - א "בת

איתמר ;קרן מזרחי;אודי קלינר

איתמר ';איריס שי;'מאיה גולן;גרוטו

הרב אברהם ';'גליה שגיא;'עזר

עינב ;עדנה באדי';יפעת שמר';'מנלה

' פרופ';'ערן יעקב';'עירית ליבנה;'שימרון

מייל - איתמר רז ' פרופ';'איתמר רז

רונית ;צילה סעדון';(שרית)מזכירה 

'רן רידניק';'רן רבן;'אנדוולט

 קומה 12בתל אביב רח הארבעה 

(לשכת השר)     3

26/05/201608:30:0015:30:00נבה'נסיעה לז

איתמר גרוטו27/05/201608:00:0008:30:00גבי ברבש+ להתקשר לאבי ישראלי לגבי כנס משרד המדע 

אורנה כהן;אלי רוזנברגאיתמר גרוטו29/05/201610:30:0011:00:00ע אלי רוזנברג.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



הדר ,מיכל גולדברג,יאיר טלמון,נריה שטאובר: בהשתתפות- מפרטים אחידים צו רישוי עסקים 

סימן טוב-משה בר29/05/201617:00:0017:45:00נעם: זאב פיש           יועץ אחראי,אייל שוורצברג,איתמר,ראשה

איל שורצברג ;זאב פיש;נעם ויצנר

קרן ;איתמר גרוטו;אהרון-נתי כהן;ר'ד

נריה ;יאיר טלמון;הדר רדאה;מזרחי

ל"אצל המנכמיכל גולדברג;שטאובר

סימן טוב-משה בר29/05/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

ר איל "ד;'גילי גבעתי;תקציבים

דב ;אלון-ר שגית ארבל"ד';צימליכמן

דליה גרוס ;דיקלה דהן שריקי;דובר;פסט

הדר ;דפנה בר ששת;ר''דנה גפן ד;הייזלר

-טל ברגמן;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;אלעד

יאיר ;נחמני (טובה)טליה ;לוי

יעל ;ר יוני דובנוב"ד;יהודה רון מר;אסרף

לשכת משנה ;יפה שמעוני;כהן

מיכל ;מורן עזרא;מאיה גולן;ל'למנכ

-מירה היבנר;מינהל רפואה;מזרחי

מלי ;מירי כהן;מירי אורן;הראל

מתיו לואיס ;ל'מנכ;מלי כראזי;אמסלם

ספי ;נעם ויצנר;ניר קידר;ניבה אזוז;דר

ענת ;עינב שימרון;עידית סגל;מנדלוביץ

ענת זוהר ;בריאות הנפש- אליהו 

חבר - רויטל טופר ;קרן מזרחי;ר'ד

ל"אצל המנכא 'שושי ריב;ריקי אמילר;רז דקל;טוב

03606185729/05/201610:00:0010:30:00עדנה מדלית רומם 

איתמר גרוטו29/05/201614:30:0015:00:00:מנטלי ישתתפו

  

נטלי – אחות ראשית – בלה דר 

 

  

דלית רומם29/05/201610:00:0010:30:00המלצות לשיפורים ביחידה הארצית- איתי גורדון + גרוטו ' פרופ+ דלית 

קרן ;איתמר גרוטו

5אצל איתמר קומה itai.gor@gmail.com;מזרחי

חיסוני שפעת : ירושלים ישיבה דחופה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

מר - ר קלינר חברת נטלי "ד, יצחקי' גב, חונוביץ' גב, ר אניס"ד, מר רביע, גרוטו' פרופ: משתתפים

איתמר גרוטו29/05/201614:30:0016:00:00מר חוגי ואחות ראשית, מר חמו- מר אלטמן ואחות ראשית מחברת פמי , קוטלר

אורית ;דליה לב;רון רביע

יפית ;מירה חונוביץ;אלקסלסי

מימי ;ר'אמיליה אניס ד;יצחקי

;' אודי קלינר;שבתאי

'Etel Molcho';'Revital Oren';בלה 

רועי סינגר;אלרן

Canceled: ---- לנסות להקדים לבוקר השר לא!!!!! חייבים לטפל בנושא פגישת ההפלרה ------מבוטל  

יעקב ליצמן שר הבריאות29/05/201609:00:0011:00:00אנ טיפולכם המסור !!! 17.00יוכל בשעה 

קרן ;חיים יוסטמן;מוטי בבציק

סימן טוב-משה בר;איתמר גרוטו;מזרחי

איתמר גרוטו29/05/201615:00:0015:30:00בני ברק, 17חנוכת בית של בניין המרכז לבריאות הנפש מעייני הישועה  רחוב פוברסקי 

אורנה כהן;אלי רוזנברגאיתמר גרוטו29/05/201608:00:0008:30:00ר רוזנברג"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

דב פסט29/05/201612:00:0012:30:00מחלקת תזונה- בנושא ,  שרה+ ניסים לוי + איתמר + רונית  

איתמר ;ניסים לוי;רונית אנדוולט

שרה שטרייספלד;גרוטו





29/05/201612:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ

זיקה

 

מכרז 

שראל

29/05/201618:00:0019:00:00הוד השרון אירוע קרן וולף, 34 החרש MSDבחברת 

Canceled: --- שירה ברגמן+ רן רידניק  + ברסימנטוב- פגישה בנושא הפלרה --------הישיבה מבוטלת   

(האוצר מזמנים ) גלעד+מיכל גולדברג  + יאיר אסרף + איתמר גרוטו + ( 025317303)יאיר פינס   +   

יעקב ליצמן שר הבריאות29/05/201617:00:0018:00:00הישיבה מבוטלת--- אולגה036369600פרננדס  נציג מרשות המים 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

סימן-משה בר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

יאיר;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;טוב  

מיכל;יעל קאלק;אסרף  

ביטח;'hilag10@water.gov.il';גולדברג

ירמיהונטע יונה;ודים פרמן;אופיר אביבון משרד הבריאות

ירושלים פגישה בנוגע לאפליקציית קידום , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

לב ' גב, ר אנדוולט "ד, מנור' גב, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: ב משתתפים"ארה- בריאות של חברת ריילי 

איתמר גרוטו29/05/201616:00:0017:00:00ספיר' גב, מר ינובסקי, עמי

ניר ;מורן עזרא;עמי-שירה לב

דיקלה דהן ;רוני ספיר;ינובסקי

עדנה ;רונית אנדוולט;ניבה מנור;שריקי

באדי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

פרוורה -מתן זריקות דפו: ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

29/05/201611:00:0012:00:00ד חי"חיו ועו-ד גילד"עו+ ר רובין ונציג מינהל רפואה"ד, גרוטו' פרופ: לנשים ממוצא אתיופי משתתפים

ליזה רובין ;אביבה אוליאל;ורד עזרא

קלין אילוז'ז';debbie@acri.org.il;'ר'ד

סיגל ;טליה פליישמן;ר'סהר ד-זהר לביא

ר'טאוב ד-ליברנט

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

--- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות------הישיבה מבוטלת : 

מר, ר קלינר"ד, ר דהן"ד, ד גולדברג"עו, גרוטו' פרופ: קידום חקיקה מערכות מים אפורים משתתפים  

איתמר גרוטו29/05/201615:00:0016:00:00ל מכון התקנים הישראלי"מר אלי שטיין מנכ+מר יצחקי , וינברג

אודי ;דיקלה דהן שריקי;מיכל גולדברג

זאבה ;עמיר יצחקי;דוד ויינברג;קלינר

סייג

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

--- הנהלה מבוטלת-----הנהלה--הנהלה מבוטלת ---29/05/201608:30:0010:00:00

אודי ;ר'אמיליה אניס ד;ר'ליזה רובין ד

דיקלה דהן ;זאב פיש;אלי גורדון;קלינר

אביבה ;אורית אלקסלסי;שריקי

ניבה ;מירה חונוביץ;קרן מזרחי;אוליאל

רון ;מימי שבתאי;עדנה באדי;מנור

עמיר ;יצחקי-זהר ברנט;זאבה סייג;רביע

גלעד -קובי מורן;דליה לב;יצחקי

רותי ;רונית אנדוולט;ר'ד

קרולין פרח;ויינשטיין

30/05/201617:00:0017:30:00חומר בנושא דיון בנושא אירוע ההדבקה בהפטיטיס במשגב לדך

 

סימן טוב-משה בר30/05/201615:00:0015:30:00מצגת לשר וועדת אסדרה- פגישת הכנה 

איתמר ;עדנה באדי;רונית אנדוולט

מאיה ;אודי קלינר;קרן מזרחי;גרוטו

נעם ;מיכל אליה;ספי מנדלוביץ;גולן

צילה סעדון;עינב שימרון;ויצנר

+ ל "בלשכת המנכ

אודי +איתמר+רונית

עינב+נעם+ספי+מאיה+קלינר



דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו30/05/201607:45:0008:15:00קיפוח ירושלים עם רון: אצל איתמר בנושא 7:45

איתמר גרוטודב פסט30/05/201608:00:0009:00:00ע"פ- איתמר גרוטו 

30/05/201619:00:0019:30:00י רויטל באגף לשעת חירום"ל תואם ע"פגישה עם אורח מחו

סימן טוב-משה בר30/05/201611:30:0012:30:00מאיה גולן" איתמר              יועץ אחראי+אור בנימין+מיקי חיימוביץ : בהשתתפות- צמצום צריכת בשר 

'mikihaimovich@gmail.com';איתמר 

ספי מנדלוביץ;קרן מזרחי;גרוטו

ל              רח ירמיהו "אצל המנכ

חנייה -  מגדלי הבירה 13 קומה 39

בחניון התחנה המרכזית להביא 

שובר ובמודיעין של המשרד יתנו 

איתמר גרוטו30/05/201608:00:0008:30:00נציג/עמיר- ס "בריה, בלה ושיר- סיעוד , שי ורינה - שירות המזון , רועי מנהל: נציגים

שמות המשתתפים ) CTמדיניות הזרקת חומר ניגוד בבדיקות : ארנון אפק בנושא' דיון בראשות פרופ

ארנון אפק פרופ30/05/201617:00:0019:00:00(מופיעים בגוף הזימון

אסנת ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ורד ;ליאורה נעים;ר'לוקסנבורג ד

ענת זוהר ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;עזרא

עינב ;סמדר יעקב;מיטל אייל;ר'ד

-מירה היבנר;צילה סעדון;שימרון

ר 'ד;מלי כראזי;טל נשרי;נתן סמוך;הראל

ספי ;אורלי פרנקל;חן שטיין זמיר

ר "מיטשל שוואבר ד;מנדלוביץ

(mitchells@tlvmc.gov.il) 

(mitchells@tlvmc.gov.il);peled_nat

an@clalit.org.il;yehudac@tasmc.h

ealth.gov.il;jacobs@hadassah.org.i

l; גילי

ישי ;giligivaty@gmail.com;גבעתי

אורטל ;ר'איל שורצברג ד;פאליק

ר "בני דוידזון ד;'אוחיון

(bdavidson@asaf.health.gov.il)';bo

aza@clalit.org.il;zivros@clalit.org.il

Yehuda 

Carmeli;'scharfy@asaf.health.gov.il'

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

חדר ישיבות עליון, לשעת חירום

-02- מורן אלול- מתאמת הישיבה

5081208 

 

:משתתפים

 

 

ארנון ' פרופ

אפק

 

איתמר ' פרופ

גרוטו

 

ר איל "ד: נציג מטעמה/ ר אסנת לוקסנבורג"ד

שוורצברג

 

ר ורד "ד

עזרא

 

- ר סיגל ליברנט"ד

טאוב

 

שינוי + ד "תקנים במרב:  בחדרו של מר פסט ישיבה בנושא, 11 קומה 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

30/05/201612:30:0013:30:00ר דקל"ד, גרוטו ' פרופ: ד משתתפים"ארגוני במרב

מירי ;דב פסט;ל"סמנכ- אריאלה אסרף

רון רביערז דקל;אורן

איתמר : בהשתתפות- תכנית בריאות ישראל +השמנה בילדים +הישיבה מבוטלת תכנית לאומית לסכרת

סימן טוב-משה בר050857349630/05/201613:30:0014:15:00אורלי תמיר                       ,דוד אזולאי,ארנון,רז

'ramw@ekmd.huji.ac.il';איתמר רז 

ארנון';איתמר רז פרופ;(מזכירה)' פרופ  

דוד;מורן אלול;אפק פרופ  

Dan.Nemet@clalit.org.il';'orl';אזולאי

y.rn.tamir@gmail.com';איתמר 

אצל המנכלקרן מזרחי;גרוטו

-- 30/05/201615:30:0016:30:00ר סיניה נתניהו"מבוטלאצלנו ד

דליה זיו30/05/201608:00:0016:00:00יום  אופרטיבי במסגרת שבוע  חירום לאומי

לשכת משנה ;ארנון אפק פרופ;ל'מנכ

עינב ;בעז לב;סמדר סלמן;ל'למנכ

סיגל ;ורד עזרא;שמוליק קלמי;שימרון

א" ת119ח יגאל אלון "באגף לשעהדר ;ר'אריק סיטון ד;ר'טאוב ד-ליברנט

הרחבת פיילוט : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

' גב, ר'מג' גב, גולדמן' גב, שבתאי' גב, מנור' גב, ר רובין"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים" אפשריבריא"

30/05/201614:00:0015:30:00כרמל' גב, טפירו' גב, יעקובוב' גב, שוקר' גב, מנגשה

בתיה ;יונינה פליישמן;ליאורה גולדמן

galit.yakobov@economy.gov.i;'ר'מג

l;' ליאורה

pnina.tapiro@economy.gov.il''Sabi Mengesha';Ariella Zur-Geutz;'אבנון

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 



אישור כריית פוספטים ."ישיבת ועדה בהשתתפות שר הבריאות והשר להגנת הסביבה.09:30בשעה 

בשדה בריר והפגיעה הצפויה בתושבי ערד 

והסביבה

איתמר גרוטו30/05/201609:30:0011:00:00 

ד "עו, גרוטו' פרופ: פטור סימון בדיוטי פרי משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

31/05/201615:00:0015:30:00ד אוסטפלד"עו, ד גוטמן"עו, גורדון' אינג, (גרוטו' לבקשת פרופ)היבנר 

מלי ;אלי גורדון;מרינה אוסטפלד

-מירה היבנר;קרולין פרח;כראזי

שרון גוטמן;הראל

גרוטו ' א ישיבה עם פרופ"ת, ר שפר"בחדר של ד, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

'זאב פיש'איתמר גרוטו31/05/201610:00:0011:00:00ומר פיש

31/05/201612:00:0012:30:00ניבה מנור מייצגת

מר + גרוטו' ר שפר פגישה פרופ"א בחדר של ד"ת, ,2קומה , 12א רחוב הארבעה "בלשכת הבריאות ת

'(nimrod@natali.co.il) נמרוד אלטמן'איתמר גרוטו31/05/201609:30:0010:30:00אלטמן

ניר קידר רוני ספיר              יועץ ,אסנת,רויטל טופר,ורד עזרא, בעז לב:בהשתתפות- קרן חדשנות 

סימן טוב-משה בר31/05/201612:00:0012:45:00מיכל לזרוביץ" אחראי

א 'שושי ריב;סימה אהרוני;בעז לב

קרן ;איתמר גרוטו;מיכל מזרחי;ר'ד

ורד ;מיטל אייל;ר'ענת זוהר ד;מזרחי

חבר - רויטל טופר ;קלין אילוז'ז;עזרא

אסנת לוקסנבורג ;יפה שמעוני;טוב

אתי ;ניר קידר;ליאורה נעים;ר'ד

ניבה ;מיכל לזרוביץ;רוני ספיר;מן'תורג

מנור

לירון ;שירה ארנון;עמי-שירה לב

הדר ;ניר ינובסקי;אסתי שלי;זהר

ל"אצל המנכס תורן'אריאלה אדיג;אלעד

איתמר גרוטו31/05/201611:00:0012:00:00פגישה עם שי (הוד השרון)י איתמר "מיקום מדוייק יקבע ע----מבוטל

ר רותי ישי  "ד+ ד טליה אגמון "עו+ י המדינה "כ שמולי בנושא מאגר מח עצם מתוקצב ע"ח+ כ סוויד"ח

יעקב ליצמן שר הבריאות31/05/201615:45:0016:30:00!!!!***שולמן אישר את חדר הסיעה *

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

מוטי בבציק;מוטי בבציק';ליצמן אישי  

יעקב;ר'רותי ישי ד;טליה אגמון;אישי  

חדר סיעת יהדות התורה- כנסת איתמר גרוטוליצמן אישי ישן

גני " הוילה"א בגן האירועים "לאירוע העשור לתכנית לניהול מצבי חירום ואסון אוניברסיטת ת

31/05/201617:30:0022:00:00א"ת, 97רוקח ' התערוכה שד



-- ירושלים מפגש של, באולם הכנסים , 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות---ההרצאה מבוטלת  

journal club ( ב נושא ההרצאה"מצ ) ההרצאה מבוטלת-- איתמר גרוטו31/05/201610:00:0012:00:00----

לילך ;מנדלסון- אלה 

מנור ;סילביה פסח;מורדקוביץ

ישראל ניסן ;יעל גלזר;שפריץ

יפית ;משה רחמים;ר'אמיליה אניס ד;ר'ד

אסתר ;רבקה ריץ;איתן גברון;כהן

וייס -לילך צדיק;חוה אלטמן;ר'צוקרמן ד

עדנה ;ערן קופל;אלי רוזנברג;ר''ד

אלי ;נלי קולדנוב;אורנה כהן;באדי

מירה ;ר'אתי מרוא ד;גורדון

 Teddy;חונוביץ

(tdgirma@gmail.com);Benny 

(bennypikado@gmail.com); שיר

יוספה ;אבידור גינסברג;ווגמן

יואל ;anat1 shabtai;כחל

שי ;ר''רינה ורסנו ד;זלוטוגורה

לאה ;kagayshay@gmail.com;רייכר

רוסלן ;ר קובי מורן גלעד"ד;ר'ולינסקי ד

ליזה רובין ;דיקלה דהן שריקי;גוסינוב

לריסה ;פאינה צודיקוב;ר'ד

-ריבה בן;ר'דניאלה גולדמן ד;מוירמן

מיכל ;נעה גלעדי;זיוה אלישוב;ר''עזרא ד

אורית ;רונית אנדוולט;גולדברג

עידית ;ר'אסף רוקני ד;זילברברג

רון ;רחל ברם;בלה אלרן;סגל

יונה ;ר'יבגניה  יאקונין ד;רביע

אורה ;נירה פישר;קרן מזרחי;פרבר

'Prof. Mendelson Ella'י 'אנליה ורוניקה אסרניטצ;סקלר

 הרצאה באולם לולה מול הפקולטה לרפואה בקורס מערכות ותחומים נבחרים 13:15-14:45

31/05/201613:00:0015:00:00צ בישראל תיאור המערך ומקרי בוחן"מערכת בריה: נושא" צ"באפידמיולוגיה ובריה

א  חנייה דרך "באוניברסיטת ת

לאחר , 1שער , שער אוסטריה 

שעוברים את השער פניה ראשונה 

ימינה שם החנייה

' קורס של פרופ

סדצקי

 

Telephone call Professor Grotto - we call01/06/201617:00:0017:30:00GALEA, Gaudenאיתמר גרוטו









דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו01/06/201611:00:0012:00:00ע רון.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

סימן טוב-משה בר01/06/201612:45:0013:30:00טיפות חלב+ בית חולים בבאר שבע - חיזוק הדרום  - 2025יישום החלטתה 

ורד ;קרן מזרחי;רון רביע;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכנעם ויצנר;יאיר אסרף;שירה ארנון;עזרא

סימן טוב-משה בר01/06/201614:15:0015:00:00נעם ויצנר,אלי גורדון, איתמר גרוטו, שרון גוטמן, הראל-מירה היבנר- סטטוס חוק המזון 

שרון ;מלי כראזי;הראל-מירה היבנר

אלי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;גוטמן

ל"לישכת המנכנעם ויצנר;קרולין פרח;גורדון

 2015-ו"התשע, (מוצר דמוי אסבסט) ועדת הפנים והגנת הסביבה צו למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק 

01/06/201608:30:0009:30:00איזבלה משתתפת

יתקשרו אלי01/06/201614:00:0014:30:00שיחה עם ארגון הבריאות העולמי בנושא קידום בריאות

01/06/201617:30:0017:45:00שיחת ועידה עם מארק ובראיין

שלום רב לכל 

,המכותבים

 

 ביוני תתקיים שיחת הועידה האחרונה עם 1, ביום רביעי

--- בפקולטה למדעי הבריאות, יתקיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב,  כנס תוכנית לאומית----מבוטל , 

רשמו. 1.6.2016-בתאריך ה, באולם גולדמן  

.לפניכם

באוניברסיטת בן גוריוןאיתמר גרוטו01/06/201608:00:0012:00:00



ניר קידר02/06/201608:00:0008:30:00ר ורד עזרא וניר קידר"ד, איתמר גרוטו' טיפולי בית צוותים עם פרופ: שיחת וועידה בנושא

קרן ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

איתמר גרוטו;מזרחי

א ישיבה "ת, חדר ישיבות, 3קומה , 12רחוב הארבעה , בשירות המזון הארצי , א "בלשכת הבריאות ת

+ מר נעמן, יצחקי' גב, מר רביע, חונוביץ' גב, גרוטו' פרופ: בריאות התלמיד משתתפים:  דחופה בנושא

02/06/201609:30:0010:30:00מר אלטמן

 נמרוד אלטמן'

(nimrod@natali.co.il)'; יפית;מתן נעמן  

 אורית;'talh@natali.co.il';יצחקי

רון;דליה לב;מירה חונוביץ;אלקסלסי  

רביע

טוב-דניאל שם02/06/201609:00:0009:30:00סרטים בקהילה הגאה

קרן ;עינב שימרון;צילה סעדון

שיחת ועידהאיתמר גרוטו;נטע הראל;מזרחי

איתמר גרוטו02/06/201615:30:0016:00:00פגישה עם יעקב הנקין

הערכה וניהול : "  הרצאה בנושא208בניין דיכמן חדר , ס "ש בקורס מבוא  לבריה"באוניברסיטת ב

02/06/201616:00:0018:30:00"ס עקרון הזהירות"חקיקה וחוקים הקשורים בבריה" ס "סיכונים בבריה

איתמר גרוטו03/06/201609:30:0011:30:00גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מועצה לאומית מועצה הלאומית לתזונה

 

05/06/201614:00:0014:30:00דוד, עמיר, מיכל : מפרטים משתתפים: גרוטו ישיבה בנושא ' במשרדו של פרופ

דוד ;מיכל גולדברג;זאבה סייג

עמיר יצחקי;ויינברג

הצעת חוק הרשות לגיל הרך  -  בנושא הכנה  לישיבת וועדת עבודה 026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו05/06/201608:30:0009:00:00ר רובין"ד, חונוביץ' גב, גרוטו' פרופ: משתתפים

מירה ;אביבה אוליאל;ר'ליזה רובין ד

אורית אלקסלסי;חונוביץ

1005/06/201612:30:0013:00:00צילומים ערוץ 

ר'איזבלה קרקיס ד;יצחקי-זהר ברנט05/06/201613:15:0013:30:00ר ברנט"ר קרקיס וד"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



סימן טוב-משה בר05/06/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה-מבוטל 

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

ר איל "ד;'גילי גבעתי;תקציבים

דב ;אלון-ר שגית ארבל"ד';צימליכמן

דליה גרוס ;דיקלה דהן שריקי;דובר;פסט

הדר ;דפנה בר ששת;ר''דנה גפן ד;הייזלר

-טל ברגמן;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;אלעד

יאיר ;נחמני (טובה)טליה ;לוי

יעל ;ר יוני דובנוב"ד;יהודה רון מר;אסרף

לשכת משנה ;יפה שמעוני;כהן

מיכל ;מורן עזרא;מאיה גולן;ל'למנכ

-מירה היבנר;מינהל רפואה;מזרחי

מלי ;מירי כהן;מירי אורן;הראל

מתיו לואיס ;ל'מנכ;מלי כראזי;אמסלם

ספי ;נעם ויצנר;ניר קידר;ניבה אזוז;דר

ענת ;עינב שימרון;עידית סגל;מנדלוביץ

ענת זוהר ;בריאות הנפש- אליהו 

חבר - רויטל טופר ;קרן מזרחי;ר'ד

-שירה לב;ר'א ד'שושי ריב;רז דקל;טוב

ל"אצל המנכשרה עדיקה;עמי

חוק פיקוח איכות מזון ותזונה נכונה : כ רחל עזריה בנושא "גרוטו פגישה עם ח' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו05/06/201609:00:0010:00:00גורדון' אנדוולט ואינג' פרופ: בצהרונים משתתפים

אלי ;עדנה באדי;רונית אנדוולט

קרולין פרח;גורדון

יעקב ליצמן שר הבריאות05/06/201613:00:0013:15:00,גרוטו בנושא מצוקת כוח אדם בתחנות טיפות חלב' פרופ+ מר אסרף + פגישה אצל השר 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק';'קליין  

יעקב ליצמן אישי';'ליצמן אישי  

עמיר יצחקי;רון רביעאודי קלינר;נריה שטאובר;יאיר טלמוןאיתמר גרוטו05/06/201614:30:0015:00:00צ"טיוב רגולציה בריה: ר קלינר  יאיר טלמון ונריה שטאובר בנושא"גרוטו ד' במשרדו של פרופ

05/06/201609:30:0010:00:00יובל כרם

05/06/201620:00:0020:30:00א אורחים כנס בריאות הציבור"ארוחת ערב בת

 2קומה  )במלון קרלטון תל אביב 

  תל אביב10אליעזר פרי  (במעלית 

, ר אניס"ד, מרום ' גב: גרוטו ישיבה בנושא רהארגון האגף לאפידמיולוגיה משתתפים' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו05/06/201608:00:0008:30:00מר רביע

רון ;מימי שבתאי;ר'אמיליה אניס ד

ורד מרום;דליה לב;רביע

05/06/201620:00:0022:00:00אוניברסיטת בן גוריון-ערב סטודנטים במסגרת שבוע חבר הנאמנים

מאחורי )בגן סוזן זלוטובסקי 

שבקריית  (ספריית ארן

ש משפחת "האוניברסיטה ע

באר שבע, מרקוס

 





יורם רובינשטיין + צ יוני זיידק "סנ+ ראש חטיבת אבטחה וראש מדור רישוי במשטרה - צ אמיתי לוי "תנ

יעקב ליצמן שר הבריאות05/06/201614:45:0015:45:00איתמר גרוטו+ יובל לנדשפט+ שרונה עבר הדני +

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

מיכל;יורם רובינשטיין;קרן מזרחי;גרוטו  

יובל;הדני-שרונה עבר;ביטחון-אזולאי  

39ירמיהו לנדשפט

, חיים, אופיר, אדר, יאיר אסרף: משתתפים. ח ביקורת פנים על ניהול תקציב הלשכות" דיון בנושא דו

יאיר אסרף05/06/201616:00:0017:30:00(80511קרן )דיקלה דהן שריקי, אודי קלינר, אביעד פדיה, רון רביע, גרוטו' פרופ, יאיר טלמון

יאיר ;חיים הופרט;אופיר אביב;אדר שץ

אביעד ;רון רביע;איתמר גרוטו;טלמון

קרן ;דיקלה דהן שריקי;אודי קלינר;פדיה

אצל יאירמזרחי

מירה חונוביץ ענת כרמל וצוות , רון רביע, גרוטו' פרופ: פגישה עם צוות תקצוב טיפות חלב משתתפים

מירה חונוביץ05/06/201609:30:0010:30:00התקצוב

דליה ;רון רביע;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

mayushy8@gmail.com';'davitzo;'לב

ur@gmail.com';'daniel.rubin1@mail

.huji.ac.il';'reutmar@gmail.com';'yu

valkerrem@gmail.com'

  מגדלי 5בחדר ישיבות קומה 

 ירושלים39הבירה רחוב ירמיהו 

מירה , שני דהן, איילת גרינבאום, ענת זוהר: משתתפים' זימון תורים לטיפת חלב באינטרנט שלב ב

, איתמר גרוטו-ארז סימן טוב אופציונלי, נסיה כהן, שגיא מזעקי, רון רביע, אילנה סטולרמן, חונוביץ

מורן עזרא05/06/201610:30:0012:00:00איציק לוי

איילת ;ר'ענת זוהר ד;גילה ארד

אילנה ;מירה חונוביץ;שני דהן;גרינבאום

נסיה ;שגיא מזעקי;רון רביע;סטולרמן

1חדר ישיבות קומה איציק לוי;איתמר גרוטוYeshivot-F1-B;טוב-ארז סימן;כהן

--- ירושלים ישיבה נושאים, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת : 

גורדון' אינג, אנדוולט' פרופ, מר קרנצלר, מנור' גב, ארנון' גב, גרוטו' פרופ: רשומים מטה משתתפים , 

ל משיטה"תא, לוי' גב, מרטו' גב+ נציג /ר גדלביץ"ד ( ל לנגב"מנהל מעבר צה איתמר גרוטו05/06/201616:00:0017:00:00(

רונית ;ינאי קרנצלר;ניבה מנור

קרולין ;אלי גורדון;עדנה באדי;אנדוולט

מיכאל ;שירה ארנון';batya levy;'פרח

'batya levy;'מן'חנה טורג;גדלביץ

מנואל ;מוטי סבג;זיוה  שטל;ליאורה שחר

יונינה ;חוה אלטמן;עפרי צפנת;כץ

פליישמן



#NAME?05/06/201608:30:0009:30:00איתמר גרוטו

אלי ;ר'איזבלה קרקיס ד;אודי קלינר

אסתר ;ר'אמיליה אניס ד;רוזנברג

ר "ד';'גורדון אלי;'בבר וענונו;ר'צוקרמן ד

דיקלה ';ר קובי מורן גלעד"ד';'עמי זינגר

זאב ;'טוב-דניאל שם;דהן שריקי

ליזה ;יניב תייר;יצחקי-זהר ברנט';פיש

ניבה ;מירה חונוביץ;ר'רובין ד

רון ;עמיר יצחקי;עמיהוד זינגר;מנור

רותי ;רונית אנדוולט;רביע

שלמה ;רז דקל';ר'רותי ישי ד;'ויינשטיין

אורית ;אביבה אוליאל;אלמשנו

חביבה ;זאבה סייג;דליה לב;אלקסלסי

מימי ;מטי קארה;יפית כהן;חטוקה

קרולין ;עדנה באדי;מירי אורן;שבתאי

אלי גורדוןרחל ברם;פרח

מירה :בהשתתפות-צ"חוק הגנה על בריה-ישום רפורמת הקורנפלקס:בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר06/06/201618:55:0019:25:00מאיה"                           יועץ אחראי6706966בקו,   שרון גוטמן,איתמר,אלי גורדון,היבנר

אלי ;מלי כראזי;הראל-מירה היבנר

קרן ;איתמר גרוטו;קרולין פרח;גורדון

הדר רדאהמאיה גולן;שרון גוטמן;מזרחי

06/06/201614:30:0015:00:00איתמר לא משתתף

הכנה לישיבת וועדת עבודה בנושא חומרי הדברה במזון :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו06/06/201611:30:0012:00:00,ר ברמן"ד, גורדון' אינג, ר ורסנו"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

רינה ורסנו ;קרולין פרח;אלי גורדון

זיוה אלישובתמר ברמן;ר''ד

מר , מר רביע, גרוטו ' פרופ: מכרז רכש חיסונים משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

06/06/201608:30:0009:00:00מר מסאסא, מר טלמון, בראור

יאיר ;דליה לב;רון רביע

אלעד';michaelbar@mof.gov.il;'טלמון

אוצר /תקציבים/ מסאסא

(eladm@mof.gov.il)

מר , גרוטו' פרופ: החלטת ממשלה בדואים דרום משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו06/06/201608:00:0008:30:00ר ויצנר"ד, מר רון, מר קרן, ר ארנון"ד, ר גדלביץ"ד, רביע

מן 'חנה טורג;דליה לב;רון רביע

(hana.torjeman@BSH.HEALTH.G

OV.IL);שירה ;ר מיכאל גדלביץ"ד

אלה ;יהודה רון מר;עוזי קרן;ארנון

06/06/201616:00:0016:30:00סיכום הכנס ונעילתו

יהודה ,אורלי ויינשטיין+שאול מרידור ואנשיו:בהשתתפות- קרינה בלתי מייננת +מכרז חיבור לגז

סימן טוב-משה בר500671806/06/201614:30:0015:30:00איריס גינזבורג     ,סיגל סדצקי,איתמר,אלון שלזינגר,רון

יהודה רון ;ריקי אמילר;אורלי וויינשטיין

קרן ;איתמר גרוטו;אלה גאון;מר

 Siegal Sadetzki;Erika;מזרחי

Szober;'irisgins@gmail.com'אצל המנכלסמדר סלמן

יעקב ליצמן שר הבריאות052968287806/06/201609:10:0009:40:00רחלי דנקנר ' פרופ******** איזאק דברי ברכה ****כנס איגוד רופאי בריאות הציבור 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

אולם ריימן, כפר המכבייה קרן מזרחי;גרוטו



 מלון כפר 2016 ביוני 6הכנס השנתי של איגוד רופאי בריאות הציבור ובתי הספר לבריאות הציבור 

06/06/201609:00:0016:30:00המכביה

   

#NAME?06/06/201608:30:0012:00:00

Michal Cohen - Dar;Dalia 

Monticciolo; שלומית;ציפי מזרחי  

שמואל' פרופ;ר''רבקה שפר ד;מיאן'נג  

איריס גמזו;ר חן שטיין זמיר'ד;רשפון  

נורית סבג;מיכאל גדלביץ;כהן  

עופרה חבקיןמן'חנה טורג;רינת גינדיל;ווקנין

איתמר גרוטו07/06/201614:00:0014:30:00(קרן תקשר )סדצקי תיאום עמדות לישיבה' גרוטו ופרופ' שיחת עם פרופ

Regina Pinkas;'סיגל סדצקי פרופ' 

('SiegalS@gertner.health.gov.il')'Siegal Sadetzki

איתמר גרוטו07/06/201611:30:0012:00:00א פגישה עם שלום סהר"בלשכת הבריאות ת

מר , גרוטו' פרופ: מפרטים אחידים משתתפים: א  בחדר ישיבות בנושא"בשירות המזון הארצי בת

07/06/201609:00:0009:30:00הן' גב, ד גולדברג"עו, מר וייינברג, יצחקי

עמיר ;זאבה סייג;נריה שטאובר

דוד ;מיכל גולדברג;עירית הן;יצחקי

ויינברג

איתמר גרוטו07/06/201614:00:0014:30:00מסיבת פרידה לויקי וקסלר במגדלים

עם + גרוטו ' א ישיבה פרפ"ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

07/06/201610:00:0011:30:00הנהלה בכירה של סנופי פרסטר העולמית

ר חן שטיין 'ד

'noam.barkai@sanofi.com;'זמיר

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן

07/06/201610:00:0010:30:00מירה מייצגת

ורד עזרא07/06/201610:00:0012:00:00קידום פעילות ועדות אתיקה במערכת הבריאות-  ועדת היגוי 

ישי ;סימה אפריאט;דפנה לוי

-צפי הלל;קלין אילוז'ז;פאליק

אלינור ;מלכה פרגר;אטי פקטור;דיאמנט

איילת ;בריאות הנפש- ענת אליהו ;וזדי

'Karen Mashiah Zvang';מירה 

אורית;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;חונוביץ  

 maya.peledraz;אלקסלסי

(maya.peledraz@b-

ירמיהו ' רח,7חדר ישיבות קומה 

 ירושלים39

הפגישה היא בנושא, בהרצליה פיתוח הרצאה של איתמר, 54במעונו של השגריר ברחוב וינגייט  13:00  

07/06/201613:00:0017:00:00מזון יפני

  

Rotem Yarkoni 



מיקום מדוייק בהמשךקרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר08/06/201617:00:0017:15:00 ד15עם איתמר -באיכילוב-א"בת

אמיר ,שרון גוטמן ,אלי גורדון,איתמר: סטטוס חוק המזון בהשתתפות(ל"בראשות מנכ)-באיכילוב-א"בת

סימן טוב-משה בר08/06/201612:15:0013:00:00מאיה: לא יכול       יועץ אחראי-רשף 

אלי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מאיה ;שרון גוטמן;קרולין פרח;גורדון

303 חדר 3מגדל אריסון קומה גולן

: בהשתתפות- הכנה לקראת הצגת וועדת ההסדרה לשר - באיכילוב- א "בת

סימן טוב-משה בר08/06/201616:00:0017:00:00מאיה:עינב         יועץ אחראי,איתמר,אודי,רונית,מאיה

אודי ;רונית אנדוולט;מאיה גולן

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;קלינר

303 חדר 3מגדל אריסון קומה צילה סעדון;שימרון



דן ' פרופ:בהשתתפות-מפגש של חברי וועדת הרגולציה(הבריאות.למ"בראשות מנכ)-וועדת אסדרה

' גב,איריס שי' פרופ,רז' פרופ,רן רידניק,פרופ רונית אנדוולט,מר ערן יעקב,הרב אברהם מנלה,אריאלי

סימן טוב-משה בר08/06/201613:00:0016:00:00מאיה: איתמר     יועץ אחראי,גורדו,עינב,ד שגיא"עו,רן רבן,גב יפעת שמר,עירית לבנה

' הרב';'גליה שגיא;'איתמר עזר';איריס שי  

עדנה';יפעת שמר';'אברהם מנלה  

ערן';'עירית ליבנה;'עינב שימרון;באדי  

איתמר' פרופ';'איתמר רז' פרופ';'יעקב  

צילה';(שרית)מייל מזכירה - רז   

רן;'רונית אנדוולט;קרן מזרחי;סעדון  

אלי;איתמר גרוטו';רן רידניק';'רבן  

אלי סומך;קרולין פרח;גורדון  

דיקלה;ינאי קרנצלר;ניבה מנור';פרופ  

 דהן

024738460;שריקי ;matan.ratner@ec

onomy.gov.il;Michal Cohen - 

Dar; אהרון כהן;אבי ישראלי פרופ  

אורלי;אורית זרגרי;אודי קלינר;ר'ד  

אורלי;ר"אורלי הרצברג ד;בוני  

אורלי;אורלי מסוסני;וויינשטיין  

איילת;איילה פרג;אטי פקטור;פרנקל  

איל שורצברג;איילת יוסף;גרינבאום  

אלון;אלה גאון;איריס גמזו כהן;ר'ד  

אמיליה אניס;אלינור וזדי;שלזינגר  

אסנת לוקסנבורג;אמיר שנון;ר'ד  

אריאלה בן;ד'עו, ר'חיים ד-אסתר בן;ר'ד -

ארנון אפק;ר'אריק סיטון ד;הרוש  

בעז;אתי סממה;אתי אילוז;פרופ  

גילי;תקציבים- ברכה כהן ;לב  

ר"ד;גרסיאלה ביל;גלית עבוד;גבעתי  

דב;אלון-ר שגית ארבל"ד;איל צימליכמן  

' אורית;אבידור גינסברג';מנלה יומן  

חוה;דליה חנופה;אורית יונה;זילברברג  

פאינה;וויס-לילך פלג;יוספה כחל;אלטמן  

רונה;רבקה גולדשמיט;צודיקוב  

שירלי רחמיאל;שפר ;Or Benjamin 

(or@meatlessmonday.co.il)

- א "במרכז הרפואי איכילוב בת

אולם סמי עופר

 

--- יפית כהן;ר'רותי ישי דאיתמר גרוטו08/06/201614:00:0014:30:00ר ישי"ד+ ע עם סמדר .גרוטו פ' במשרדו של פרופ----מבוטל

טענות הורים בנושא קרינה : א ישיבה בנושא"ת, 3קומה ,   בשירות המזון הארצי12ברחוב הארבעה 

(WI-FI) מהשלטון , ר קרקיס"ד, סדצקי' פרופ, גרוטו' פרופ: ממשרד הבריאות: בבתי ספר משתתפים

08/06/201609:00:0010:00:00מר אלוני, מנקס' גב, מר נגימה, מר דולברג: המקומי

 'סיגל סדצקי פרופ'

('SiegalS@gertner.health.gov.il')';R

egina 

Pinkas;'shlomo.d@masham.org.il';

Dror Aloni';Siegal Sadetzki'ר'איזבלה קרקיס ד;סיגל סדצקי

 בשירות המזון 12ברחוב הארבעה 

א"ת, 3קומה , הארצי

אורטל אוחיון08/06/201608:00:0009:00:00ל"  בנושא המ02-6706943שיחת ועידה בקו 

עינת ;אילנה צינס;ר'איל שורצברג ד

עינב ;איתמר גרוטו;ורד עזרא;גורליק

דפנה ;דניז אינבינדר;ישי פאליק;שימרון

סנדובסקי

 

' פרופ, גרוטו' פרופ:   בנושא מחקר לישמניה משתתפים026706938: שיחת ועידה בקו - 11:00בשעה 

08/06/201611:00:0012:00:00ר אניס"ד, פריגר

אמיליה אניס ;ברוס ורשבסקי

מימי ';friger@bgu.ac.il;'ר'ד

'mariabro@post.bgu.ac.il;'שבתאי

09/06/201617:00:0017:30:00לדבר עם רותי ישי לגבי ציוד רוש



סימן טוב-משה בר09/06/201617:30:0018:30:00במרכז הלוגיסטי נובולוג- במודיעין 

ספי ;אהרון-נתי כהן;ר'איל שורצברג ד

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר ;מנדלוביץ

שרה ;אורלי וויינשטיין;שמעוני

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;עדיקה

מיכל ;ר'א ד'שושי ריב;הדר אלעד;עזרא

אורלי ;נעם ויצנר;יאיר אסרף;מזרחי

במודיעיןפרנקל

סימן טוב-משה בר09/06/201616:30:0017:30:00ר יואב דיקשטיין"ד+ל במעבדה המרכזית "סיור המנכ- באור יהודה 

חבר - רויטל טופר ;ספי מנדלוביץ

שרה ;אורלי וויינשטיין;יפה שמעוני;טוב

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;עדיקה

מיכל ;ר'א ד'שושי ריב;הדר אלעד;עזרא

אורלי ;נעם ויצנר;יאיר אסרף;מזרחי

ר'רותי ישי דפרנקל

סימן טוב-משה בר09/06/201615:30:0016:30:00נסיעה לאור יהודה

חבר - רויטל טופר ;ספי מנדלוביץ

שרה ;אורלי וויינשטיין;יפה שמעוני;טוב

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;עדיקה

מיכל ;ר'א ד'שושי ריב;הדר אלעד;עזרא

אורלי ;נעם ויצנר;יאיר אסרף;מזרחי

פרנקל

סימן טוב-משה בר09/06/201614:30:0015:30:00(ח לאומית"סניף קופ)- במרכז הרפואי מסילת ישרים - בירושלים 

חבר - רויטל טופר ;ספי מנדלוביץ

שרה ;אורלי וויינשטיין;יפה שמעוני;טוב

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;עדיקה

מיכל ;ר'א ד'שושי ריב;הדר אלעד;עזרא

אורלי ;נעם ויצנר;יאיר אסרף;מזרחי

14רח מסילת ישרים פרנקל

סימן טוב-משה בר09/06/201613:30:0014:30:00(סניף קופח לאומית)ל במרכז הרפואי הגידם "ביקור המנכ- בירושלים 

חבר - רויטל טופר ;ספי מנדלוביץ

שרה ;אורלי וויינשטיין;יפה שמעוני;טוב

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;עדיקה

מיכל ;ר'א ד'שושי ריב;הדר אלעד;עזרא

אורלי ;נעם ויצנר;יאיר אסרף;מזרחי

3רח טרומפלדור פרנקל

סימן טוב-משה בר09/06/201613:00:0013:30:00ם.ר.ל ט"נתן אפלבאום מנכ+ל בסניף  "סיור המנכ-ם    .ר.בסניף ט- בירושלים 

חבר - רויטל טופר ;ספי מנדלוביץ

שרה ;אורלי וויינשטיין;יפה שמעוני;טוב

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;עדיקה

מיכל ;ר'א ד'שושי ריב;הדר אלעד;עזרא

אורלי ;נעם ויצנר;יאיר אסרף;מזרחי

80רח ירמיהו פרנקל



Canceled:  אורלי,רויטל טופר,ספי: סיור המנכל עם לאומית בהשתתפות- בירושלים  

,   רות מהמעבדות,איתמר,ויינשטיין ( ז מצורף"הלו סימן טוב-משה בר09/06/201613:00:0017:00:00(

- רויטל טופר ;מאיה גולן;ספי מנדלוביץ

אורלי ;יפה שמעוני;חבר טוב

איתמר ;שרה עדיקה;וויינשטיין

רות קפלן;קרן מזרחי;גרוטו

בריאות התלמיד צפון : א ישיבה דחופה בנושא"ת, חדר ישיבות , 2 קומה 12, ברחוב הארבעה

09/06/201609:00:0010:30:00מר נעמן מר טלמון, יצחקי' גב, חונוביץ' גב, מר רביע, ר דר ונציגיה"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

 Dalia Monticciolo;Keren;דליה לב

Akrish;יאיר ;אורית אלקסלסי;רון רביע

מתן ;יפית יצחקי;מירה חונוביץ;טלמון

ניצה כהןMichal Cohen - Dar;נעמן

חדר  , 2 קומה 12ברחוב הארבעה 

א"ת, ישיבות

איתמר גרוטו09/06/201609:30:0010:00:00שיחת ועידה בנושא סקר מאורגן למניעת סרטן צוואר הרחם

: ח לצרכים אפידמיולוגיים משתתפים"שימוש בנתונים של קופ:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו09/06/201608:30:0009:00:00ר קרקיס"ד, בלצר' פרופ, גרוטו' פרופ

'rbalicer@clalit.org.il';einavta1@cla

lit.org.il; ר'איזבלה קרקיס ד

09/06/201611:00:0012:00:00כנס השוואה ענפית של עופר לוי בפרדס חנה 11:20

איתמר גרוטו12/06/201617:00:0017:30:00פרוברה-לדבר עם ארנון עדכון לגבי דפו

משרד הבריאות '  קלסיק הוטל נ27089-02-15מ "עת:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

, מר סהר, ד לרמן"עו, מר יצחקי, ר שפר"ד, ד גולדברג"עו, ד היבנר"עו, גרוטו' פרופ: משתתפים' ואח

איתמר גרוטו13/06/201614:30:0015:00:00פוהורילס' אינג

מיכל ;מלי כראזי;הראל-מירה היבנר

שולמית ;ר''רבקה שפר ד;גולדברג

ולרי ;שלום סהר;לרמן

.iris.gamzocohen@telaviv;'פוהורילס

13/06/201616:30:0017:30:00Golan Shahar;David Greenbergמאמר פוליו- איתמר גרוטו +דודי גרינברג+פגישה גולן שחר

ארומה בקמפוס אוניברסיטת בן 

גוריון

מר , ד גולדברג"עו, גרוטו' פרופ: מפרטים אחידים משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

13/06/201608:00:0008:30:00מר שטאובר, יצחקי 

זאבה ;עמיר יצחקי;נריה שטאובר

מיכל גולדברג;סייג

FW:  נורית סבג ווקנין13/06/201611:30:0013:30:00ל מועצה מקומית חריש"מנכ- סיור + פגישה

 Prof Shmuel;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

Rishpon 

(RISHPON@lbhaifa.health.gov.il);ד

 edna;ר אירינה וולוביק"

rosenfeld;Hila Goldshtein; בתיה

נורית דהן ;חנית מורד;אר'ענאן נג;ר'מג

(maz.mankal@harish.muni.il)מועצה מקומית חריש



סיור   + (ב רשימת נושאים"מצ)בחדר ישיבות ישיבה ,  (יש חנייה)נפגשים במעבדה , במחוז דרום 

,  (תשלח נציגה)חונוביץ ' גב, ר ישי"ד, ר דהן"ד, גרוטו' פרופ: בלשכת הבריאות מחוז דרום משתתפים

איתמר גרוטו13/06/201609:30:0014:00:00ר גדלביץ ואנשיו"ד+יצחקי ' גב, מר רביע

אורית ;יפית יצחקי;מירה חונוביץ

דיקלה ;יפית כהן;ר'רותי ישי ד;אלקסלסי

חנה ;ר מיכאל גדלביץ"ד;דהן שריקי

מן 'טורג

(hana.torjeman@BSH.HEALTH.G

OV.IL);דליה לב;רון רביע

חלי ;ליאורה שחר;נורית דהן;מוטי סבג

לה 'אנג;מנואל כץ;רוטנשטיין

ויקטוריה ;אריה בלסיאנו;מלינסקי

עפרי ;זלנסקי

;natalyab1@barzi.health.gov.il;צפנת

Nathalia Bilenko'; בילנקו נטליה

שרה אלבז;noa tejman-yarden';דר

 

רשימת 

:נושאים

 

מצליחים בחיסונים על חשבון כל – בריאות התלמיד  .1

תוספת חיסון ; מחסור באחיות; היתר

שפעת

 

מחסור – טיפות חלב  .2

באחיות

מטי קארה;טוב-דניאל שםאיתמר גרוטו14/06/201616:15:0016:45:00ר שם טוב"ע עם ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ 16:15

סילביה פסחאיתמר גרוטו14/06/201616:00:0016:15:00ע עם סלביה פסח.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו14/06/201615:00:0015:10:00ע בבר וענונו.אצלנו פ - 15:00-15:10

שלומית ,ניר קידר,סיגל ליברנט,אורלי פרנקל,ורד עזרא,ספי: בהשתתפות- הפרדת יולדות 

סימן טוב-משה בר14/06/201609:00:0010:00:00אורלי פרנקל: איתמר           יועץ אחראי,עינב,ארנון,אבני

ספי ;מן'אתי תורג;ניר קידר

אורלי ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;מנדלוביץ

סמדר ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;פרנקל

ר "ד;סמדר סלמן;שלומית אבני;יעקב

מורן ;ארנון אפק פרופ;אלון-שגית ארבל

איתמר ;צילה סעדון;עינב שימרון;אלול

ל"אצל המנכקרן מזרחי;גרוטו

יעקב ליצמן שר הבריאות14/06/201613:45:0014:00:00ע איתמר גרוטו"פ

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

ירמיהוקרן מזרחי;גרוטו

ר'איל יעקבסון ד14/06/201615:30:0016:00:00הוועדה לקידום מעמד האשה: שיחת ועידה בנושא 

עידית ;ר'ליזה רובין ד;איתמר גרוטו

אביבה ;קרן מזרחי;ברברה סילברמן;סגל

קלין 'ז;מיכל דאודי;אוליאל

 Regina Pinkas;Siegal;אילוז

Sadetzki

--- מר רביע: ממשקים עם בריאות הציבור משתתפים: גרוטו ישיבה בנושא' במשרדו של פרופ----מבוטל , 

14/06/201611:00:0011:30:00מר טלמון, מר פדיה

דליה ;רון רביע;אביעד פדיה;יאיר טלמון

לב

ל"אצל המנכקרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר14/06/201614:30:0015:00:00(טל)איתמר גרוטו    + נמרוד אלטמן מנטלי - בריאות התלמיד 

14/06/201609:00:0011:00:00 בחדר ישיבות2הוועדה לפעולות חריגות בקומה 
  

ישיבת הוועדה למסרטנים סביבתיים 

 

איתמר גרוטו14/06/201615:00:0017:00:00 , 7רביבים ' רח', בבית האגודה למלחמה בסרטן באולם רחל בקומה ג

בבית האגודה למלחמה בסרטן 

רביבים ' רח', באולם רחל בקומה ג

.גבעתיים , 7

שרה שטרייספלד14/06/201611:30:0014:30:00ועדה לבחירת עובדים בעלי השגים מיוחדים

ר 'גל ד-יפה עין;ניסים לוי;איתמר גרוטו

PhD, R.N;רחל ;עדנה זהבי

11חדר ישיבות קומה Yeshivot-F11-A;יונה



יעקב ליצמן שר הבריאות14/06/201616:30:0018:00:00תודה********** באיטל נא לדאוג לזמן - *מזכירות הכנסת - ציון היום הבינלאומי ללא עישון 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יעקב;'חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

אביטל;מוטי בבציק אישי;בבציק  

קרן;איתמר גרוטו;מירי כהן;גרשון  

סימן טוב-משה בר;מזרחי

' גב, ד גולדברג"עו, גרוטו' פרופ:  בנושא סטאטוס מפרטים משתתפים026706938: שיחת ועידה בקו

15/06/201608:30:0009:00:00מר יצחקי, שטראובר

נריה ;זאבה סייג;מיכל גולדברג

עמיר יצחקי;שטאובר

FW: 15/06/201614:30:0017:00:00ישיבת המועצה הציבורית לסטטיסטיקהAnat Katz Avram

'tareqa@most.gov.il';'avrami@knes

set.gov.il';'yoavaz@education.gov.i

l';'zvi.eisenbach@mail.huji.ac.il';'lis

hkasa@mof.gov.il';'zeckstein@idc.

ac.il';'advae@pmo.gov.il';'Yaffa.Be

n-

Ari@mfa.gov.il';'liatBe@justice.gov

.il';'eliahu.benmoshe@gmail.com';'

MiriBe@molsa.gov.il';'ybenja@post

.tau.ac.il';'gis@mapi.gov.il';'danielgt

@nioi.gov.il';'yair.goldy@gmail.co

m';'itzikg@acb.org.il';'Iddo';איתמר 

reuben.gronau@mail.huji.ac.i';גרוטו

l';'isashardo@moin.gov.il';'adichtwa

ld@mod.gov.il';'zeev_zilber@mod.

gov.il';'rachelz@energy.gov.il';'kha

maisi@geo.haifa.ac.il';'Jack@jdc.o

rg.il';'itayh@masham.org.il';'huli194

4@gmail.com';'maya@jiis.org.il';'idi

th@mops.gov.il';'vladimirh@moia.g

ov.il';'hakaky@moc.gov.il';'NuritYir

miya@most.gov.il';'YairCa@pmo.g

ov.il';'avisar@mof.gov.il';'ibank@ib

ank.org.il';'Eranc@most.gov.il';'offe

r.liberman@gmail.com';'saul.lach@

mail.huji.ac.il';'zehavao@nioi.gov.il'

;'isaco@math.tau.ac.il';'micha.man 1קומה " ארבל"אולם-

שלום לכולם 

 

 תתקיים ישיבה 15:00 בשעה 15.6.2015- ביום רביעי ה 

התכנסות בשעה )של המעצה הציבורית לסטטיסטיקה 

14:30). 

ב חומר "בישיבה נדון בנושא מפקד האוכלוסין והדיור מצ

. רקע לדיון

 

רחוב , הישיבה תתקיים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

, גבעת שאול,  פינת בקי66כנפי נשרים 

.ירושלים

 

   

: הסדרי חניה

 

הכנסה , "בית כנפי האלה"החניה תתאפשר בחניון בניין 

לא נוכל לספק שוברים לחניה בחניון ). דרך רחוב המלמד

("נטע"

 

אנא הביאו עמכם לישיבה את כרטיס החניה של החניון 

 

ביציאה מהחניה עליכם להעביר את כרטיס החניה 

שהוצאתם בכניסה לחניה ומיד אחריו את השובר 

. שתקבלו מאיתנו

 

  

, נשמח לראותכם

Canceled: כנסתרונית אנדוולט;קרן מזרחי;איתמר גרוטויעקב ליצמן שר הבריאות15/06/201612:00:0012:30:00ל"ע מנכ"פ

15/06/201613:30:0014:30:00דיון מועצת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול ניבה מייצגת

איתמר גרוטו15/06/201614:30:0017:00:00המועצה הציבורית לסטטיקה

15-17/615/06/201608:30:0015:00:00סדנא מסכמת של תוכנית הבכירים של קרן וקסנר  

מתחילים - חיפה - מלון דן כרמל 

9:00בשעה 

15-17/616/06/201608:00:0019:00:00סדנא מסכמת של תוכנית הבכירים של קרן וקסנר  

15-17/617/06/201608:00:0016:00:00סדנא מסכמת של תוכנית הבכירים של קרן וקסנר  



ארנון אפק פרופ19/06/201615:30:0017:00:00ישיבת וועד מנהל ואסיפה כללית קרן מחקרים רפואיים

טליה 

אבי ;gabibinnun@gmail.com;אגמון

יאיר ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;ישראלי פרופ

רמי ;הראל-מירה היבנר;אסרף

בעז ;דב פסט;איתמר גרוטו;אבישר

מלי ;קרן מזרחי;הרוש-אריאלה בן;לב

- אריאלה אסרף;סימה אהרוני;כראזי

Rivka.Moriel@sheba.health;'ל"סמנכ

.gov.il';miraw@asaf.health.gov.il;ep

hraim@escpa.co.il;ilansofer@tlvmc

.gov.il;magnezir@gmail.com;pnina

@cbs.gov.il

חדר , 12קומה , לשכת משנה

ישיבות

שירה ,איתמר רז: בהשתתפות- וועדת רגולציה -הכנה לקראת הדיון אצל ליצמן

סימן טוב-משה בר19/06/201616:45:0017:15:00רונית,מאיה,איתמר,עינב,שיבולת,זילברג

איתמר ;צילה סעדון;עינב שימרון

רונית ;מאיה גולן;קרן מזרחי;גרוטו

ל"אצל המנכעדנה באדי;אנדוולט

קרן *** יעקב גבאי הסתדרות +דב פסט = ענאן + ר רשפון "ד+ איתמר גרוטו + ניסים לוי+ ברסימנטוב 

יעקב ליצמן שר הבריאות19/06/201618:40:0019:15:00****תודה, אנא שלחי זימונים אין לי את המייים שלהם

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

סימן-משה בר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

אריאלה אסרף;דב פסט;קרן מזרחי;טוב - 

איתמר גרוטו;ניסים לוי;ל"סמנכ

נורית סבג ;שמואל רשפון' פרופ

ענאן ;ווקנין

רון ';j0506810750@gmail.com;'אר'נג

39ירמיהו רביע

!! איתמר גרוטו נא לזמן את מי שרלוונטי + ברסימנטוב+ ל משרד להגנת הסביבה  ישראל דנצינגר "מנכ

יעקב ליצמן שר הבריאות19/06/201618:00:0018:30:00הילה ליפשיץ+ גיתית פינקס + סיניה נתניהו + איזבאלה קרקיס + בנושא חיפה 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

יעקב ליצמן אישי';ליצמן אישי  

מוטי;מוטי בבציק;איתמר גרוטו;ישן  

סימן-משה בר;קרן מזרחי;בבציק אישי  

איזבלה קרקיס;ברכה אבידני;טוב  

39ירמיהו ביטחון משרד הבריאות;ר'ד

יעקב ליצמן שר הבריאות19/06/201619:00:0019:30:00נחום בריזל+ פיני למברדרג + איתמר גרוטו + למוטי בבציק 

מוטי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ביטחון משרד ;מוטי בבציק אישי;בבציק

39ירמיהו זהבה ממן אחדותהבריאות

שושי טל;ד"הרולד בר עואיתמר גרוטו19/06/201611:00:0011:30:00ע עם מר בר.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

מיכל גולדברג19/06/201607:30:0008:00:00ע מיכל גולדברג.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



' פרופ+ 0525793040איריס שי ' פרופ+ רונית אנדוולט + איתמר גרוטו +  ועדה לרגולציה על מזון 

יעקב ליצמן שר הבריאות19/06/201617:30:0018:10:00ר שירה זילבר"ד+ פרופ אורן שיבולת + איתמר רז 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

irish@bgu.ac.il';'shira.zelber';קליין

@gmail.com';'orensh@tlvmc.gov.il'

;BENNAIM SARIT LAETITIA 

(SaritB@hadassah.org.il);'יעקב 

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

משה;רונית אנדוולט;קרן מזרחי;גרוטו  

ירושלים  ' 39ירמיהו סימן טוב-בר

--- ירושלים ישיבה בנושא , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות ----הישיבה מבוטלת : 

איתמר גרוטו19/06/201618:00:0019:00:00צפיר' גב, שימרון ' גב, מר איזק, גרוטו' פרופ: משתתפים  (בהמשך פגישה עם השר)פ "שת

יעקב ;צילה סעדון;עינב שימרון

'michal2508@GMAIL.COM;'איזק

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

שרהקרן מזרחי;איתמר גרוטושרה שטרייספלד19/06/201610:30:0011:00:00ע.איתמר פ

כולל סוג )ש "פרסום מכרזים כולל תקן יועמ

(המכרז

 

מזכירות

מימי שבתאי;ר'אמיליה אניס דאיתמר גרוטו19/06/201608:00:0008:30:00ר אניס"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

19/06/201608:30:0009:30:00ישיבת  הנהלה

רונית אנדוולט                 יועץ ,אודי קלינר,איתמר:בהשתתפות - (היכרות)- מריון נסטלה ' פרופ

סימן טוב-משה בר19/06/201614:30:0015:00:00מאיה גולן: אחראי

איתמר ;אודי קלינר;מאיה גולן

ל"אצל המנכרונית אנדוולט;קרן מזרחי;גרוטו

סימן טוב-משה בר19/06/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה           ענת זוהר תציג בפני ההנהלה את תוצאות מדדי איכות

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

ר איל "ד;'גילי גבעתי;תקציבים

דב ;אלון-ר שגית ארבל"ד';צימליכמן

דליה גרוס ;דיקלה דהן שריקי;דובר;פסט

הדר ;דפנה בר ששת;ר''דנה גפן ד;הייזלר

-טל ברגמן;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;אלעד

יאיר ;נחמני (טובה)טליה ;לוי

יעל ;ר יוני דובנוב"ד;יהודה רון מר;אסרף

לשכת משנה ;יפה שמעוני;כהן

מיכל ;מורן עזרא;מאיה גולן;ל'למנכ

-מירה היבנר;מינהל רפואה;מזרחי

מלי ;מירי כהן;מירי אורן;הראל

מתיו לואיס ;ל'מנכ;מלי כראזי;אמסלם

ספי ;נעם ויצנר;ניר קידר;ניבה אזוז;דר

ענת ;עינב שימרון;עידית סגל;מנדלוביץ

ענת זוהר ;בריאות הנפש- אליהו 

חבר - רויטל טופר ;קרן מזרחי;ר'ד

-שירה לב;ר'א ד'שושי ריב;רז דקל;טוב

אצל המנכלשרה עדיקה;עמי



ורד עזרא19/06/201614:30:0015:30:00[מכתבו של פרופ  שני]אשפוז בית מרחוק  -מבוטל

אתי ;ניר קידר;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אצל ורדאיילת יוסף;הדר אלעד;מן'תורג

, (ב חומר"מצ)חוות דעת אפוטרופסות - תקנות מומחים: ארנון אפק בנושא' ישיבה בראשות פרופ

ר "יו- אבי בלייך' מחליף את פרופ)יובל מלמד ' פרופ, איתמר גרוטו, ורד עזרא, ארנון: משתתפים

ארנון אפק פרופ19/06/201611:30:0012:30:00טל נשרי, הדני- שרונה עבר, נציג מטעמו/ אהרון כהן, (המועצה הלאומית לבריאות הנפש

קרן ;איתמר גרוטו;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שרונה ;דפנה לוי;ר'אהרון כהן ד;מזרחי

יובל '  פרופ;טל נשרי;הדני-עבר

גלית ;מלמד

שלי ;מיטל גבאי;איריס רסולי

 Tzvi;ישי פאליק;ציפי רחימי;שטרנברג

Dwolatzky (tzvidov@gmail.com)

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

רונית אנדוולט19/06/201615:00:0016:00:00מפגש הכרות עם פרופ מריון נסטלה

אורית ;אורית זילברברג;אבידור גינסברג

יוספה ;חוה אלטמן;דליה חנופה;יונה

פאינה ;וויס-לילך פלג;כחל

רונה ;רבקה גולדשמיט;צודיקוב

אלי ;עינב שימרון;שירלי רחמיאל;שפר

אירית ;סמדר סלמן;ניבה מנור;גורדון

 Chanyחני סקל ;בילי כהן;פורז

Sakkal;קרן ;איתמר גרוטו;שרה קפלן

מאיה ';Lisa Sasson;'עדנה באדי;מזרחי

 חדר ישיבות ירושלים4קומה גולן

אסתי כהן19/06/201615:30:0016:00:00קרן מחקרים ירושלים- ישיבת ועד מנהל 

איתמר ;ל'לשכת משנה למנכ;מורן אלול

בעז ;גבי בן נון' פרופ;דב פסט;גרוטו

אריאלה ;סימה אהרוני;קרן מזרחי;לב

ל"סמנכ- אסרף

  - 954 חדר 9חדר ישיבות קומה 

משרד הבריאות מגדלי הבירה 

ירושלים

אסתי כהן19/06/201616:00:0017:00:00קרן מחקרים רפואיים ירושלים- אסיפה כללית  שנתית 

אסנת ;אבי ישראלי פרופ;טליה אגמון

-מירה היבנר;יאיר אסרף;ר'לוקסנבורג ד

רמי ;מירה ולדמן אשרוב;הראל

איתמר ;ל'לשכת משנה למנכ;אבישר

רחל ;פנינה צדקה;דב פסט;גרוטו

' פרופ;מרדכי שני' פרופ;אילן סופר;מגנזי

אריאלה ;בעז לב';אפרים סיני;'גבי בן נון

אבי ;מירה ולדמן אשרוב;הרוש-בן

סימה ;קרן מזרחי;מלי כראזי;ישראלי

- אריאלה אסרף;אהרוני

Rivka.Moriel@sheba.health;'ל"סמנכ

.gov.il'מורן אלול

  - 954 חדר 9חדר ישיבות קומה 

משרד הבריאות מגדלי הבירה 

ירושלים

  

19/06/201612:30:0014:30:00ל"ישיבת הנהלה מנכ

ניבה ,שירי טננבאום,ורד עזרא,איתמר,ארנון: בהשתתפות- הצגת ממצאי הוועדה בנושא בקרות 

סימן טוב-משה בר19/06/201609:30:0010:30:00מאיה,אודי קלינר,חן זמיר,עפרה חבקין,רותי פרויינד,הדר אלעד,אזוז

איתמר ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

קלין 'ז;ורד עזרא;קרן מזרחי;גרוטו

הדר ;ניבה אזוז;שירי טננבאום;אילוז

ר חן 'ד;עופרה חבקין;רות פרוינד;אלעד

מאיה גולן;אודי קלינר;שטיין זמיר

סמדר ;דיקלה דהן שריקי;רינת גינדיל

ל"אצל המנכסלמן



איתמר גרוטו20/06/201618:30:0019:00:00שיחת ועידה נד סיגל

איתמר גרוטו20/06/201610:00:0011:00:00פ עם אתיופיה עם חגי דרור"שת:אצלנו ישיבה בנושא

אצל איתמרקרן מזרחי;איתמר גרוטוחגי דרור20/06/201610:00:0011:00:00איתמר גרוטו' חגי דרור ופרופ: משתתפים - G2Gשיתוף פעולה אם אתיופיה בשיטת 

20/06/201614:00:0014:30:00אצלנו פגישה עם מאיה מנע

יועץ משפטי של :  ישיבה בנושא512 חדר 5מ מערכת הבריאות קומה "בחדרו של מר  יוני דוקן נש

איתמר גרוטו20/06/201608:00:0009:00:00מר רשף/ גרינברג' גב, מרום' גב, ד היבנר"עו, ר מנדלוביץ"ד, גרוטו' פרופ: שירות המזון משתתפים

-מירה היבנר;מיכל אליה;ספי מנדלוביץ

ורד ;צביה יחזקאל;מלי כראזי;הראל

-yonidu@civil)יוני דוקן מר ;'מרום

service.gov.il)';shiragr@mof.gov.il';

amirre@mof.gov.il';'maayanfa@csc

.gov.il'' נורית אמיר';יוני דוקן

מ "בחדרו של מר  יוני דוקן נש

 חדר 5מערכת הבריאות קומה 

 ירושלים512

יעקב ליצמן שר הבריאות20/06/201612:00:0012:30:00איתמר גרוטו+ ראש עיריית מעלה אדומים  

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

39ירמיהו מלי אמסלם;קרן מזרחי;גרוטו

FW:  ת.חומר בת- החלטת ממשלה בריאות וסביבה .20/06/201615:00:0016:00:00

 Sinaiaסיניה נתניהו    

Netanyahuאצל איתמר

Canceled:  יעל טור,מירב שביב,מיכל נוימן,גדי פרנק: בהשתתפות- תזונה אשקלון+שוטף - בוטל  

רונית אנדוולט     יועץ,איתמר,אביטל וינר,שנון,ורד מדמון,אמציה,ניר,שושי ריבא,נימרה גורן,כספא  

סימן טוב-משה בר20/06/201609:00:0010:00:00נעם: אחראי

' גדי פרנק;'ר'א ד'שושי ריב

(gadyf@che.org.il);ניר ;מיכל מזרחי

ורד ;אמציה גינת;מן'אתי תורג;קידר

אמיר ;אורית זרגרי;מדמון קויתי

תיקי ;אומן-אביטל וינר;מורן סבן;שנון

קרן ;איתמר גרוטו;צביה יחזקאל;אביטל

אצל המנכלנעם ויצנר;רונית אנדוולט;מזרחי

איתמר גרוטו;מירה חונוביץמי'מוטי עג20/06/201610:00:0011:30:00"בית פתוח"טקס חשיפת תכנית 

יואל , "קידמת ראשון"טיפת חלב 

צ"ראשל, 6סגל 



 

' פרופ: ירושלים פגישהבנושא דוקטורט משתתפים, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

יעל גלזראיתמר גרוטו20/06/201616:00:0017:00:00גלזר' גב, יפה' אנק ופרופ' פרופ, גרוטו

ENKD@HADASSAH.ORG.IL;Charl

es Jaffe (cjaffe@mail.huji.ac.il)

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

סימן טוב-משה בר20/06/201613:00:0013:45:00איתמר גרוטו+ר החברה הישראלית לחקר והשמנה "ר דרור דיקר יו"ד: טיפול בהשמנה בהשתתפות

'hagity@clalit.org.il';איתמר 

קרן מזרחי;גרוטו

ל             רח ירמיהו "אצל המנכ

ירושלים - 13 קומה 39

#NAME?20/06/201610:00:0014:00:00איתמר גרוטו



ר'איל יעקבסון ד21/06/201612:00:0013:00:00הוועדה לקידום מעמד האשה- הקדמת גיל הממוגרפיה 

Regina Pinkas;Siegal 

Sadetzki; איתמר;מיכל דאודי  

ברברה;עידית סגל;ר'ליזה רובין ד;גרוטו  

אביבה אוליאל;קרן מזרחי;סילברמן

חדר הועדה לקידום מעמד האישה 

 2קומה - ושוויון מגדרי בכנסת

2730חדר 

--- אונקולוגיה מונעת: "גרוטו בנושא' ר זינגר פגישה עם פרופ" במשרדו של ד13:15בשעה ----מבוטל " 

חביבה חטוקה;עמיהוד זינגראיתמר גרוטו21/06/201613:00:0013:30:00בשיבא

---- שפרה שוורץ' מוטקה שני  פגישה עם פרופ' מול חדרו של פרופ, במכון גרטנר ----מבוטל  

054423259221/06/201614:30:0015:30:00

אתי סממה21/06/201609:00:0010:00:00בדיקות גנטיות: פגישה בנושא

ספי ;ר'אסנת לוקסנבורג ד

איתמר ;עמיהוד זינגר;מנדלוביץ

צביה ;יצחקי-זהר ברנט;נתן סמוך;גרוטו

מאיה ;ליאורה נעים;קרן מזרחי;יחזקאל

חדר ישיבות, 3קומה גולן

Canceled: פגישת סיכום mepiet21/06/201614:30:0015:30:00תמר שוחט

אווה ;רחל הופר;איתמר גרוטו;רוית בסל

אצל תמי במשרדMichael Hartal;אברמוביץ

22/06/201619:00:0019:30:00 בירושלים עם קטי דור1ראיון באולפן ערץ 

יעקב ליצמן שר הבריאות22/06/201612:00:0012:30:00איתמר גרוטו+ ברסימנטוב - בריאות התלמיד 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

סימן-משה בר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

כנסתקרן מזרחי;איתמר גרוטו;טוב

03606076422/06/201612:30:0013:00:00עטר 

Michal Cohen - Darאיתמר גרוטו22/06/201611:30:0012:00:00ר דר"ע עם ד.בכנסת פ



הרב אברהם ,:בהשתתפות-מפגש של חברי וועדת הרגולציה(הבריאות.למ"בראשות מנכ)-וועדת אסדרה

גב יפעת ,עירית לבנה' גב,איריס שי' פרופ,רז' פרופ,רן רידניק,פרופ רונית אנדוולט,מר ערן יעקב,מנלה

סימן טוב-משה בר22/06/201614:00:0016:00:00מאיה: איתמר     יועץ אחראי,גורדו,עינב,ד שגיא"עו,רן רבן,שמר

מייל - איריס שי ;איריס שי;אודי קלינר

גליה ;אלי גורדון;איתמר גרוטו;נוסף

בקעה אל - ר סיהאם "ד;שגיא

ינון ;הרב אברהם מנלה;גרביה

ינון ;מזכירה- ינון אלרועי ;אלרועי

מאיה ;יפעת שמר;מייל נוסף- אלרועי 

עירית ;עינב שימרון;עדנה באדי;גולן

' פרופ;איתמר רז' פרופ;ערן יעקב;ליבנה

' פרופ;(שרית)מייל מזכירה - איתמר רז 

קרן ;קרולין פרח;צילה סעדון;אלי סומך

רן רידניק;רן רבן;רונית אנדוולט;מזרחי

'Yair.Shiran@Economy.gov.il';ספי 

אבידור;חוה אלטמן;מנדלוביץ  

ניבה מנור;סמדר שזו;גינסברג

רח -ל           בירושלים "אצל המנכ

13 קומה 39ירמיהו 

ירושלים פגישה בנוגע לתכנית האסטרטגית לפיתוח , חדר סיעת יהדות התורה,בקומת סיעות,בכנסת

22/06/201612:30:0013:15:00ר כהן דר"ד,  מר כץ , עומר' גב,מר דנגוט, גרוטו' פרופ: הצפון משתתפים

 Michal Cohen - Dar;Dalia;'עטר דוד'

Monticciolo;Keren Akrish

,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

י כפר הנוער בבן שמן פגישת חשיבה בנוגע לגיל הרך ביחד עם הגויינט ומשרד הכלכלה  "בקרן רש

מירה חונוביץ;אורית אלקסלסי22/06/201608:30:0010:00:00(מירה מייצגת)

אודי קלינר22/06/201610:00:0010:30:00(אודי זמין בנייד)תוכניות עבודה : אצלנו מתן נעמן בנושא

 אוצר 5080511קרן , איתמר גרוטו בעניינים שוטפים ' פרור+פגישה עם צוות בריאות מאגף תקציבים

531730322/06/201617:00:0018:00:00ranr@mof.gov.il

eladm@mof.gov.il;oreng@mof.gov.

il;איתמר גרוטו

 2 קומה 1קפלן ' משרד האוצר רח

אגף תקציבים בחדרו של רן

 

 

 5080511קרן , איתמר גרוטו בעניינים שוטפים ' פרור+פגישה עם צוות בריאות מאגף תקציבים: העתק

קרן מזרחי531730322/06/201617:00:0018:00:00ranr@mof.gov.ilאוצר 

 2 קומה 1קפלן ' משרד האוצר רח

אגף תקציבים בחדרו של רן

 

 

איתמר גרוטו22/06/201608:00:0010:00:00בישיבת הועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים אשר תתקיים בשיחת ועידה טלפונית

 

אפשרי בריא וועדת אסדרה     : בנושא- גליה שגיא  מנהלת איגוד תעשיות מזון בהתאחדות התעשיינים 

ל"אצל המנכקרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר03-519883722/06/201613:30:0014:00:00 

הרב ,:בהשתתפות-מפגש של חברי וועדת הרגולציה(הבריאות.למ"בראשות מנכ)-וועדת אסדרה: העתק

גב ,עירית לבנה' גב,איריס שי' פרופ,רז' פרופ,רן רידניק,פרופ רונית אנדוולט,מר ערן יעקב,אברהם מנלה

סימן טוב-משה בר22/06/201615:00:0017:00:00מאיה: איתמר     יועץ אחראי,גורדו,עינב,ד שגיא"עו,רן רבן,יפעת שמר

' הרב';'גליה שגיא;'אלי גורדון';איריס שי  

ינון אלרועי';'ינון אלרועי';'אברהם מנלה  

עדנה';יפעת שמר';'מייל נוסף -  

ערן';'עירית ליבנה;'עינב שימרון;באדי  

איתמר' פרופ';'איתמר רז' פרופ';'יעקב  

אלי' פרופ';'(שרית)מייל מזכירה - רז   

קרן;קרולין פרח;צילה סעדון';סומך  

רן רידניק';'רן רבן;'רונית אנדוולט;מזרחי '

רח -ל           בירושלים "אצל המנכ

13 קומה 39ירמיהו 

שרון , אלי גורדון- דיוטי פרי . 2יישום תקנות קורנפלקס - סטאטוס . 1- שיחת ועידה שני נושאים 

סימן טוב-משה בר670696623/06/201617:00:0017:15:00 - 02- בקו - ד נוגה ענתבי  "עו, מרינה אוסטפלד ,מירה היבנר, איתמר גרוטו, גוטמן

-מירה היבנר;קרולין פרח;אלי גורדון

איתמר ;שרון גוטמן;מלי כראזי;הראל

ל"בראשות המנכמרינה אוסטפלדקרן מזרחי;גרוטו



ורד עזרא    ,איתמר,טליה,טל נישרי: ח לידות בית בהשתתפות,הצע:בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר670696623/06/201614:00:0014:30:00        בקו 

צביה ;טליה אגמון;טל נשרי

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;יחזקאל

מורן ;ארנון אפק פרופ;קלין אילוז'ז;עזרא

ר'ליזה רובין ד;אביבה אוליאל;אלול

FW:  23/06/201614:00:0016:00:00פיילוט להוספת מגנזיום למים מותפלים- ועדת המכרזים הבינמשרדית להתפלת מיםtal kadoshאודי קלינר;רון רביע;איתמר גרוטו

 קריית 3הערבה ' רח, משרדי ענבל

שדה התעופה

מיכל מנקס23/06/201610:00:0011:00:00רונית אנדלוווט ממשרד הבריאות' חוק הפיקוח על המזון  בהשתתפות פרופ- כ רחל עזריה "ח

לשכת מרכז שלטון ;שלמה דולברג

כפיר ;איתי חוטר;מדר-רות דיין;מקומי

מגי ;arianah@mashcal.co.il;כהן

קרן ;(megim@mashcal.co.il)מזרחי 

חוה אלטמן;עדנה באדי;רונית אנדוולטאולם ישיבות;איתמר גרוטו;מזרחי

 19הארבעה , ל משמ"לשכת מנכ

 אולם ישיבות10א קומה "ת

בעקבות הכנת הצעת החוק להצבעות , כ עזריה"לבקשת ח

עבר ועדת שרים )בוועדה 

(לחקיקה

 

יועץ – ישי ויסמן 

פרלמנטרי

 

יועצת לחקיקה של – ד איילה לונדנר "עו

23/06/201614:00:0016:00:00מרקל בגרטנר' הרצאה של פרופ

----- 23/06/201613:00:0014:00:00מרקל' מוטקה שני  פגישה עם פרופ' מול חדרו של פרופ, במכון גרטנר -----מבוטל

אפידמיולוגיה של )מצגות תלמידים - הרצאה בקורס של רן בליצר , 308בניין דייכמן חדר , בבן גוריון

23/06/201613:00:0014:45:00(מחלות זיהומיות

ר'אמיליה אניס ד26/06/201615:30:0016:30:00מונטו כולל מלכה גלזר' פגישה עם הצוות של פרופ

'Dr. Shulman Lester' 

(Lester.Shulman@sheba.health.gov

.il)אצלנו

איתמר גרוטו26/06/201616:30:0017:00:00 כולל תעדוף2017-8חומר לישיבה היערכות תכניות לקראת תקציב 

       

מר : כולל תעדוף משתתפים2017-8תכניות לקראת תקציב : גרוטו ישיבה בנושא' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו26/06/201616:00:0017:00:00מר פדיה, מר טלמון , ר קלינר"ד, רביע

אביעד ;דליה לב;רון רביע;יאיר טלמון

אודי קלינר;פדיה

ר'איזבלה קרקיס ד26/06/201615:30:0016:00:00מלכה גלזר' ר קרקיס וגב"גרוטו פגישת הכרות  ד' במשרדו של פרופ

26/06/201612:30:0014:30:00הנהלה

26/06/201608:30:0010:00:00הנהלה

רון רביע;איתמר גרוטודב פסט26/06/201612:00:0012:30:00מרכוז וועדות- בנושא , רון רביע+ איתמר 



הפעלת טיפות חלב חריש  : ירושלים ישיבה בנושא, 108 חדר 1קומה  , 39במשרד הבריאות ירמיהו 

מר - ח מכבי "מקופ, נציג חשבות, מר טלמון, מר רביע, ד סמוך"עו, טופר' גב, גרוטו' פרופ: משתתפים

איתמר גרוטו26/06/201615:00:0015:30:00פיש' ניניו וגב

אלון ;חבר טוב- רויטל טופר 

נתן ;צביה יחזקאל;יפה שמעוני;שלזינגר

יאיר ;דליה לב;רון רביע;סמוך

דפנה ';levash_ca@mac.org.il;'טלמון

עדי כץ;יניב זוהר;מתן אונגר'ninio_d@mac.org.il;'בר ששת

הפעלת טיפות חלב חריש  : ירושלים ישיבה בנושא, 108 חדר 1קומה  , 39במשרד הבריאות ירמיהו 

מר - ח כללית "מקופ,  נציג חשבות, מר טלמון, מר רביע, ד סמוך"עו, טופר' גב, גרוטו' פרופ: משתתפים

איתמר גרוטו26/06/201614:30:0015:00:00קיי' דשן וגב

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר 

רון ;נתן סמוך;צביה יחזקאל;שמעוני

דפנה בר ;יאיר טלמון;דליה לב;רביע

אלון ;ששת

';' hilleled@clalit.org.il;'שלזינגר

(CalanitKe@clalit.org.il)'

יניב ';HillelDe@clalit.org.il;'מתן אונגר

עדי כץ;זוהר

FW: עוזי ביתן26/06/201617:00:0019:00:00מאוחדת לוד- טקס חנוכת המעבדה המרכזית החדשה

ערן ;(davidk@orsyx.com)דוד כץ 

. אבנר ב;(EranO@orsyx.com)אוחיון 

(avnerb@orsyx.com);'Orsyx - Ilya 

Turian '

(ilyat@orsyx.com);sagiv@orsyx.co

m;mbs@ilexmedical.com; תמי גלילי

(Tammyg@ilexmedical.com);irisp

@ilexmedical.com;mali_omer@bio

-rad.com; אילנה פפישמדוב

(ilana_papismadov@bio-

rad.com);yacob@gamidor.co.il;gid

eon@dovermed.co.il; שרון ברזילי

(sharon.b@dovermed.co.il);irit.sch

oen@diasorin.it;dsalton@dyn.co.il;

tzohar@zotal.co.il;eliane.markowitz

@teva.co.il;boazy@mettechnica.co

.il;aviram@biotron.co.il; חיים

-gavri;חכם

el@novamed.co.il;adiwater@gmail.

com;עמנואל גזית';Carmela Krav-El '

(Carmela.Kravel@Perrigo.co.il);ian.

susman@perrigo.co.il;amnon@the

ranostica.biz;dorona@clalit.org.il;w

olf_ta@mac.org.il; איתמר

adinab@asaf.health.gov.il;ah;גרוטו

uvag@tlvmc.gov.il;m_kaplan@ram

bam.health.gov.il;nurit@szmc.org.ilלוד, בנין חטיבת התפעול

איתמר גרוטו26/06/201610:00:0011:00:00במגדלים, 4א בקומה "אירוע פרידה משושי ריב

, איתמר גרוטו, מירי כהן: ישיבה בנושא פעילות לקידום בריאות ועובדי משרד הבריאות    משתתפים

מירי כהן26/06/201611:00:0012:00:00ענת לייכטר, ניסים לוי, אלי רוזנברג, אילנה חן, שרה שטרייספלד

קרן ;איתמר גרוטו;מורן אלול

רחל ;שרה שטרייספלד;מזרחי

ניסים ;אלי רוזנברג;אילנה חן;יונה

12חדר ישיבות קומה רון רביע;ענת לייכטר;לוי

קומת כניסהאין עדיין , איזור תעשייה צפוני לוד , 5חנוכת מעבדת מאוחדת החדשה בלוד רחוב פסח לב 

איתמר גרוטו26/06/201617:00:0019:00:00שעה מדוייקת



איתמר גרוטו27/06/201607:00:0007:30:00פגישה שלום סהר

יעקב ליצמן שר הבריאות27/06/201619:00:0019:30:00בנושא ציליאק- איתמר גרוטו + אמיר + רן רידניק 

אבי ';אבי בהר;'קרן מזרחי;איתמר גרוטו

חיים ;זהבה ממן אחדות;אבי דזדק;בהר

יעקב ';יעקב אייזק;'יחיאל קליין;יוסטמן

יעקב ליצמן ';יעקב ליצמן אישי;'טסלר

כנסתמוטי בבציק אישי;מוטי בבציק;אישי ישן

מר , גרוטו' פרופ: אומדן עלות חיסונים למכרז משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו27/06/201617:30:0018:00:00מר אבישר, מר מוטי סימון, מר הרשקוביץ, מר טלמון, מר פדיה, מר רביע, שלזינגר

רון ;דפנה בר ששת;אלון שלזינגר

יאיר ;אביעד פדיה;דליה לב;רביע

גל הרשקוביץ ;'רמי אבישר;טלמון

(gal.hershkovich@gmail.com);' הדר

מלכה

קריית שדה - מתחם נביעות : א ישיבה בנושא"ת, 3קומה ,12רחוב הארבעה , בלשכת שר הבריאות

איתמר גרוטו27/06/201608:30:0009:30:00מר קורלנד, ד יונגר"עו, בורלא ' גב, ר חבקין"ד, גרוטו' פרופ: התעופה משתתפים

אתי ;רינת גינדיל;ר חבקין עופרה"ד

ליז ;מוטי בבציק;בורלא

'aynger@rgr.co.il;'סיטבון

גרוטו ונתי ברינבאום מחברת ' א ישיבה עם פרופ"ת, 3קומה ,12רחוב הארבעה , בלשכת שר הבריאות

ד "עו, גורדון' אינג, ר ורסנו"ד: תקנות מכח פיקוח על מזון לבעלי חיים משתתפים נוספים: אקולין בנושא

איתמר גרוטו27/06/201609:30:0010:30:00ד אוסטפלד"עו, גוטמן

רינה ורסנו ;מרינה אוסטפלד

שרון ';desi@erm-law.com;'ר''ד

קרולין פרח;אלי גורדון;גוטמן

רחוב , בלשכת שר הבריאות

א"ת, 3קומה ,12הארבעה 

במרכז "  מחזירים את האמון בתעשיית המזון: " הרצאה בכנס מזון בעידן החדש נושא11:45בשעה 

איתמר גרוטו27/06/201611:45:0016:00:00הכנסים בכפר המכבייה

    

FW: 28/06/201614:00:0014:45:00אישורים רפואיים לעובדים זרים מיומנים

Shay.Luvshis@Economy.gov.i

lאיתמר גרוטו

+ שיחת ועידה עם איתמר גרוטו 

שושנה שטראוס + יואל ליפוביצקי 

שימו לב מדובר , אלון שוהם+ 

במספר טלפון מיוחד לשיחת 

טוב-דניאל שם28/06/201610:00:0010:30:00החלפת מזרקים

פאולה ;דנה לביא;קרן מזרחי

אני אתקשר אליכם לניידאיתמר גרוטו;רושקה



ר ברלוביץ ישיבה הועדה לבחינת מודל "ד- בבית החולים וולפסון בלשכתו של מנהל בית חולים וולפסון

28/06/201613:30:0016:30:00ר נחמה"ד+ ב"חברי הוועדה לפי כתב המינוי המצ+ סומך ' התפעול של טיפול חלב בראשות פרופ

אורית 

מירה ';diklad@ips.gov.il;'אלקסלסי

עדי ;חונוביץ

lkahn@leumit.co.il;orli_zur@me;כץ

uhedet.co.il;דיקלה ';אלי סומך פרופ

מימי ;קרן מזרחי;דהן שריקי

יאיר ;fish_ra@mac.org.il;שבתאי

אמיליה ;(מזכירה)כלנית קיי ;טלמון

ר "חיים נחמה ד;'ר'אניס ד

(nehama@mail.tel-

aviv.gov.il);'מתן ;ר''רבקה שפר ד

כלנית ;oreng@mof.gov.il;אונגר

איריס גמזו ;(ר"ד)יצחק ברלוביץ ;קיי

ר "ד' - Berlovitz, Yitzhak Dr;'כהן

נדב דוידוביץ ';יצחק ברלוביץ

ליזה רובין ;אביבה אוליאל';פרופ

בתיה ;אתי דנינו;ר'ד

דורית גולדמןרון רביע;arnonw@clalit.org.il;ר'מג

בבית החולים וולפסון בלשכתו של 

ר "ד- מנהל בית חולים וולפסון

ברלוביץ

 

12828/06/201610:00:0010:30:00הרצליה פיתוח , חוויה מתגלגלת וייחודית בית הגלגלים

 - 11.00*י מנהלת לשכתו של ראש העיר"אושר ע*שרית יערי = איתמר גרוטו + סיור בנתיבות דינה  

עזר "  טקס פתיחת סניף 11:30, ביח גריאטרי-  ביקור במרכז פיס סיעודע 11.15, ביקור במוקד הרפואי

יעקב ליצמן שר הבריאות28/06/201611:00:0012:30:00 ישיבת עבודה בלשכת ראש העיר12.00" מציון

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

חנה;שרית יערי;קרן מזרחי;גרוטו  

מן'טורג  

(hana.torjeman@BSH.HEALTH.G

OV.IL)

נועה חסדאי29/06/201600:00:0000:00:00מעבר משגרה לחירום בזיו-תרגיל במתאר מלחמתי  

Dr. Golan Abach;אבי מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il); ל"סא  

ל אביב אוחנה"סא;ן"רע-אביב אוחנה -

ן"רע  HOTMAIL; ח קופות"אחראי שע  

אמיר יהב;איתמר גרוטו;חולים  

(amir_yahav@mod.gov.il);אנה 

אסתר קרסנר;אראל  

(nbc_pd@mod.gov.il); גיא;גיא בסיל  

 דוד;(guyc@mdais.co.il) כספי

טל ניקחו;ורד ארביב;שוורץ  

(tal266@bezeqint.net);טל ניקחו 

(tal469@mail.idf.il);יורם 

 לשכת;Izak Grinberg;רובינשטיין

מיכאל;מאיה גולן;ל'משנה למנכ  

 בוטראשוילי

(mbvtra@gmail.com);מיקי שרף 

(michaelsh@clalit.org.il); נטי;ל'מנכ  

נטלי לורברט;יצחק  

(oref.gov@gmail.com.); מ מוריס"נצ  

;(r_herum@police.gov.il) חן ל"סא  

 עינב;(talih@mail.idf.il) טלי חמו

רוני;רוחמה לוי;ציון דדון;שימרון  

ן אדם קזל"רס;רן אדלשטיין;צדוק  

(adham.k100@gmail.com); ק"רפ  

 רפי;(izhar@police.gov.il) יזהר קיינר

 מזרחי

(refael_mizrahi@mod.gov.il);צפת שאול



29/06/201607:45:0008:30:00מר חמו+ מר רביע+ גרוטו' קריית שדה התעופה פגישה עם פרופ, באולמי אווניו  7:45

' (ItzikH@femi.com)'; רון;דליה לב  

limorl@femi.com;רביע

לשכת השר בתל אביבאיתמר גרוטו;קרן מזרחיסימן טוב-משה בר29/06/201617:00:0017:30:00ע איתמר"פ- ל "אצל המנכ- א "בת- בוטל 

סימן טוב-משה בר29/06/201615:30:0017:00:00רונית אנדוולט, עינב, איתמר- לאן - ועדת מזון - א "בת- מבוטל 

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

רונית ;צילה סעדון;שימרון

נעם ויצנר;עדנה באדי;אנדוולט

-א "בלשכת השר בת- ל "אצל המנכ

12הארבעה ' רח

איתמר גרוטו29/06/201608:30:0009:00:00פאנל

 

שלום 

איתמר

 

החברה הישראלית לרופאת ילדים, א"ברכות בכינוס הקיץ של חיפ 8:45-9:15  

בקהילה



איתמר גרוטו29/06/201608:30:0011:30:00  השתתפות בפאנל9:45-11:15קריית שדה התעופה , אולמי אווניו

   

אביב-מלון דן פנורמה תלאיתמר גרוטו29/06/201609:00:0017:00:00כנס שקיפות בבריאות

 <https://moh.form-wizard.net/>  

במלון דויד  (' מטפלים ייצרנים וכו) 12:40כנס תוספי תזונה ומזון פונקיוצנאלי דברי פתיחה 

איתמר גרוטו29/06/201612:40:0013:40:00א"אינרקונטיננטל בת

איתמר גרוטו30/06/201600:00:0000:00:00ל"מנכ. ע.נושאים פ

קרן תקציב מיסוי סיגריות  

 

בריאות התלמיד  

 

' פרופ: אבחון של שחפת ביולדת במעייני הישועה משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

30/06/201617:00:0017:30:00ר סביון"ד, ר ליגי"ד, ר שם טוב "ד, ר אמיתי"ד, ר שפר"ד, גרוטו

מיכל סביון ;מטי קארה;ר''רבקה שפר ד

זיוה ;איריס גמזו כהן;טוב-דניאל שם;ר''ד

ר''שרית רחמני דר''אמיתי ד

, רכז בריאות , מר רן רדניק  + אנשים נוספים ממשרד הבריאות+ גרוטו ' ז לסיור בדרום עם פרופ"לו

מיכאל גדלביץ30/06/201609:00:0014:00:00אגף תקציבים אוצר ואנשיו

חנה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

לה 'אנג;מנואל כץ;מן'טורג

נירית ;חנה אברהם;עפרי צפנת;מלינסקי

ליאורה ;אטואל כוכי מרציאנו;הדר

נורית ;מוטי סבג;חלי רוטנשטיין;שחר

 noa tejman-yarden;riki;דהן

ohayon;מחוז דרוםאורלי קרוב;שרה אלבז

 

30/06/201609:00:0009:30:00נושאי ביקור

ואם עוד אפשרי גם )ביקור בטיפת חלב במגזר הבדואי  .א

בריאות 

(התלמיד

 

30/06/201617:00:0021:00:00תכנית ענבר- לוד מפגש למידה וליווי התמחות , ס גני אביב" במתנ

 

ס פגישה ראשונה לוועדה המייעצת בנושא בריאות למועצה הציבורית לסטטיסטיקה  בבניין "בלמ

איתמר גרוטו30/06/201610:00:0011:30:00אולם גולן, אורנים



איתמר גרוטו30/06/201618:00:0020:00:00הרצליה פיתוח לבוא בלבוש רשמי , 40גלי תכלת , ב חוגגים עצמאות "בשגרירות ארה

 

אגף , רכז בריאות , מר רן רדניק  + אנשים נוספים ממשרד הבריאות+ גרוטו '  סיור בדרום עם פרופ

30/06/201609:00:0017:00:00יש להצטייד בכובעים ונעליים סגורות (ב סדר יום"מצ)תקציבים אוצר ואנשיו 

אלי ;רון רביע

רן רדניק ';'noyav@mof.gov.il;'גורדון

דליה ';(ranr@mof.gov.il)מר 

מיכאל ;מן'חנה טורג;קרולין פרח;לב

אוצר /תקציבים/אלעד מסאסא;גדלביץ

(eladm@mof.gov.il)'oreng@mof.gov.il'; ר''ינון יוני ד

:  את הכתובתwaze-יש לשים ב

, 98רחוב שלושת בני עין חרוד 

.באר שבע בכדי להגיע למעבדה

 

ניבה מנור;דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו03/07/201618:00:0018:30:00גרוטו פגישה בנושא תקציב ניבה ורון' במשרדו של פרופ

03/07/201615:30:0015:45:00פגישה מירה היבנר

סימן טוב-משה בר03/07/201611:45:0012:30:00מאיה גולן: רונית אנדוולט                    יועץ אחראי, עינב, איתמר: בהשתתפות- ?  לאן-  ועדת מזון 

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

רונית ;צילה סעדון;שימרון

ל"אצל המנכמאיה גולן;עדנה באדי;אנדוולט

שירית אלבז03/07/201607:30:0008:00:00שירית+ קרן+ גרוטו ' ע פרופ.פ

03/07/201619:00:0019:30:00ר זמיר ונציגיה"זימנו לפגישה את ד

03/07/201615:00:0015:30:00מר גבאי+ מר לוי+ גרוטו' ירושלים ישיבה עם פרופ, 507חדר , 5קומה ,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

ניסים 

''Jacobg.hf@histadrut.org.il;'לוי רון רביע';יצחק בלס

,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

'Liri'03/07/201614:30:0015:00:00ע עם  לירי.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



Canceled: אסנת+ איתמר גרוטו + מפגש עם ועד איגוד רופאי בריאות הציבור - נדב דודידוביץ' פרופ  

יעקב ליצמן שר הבריאות03/07/201617:00:0017:30:00לוקסנבורג

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

אסנת לוקסנבורג;קרן מזרחי;גרוטו  

ירמיהוליאורה נעים;ר'ד

giladbock@gmail.comאיתמר גרוטו03/07/201616:00:0017:00:00גרוטו גלעד בוק' במשרדו של פרופ

צ של "התמחות בבריה: מנהל רפואי של הביטוח הלאומי בנושא - ר ישי אוסטפלד "אצלנו פגישה עם ד

איתמר גרוטו03/07/201617:00:0018:00:00ר איתן הננברג"ד

איתמר גרוטו03/07/201612:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ

מירי בן סימון03/07/201610:30:0013:00:00מסיבת פרישה לזאבה סייג

שירית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

4אולם ישיבות קומה אופירה אדיב;אלבז

משתתפים בשיחה )תקציב לשכות בריאות : הכנה לישיבה דוח אגף לביקורת פנים: שיחת ועידה בנושא

ארנון אפק פרופ03/07/201608:00:0008:30:00(מופיעים בגוף הזימון

דב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

סנדרה ;ל"סמנכ- אריאלה אסרף;פסט

אלון ;יעל קאלק;יאיר אסרף;קרת

רבקה ;מיכאל גדלביץ;רון רביע;שלזינגר

שמואל ' פרופ;עופרה חבקין;ר''שפר ד

 Michal;ר חן שטיין זמיר'ד;רשפון

Cohen - Dar;אופיר אביב;יאיר טלמון

איריס ;מיכל עמר;חיים הופרט

נורית סבג ווקנין;Olga Vinitsky;רביד

-02: 'שיחת ועידה בקו מס

9921#:  סיסמא5081299

  

 

, שלום

 

 

ות בהקשר לנושא / צרופה1ב "מצ

:הפגישה

 

 

התייחסות המשרד לדוח ביקורת של האגף : 45940516

תקציב לשכות : לביקורת פנים בנושא

גרוטו עם מר ' ירושלים ישיבה במשרדו של פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

201703/07/201610:00:0011:00:00סקר חברתי : בנושא (ס"למ)משה ינאי

shirits@cbs.gov.il;yanaim@cbs.go

v.il

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

איתמר גרוטו03/07/201608:30:0010:00:00מנהלי מחלקות

אלה מנו ,בוני ראש מינהל שרותי קהל+ל עיריית ירושלים"אמנון מרחב מנכ: בהשתתפות- טיפות חלב 

סימן טוב-משה בר03/07/201618:45:0019:30:00מאיה:יאיר טלמון       יועץ אחראי,רון רביע,אביעד,איתמר,מנהלת שרותי בריאות הציבור

אביעד ;רון רביע;יאיר טלמון;מאיה גולן

נעם ויצנר;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;פדיה

ציפי ;מיאן'שלומית נג;ר חן שטיין זמיר'ד

ל"אצל המנכאופיר אביב;חיים הופרט;מזרחי

03/07/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

FW: קרן מזרחי;איתמר גרוטונורית סבג ווקנין04/07/201612:00:0013:00:00גרוטו' פגישת עובדי הלשכה עם פרופ

מס )' בניין ב- 2 קומה 2אולם 

(הכנסה



FW: (ר דובנוב"חדרו של ד) 1976חדר איתן שלו;קרן מזרחי;איתמר גרוטונורית סבג ווקנין04/07/201611:45:0012:00:00גרוטו עם איתן שליו' פרופ- פגישה

04/07/201612:00:0014:30:00פגישה עם העובדים חיפה

במסעדת החצראיתמר גרוטו04/07/201620:30:0021:30:00שר הבריאות של אלבניה+ ל "ארוחת ערב עם המנכ

04/07/201611:00:0012:00:00בלשכת השר פגישהעם שר הבריאות של אלבניה עם ליצמן

רון רביע;ד"ארי עו-שירי בן;אר'ענאן נגשמואל רשפון' פרופ;נורית סבג ווקניןאיתמר גרוטו04/07/201608:30:0009:00:00אר'מר נג, ד בן ארי"עו, רשפון' פרופ+ גרוטו ' במחוז חיפה פגישה עם פרופ

יעקב ליצמן שר הבריאות04/07/201617:00:0017:30:00רונית אנדוולט+ אלי גורדון + אסף אורזל  + יצחק ברמן  

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב';יעקב אייזק;'איתמר גרוטו;קליין  

יעקב ליצמן';יעקב ליצמן אישי;'טסלר  

מוטי בבציק;מוטי בבציק;אישי ישן  

קרן מזרחי;אישי

רונית ;קרולין פרח;אלי גורדון

-boaz@rational;עדנה באדי;אנדוולט

ep.co.ilכנסת

























Canceled:  ל תיירות"אמיר לוי מנכ: בהשתתפות- הפחתת הנטל הרגולטורי העודף בענף המלונאות  

ל"אצל המנכאיתמר גרוטו;קרן מזרחיסימן טוב-משה בר666448504/07/201619:00:0019:45:00איתמר ואנשיו            חומר יועבר בהמשך    שני ,ואנשיו

רון רביענורית סבג ווקנין;שמואל רשפון' פרופאיתמר גרוטו04/07/201608:00:0008:30:00רשפון' פרופ+ גרוטו ' ע  פרופ.במחוז חיפה פ

--- פרופ: ירושלים  משתתפים, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות------הפגישה מבוטלת ' 

איתמר גרוטו04/07/201609:00:0010:00:00ר זיבצינר"ד, ר חבקין"ד, חונוביץ' גב, גרוטו

ר חבקין "ד;אורית אלקסלסי

מירי ' דר;רינת גינדיל;עופרה

עופרה חבקיןמירה חונוביץ;זיבצינר

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

איתמר גרוטו04/07/201609:00:0011:30:00ישיבה רופאי מחוזות במחוז חיפה

Michal Cohen - Dar; ר חבקין"ד  

ר מיכאל"ד;ר חן זמיר"ד;עופרה  

שמואל' פרופ;ר רבקה שפר"ד;גדלביץ  

דליה ;איריס גמזו כהן;רשפון  (צפון)

; ציפי;נורית סבג ווקנין;מן'חנה טורג  

שלומית;רינת גינדיל; (ירושלים)מזרחי   

מיאן'נג

רבקה שפר 

natalyab1@barzi.health.gov.il;n;ר''ד

atalya@bgu.ac.il; ורד אפריאט

(vereda@bmc.gov.il)'; בילנקו נטליה

ר חן שטיין זמיר'ד;Olga Vinitsky';דר

, א15ים -שדרות פל- מחוז חיפה 

חיפה



04/07/201609:30:0012:00:00(ב סדר יום"מצ)מפגש הועדה הציבורית של פרויקט הערכת המערכות האקולוגיות - תזכורת 

 Sinaiaסיניה נתניהו    

Netanyahu

'urial36@gmail.com';alon.lotan@ha

maarag.org.il;Eran Feitelson 

(efeitelson@gmail.com);'doreb@m

of.gov.il';'zachid@mof.gov.il';'Ahuv

aPe@moin.gov.il';איתמר 

kagayshay@gmail.com';'oferr';גרוטו

i@education.gov.il';'ilanaab@educ

ation.gov.il';'avip@moag.gov.il';'an

atlw@shaham.moag.gov.il';'grinhut

@shaham.moag.gov.il';mayac@for

um15.org.il;'Naomi 

Tsur';'gidont@shaham.moag.gov.il'

;'doron.avrahami@moital.gov.il';'Da

vid.Asaf@economy.gov.il';'avi@mo

st.gov.il';'LiorGl@moin.gov.il';'carmi

tp@tourism.gov.il';'MosheZ@touris

m.gov.il';'YaronE@tourism.gov.il';a

di_da@forum15.org.il;'einatm@ene

rgy.gov.il';'dorith@energy.gov.il';'ta

mars@energy.gov.il';מנחם 

אנה טרכטנברוט;זלוצקי     Ana 

Trakhtenbrot;הילית פינקלר   Hilit 

Finkler;נועה שטיינר    Noa 

Steiner;'grofer@jerusalem.muni.il';'r

tamiram@jerusalem.muni.il';'israeli.

yaara@gmail.com';'ahmad.nsasra

@gmail.com';'perryn@raanana.mu

'yoels@interlocdev.com';'אייל 

אשל מנכל סגל';'עזרא  (eshel@israel-

yafa.org.il)';שחר מט   Shachar 

Matt;'Yael Hartmayer';זהר ברנט-

 ירושלים1קוליץ ' מלון יהודה רח'Merav Nir';יצחקי

רונית אנדוולטאיתמר גרוטו05/07/201608:30:0009:00:00ע עם רונית.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

עמיר יצחקיאיתמר גרוטו05/07/201607:30:0008:00:00ע עמיר.גרוטו פ' אצל פרופ

אולם , כנס שנתי של עמותת טנא בריאות במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה, 2016אסיפה כללית 

איתמר גרוטו05/07/201618:30:0021:30:00בניין חדש, 5הרצאות קומה 

 

05/07/201610:00:0010:30:00זימנו את אמיליה וליזה לפגישה

05/07/201610:00:0010:30:00תואם מול מור

, שימרון' גב, גרוטו' פרופ: אפשריבריא משתתפים:  ישיבה בנושא507חדר , 5קומה , במשרד הבריאות 

איתמר גרוטו05/07/201615:30:0016:30:00מנור' גב, מר קרנצלר

ינאי ;צילה סעדון;עינב שימרון

ניבה מנור;קרנצלר

 שיתבצע באזור בית החולים RSVאיתמר גרוטו בנושא קידום ותכנון פיילוט לחיסון ' פגישה עם פרופ

05/07/201610:00:0011:00:00Sobel, Ravivהלל יפה בקרב הורי פגים מהמגזר הערבי

Alkalay, Galit;Ravid-Hanuka, 

Lea;קרן 

-grotto@bgu.ac.il;Stobicki;מזרחי

Goldstein, Ronit;Bloch, Ronit Oרוני ספיר;איתמר גרוטו

רחוב ירמיהו - משרד הבריאות 

חדר , קומה חמישית, ירושלים, 39

חניה בחניון אגד ברחוב הצבי, 507

 External affairs– רביב סובל  : AbbVieמחברת 

director ,  גלית , מנהלת קשרי ממשל– לאה רביד חנוכה

מנהלת – אלקלעי 

.חדשנות

 

מנהלת – רונית

.מוצר

 

  

מנהלת תוכנית בריאות – רוני ספיר 

.דיגיטלית

 

  

-02: הפגישה תואמה מול קרן מזרחי 



ירושלים ישיבה ראשונה של וועדת משרד , אולם כנסים, 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

רשומים בכתב : משתתפים - גרוטו ' ר הוועדה פרופ"יו" אפשריבריא"הבריאות לתוכנית הלאומית 

איתמר גרוטו05/07/201612:30:0015:30:00.ב "המינוי המצ

ספי ;ינאי קרנצלר;אורלי בוני

דיקלה דהן ;אודי קלינר;מנדלוביץ

עדנה ;רונית אנדוולט;ניבה מנור;שריקי

ליזה רובין ;אלי רוזנברג;באדי

אורית ;מירה חונוביץ;אביבה אוליאל;ר'ד

ולרי ;שלומית אבני;איילה פרג;אלקסלסי

רמי ;יאיר טלמון;זאבה סייג;פוהורילס

דליה ;רון רביע;הדר מלכה;אבישר

עינב ;רחל יונה;שרה שטרייספלד;לב

רויטל ;צילה סעדון;דובר;שימרון

ליטל ;איריס רסולי;דוד אזולאי;חרמון

 - Michal Cohen;ליטל קינן בוקר;קינן

Dar;Dalia Monticciolo;ר חן שטיין 'ד

חנה ;מיאן'שלומית נג;ציפי מזרחי;זמיר

סמדר ;מיכאל גדלביץ;מן'טורג

ר'אירית לקסר ד;שזו

אבידור ;Olga Vinitsky;זיוה  שטל

גינסברג

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, אולם כנסים, 4קומה 

 

דליה לב;רון רביע06/07/201614:00:0015:00:00ע בנושא תקציב עם מר רביע.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

דיגום חומרים מזהמים בחוף הסמוך למפעל תעשיות:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו 12:45  

איתמר גרוטו06/07/201612:45:0013:15:00ר ינון"ד, הן' גב, סלע' אינג, מר יצחקי, ר ברמן"ד, גרוטו' פרופ: אלקטרוכימיות בעכו  משתתפים

 Chana Sela;עמיר יצחקי;תמר ברמן

(Chana.Sela@zafon.health.gov.il);

נלי קולדנוב;ר''ינון יוני ד;עירית הן

חיים הופרט06/07/201618:00:0020:30:00 ברהצ2017-2018דיוני תקציב  

איתמר ;אופיר אביב;יאיר טלמון

1משרד האוצר קפלן נועה שוקרון;oreng@mof.gov.ilranr@mof.gov.il;רון רביע;גרוטו

יעקב ליצמן שר הבריאות06/07/201617:00:0017:30:00אחיות בריאות התלמיד- איתמר גרוטו + איציק חמו + ארז גילהר 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;יעקב אייזק;איתמר גרוטו;קליין  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  

מוטי בבציק;מוטי בבציק;אישי ישן  

ירמיהוקרן מזרחי;אישי

1204 בחדר 12בקומה קרן מזרחי;איתמר גרוטו;ציפי הלמןרחל יצקן06/07/201615:30:0016:30:00עם מבקרת המשרד. ע.פ

אבי ישראלי' תואם עם פרופ06/07/201611:15:0012:30:00 בדן פנורמה10:30-12:00 השתתפות בפאנל STDידע וממשל , כנס נידע 

 



Canceled: נועה חסדאי07/07/201600:00:0000:00:00תרגיל ביולוגי בלניאדו

Dr. Golan Abach;אבי מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il);שמולי

עידן בן;ן"רע-ל אביב אוחנה"סא;ק קלמי  

ן"רע-ל אביב אוחנה"סא;ברוך  

HOTMAIL; ח קופות"אחראי שע  

אמיר יהב;איתמר גרוטו;חולים  

(amir_yahav@mod.gov.il);אנה 

אסתר קרסנר;אראל  

(nbc_pd@mod.gov.il); גיא;גיא בסיל  

 דוד;(guyc@mdais.co.il) כספי

טל ניקחו;ורד ארביב;שוורץ  

(tal266@bezeqint.net);טל ניקחו 

(tal469@mail.idf.il);יורם 

 לשכת;Izak Grinberg;רובינשטיין

מיכאל;מאיה גולן;ל'משנה למנכ  

 בוטראשוילי

(mbvtra@gmail.com);מיקי שרף 

(michaelsh@clalit.org.il); נטי;ל'מנכ  

נטלי לורברט;יצחק  

(oref.gov@gmail.com.); מ מוריס"נצ  

;(r_herum@police.gov.il) חן ל"סא  

 עינב;(talih@mail.idf.il) טלי חמו

רוני;רוחמה לוי;ציון דדון;שימרון  

ן אדם קזל"רס;רן אדלשטיין;צדוק  

(adham.k100@gmail.com); ק"רפ  

 רפי;(izhar@police.gov.il) יזהר קיינר

נתניהמורן אלול מזרחי

רכש : א  ישיבה דחופה בנושא"ת, חדר ישיבות , 3קומה , 12רחוב הארבעה , בשירות המזון הארצי

איתמר גרוטו07/07/201613:00:0014:00:00מר לנדאו, מר טלמון, מר שלזינגר, מר הרשקוביץ, ר קלינר"ד, מר רביע, גרוטו' פרופ: חיסונים משתתפים

יאיר ;אודי קלינר;דליה לב;רון רביע

גל ;'דפנה בר ששת;אלון שלזינגר;טלמון

הרשקוביץ 

(gal.hershkovich@gmail.com)';gall

@mof.gov.il

רחוב , בשירות המזון הארצי

חדר  , 3קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות

ולרי פוהורילסאיתמר גרוטו07/07/201608:00:0008:30:00ע עם ולרי.א פ"בלשכת הבריאות ת

ר''רבקה שפר ד201607/07/201616:30:0017:30:00איחוד מחלקות ברהס ומזון פיילוט בלשכת תא 

קרולין ;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

רבקהאלי גורדון;פרח

: קדחת מערב הנילוס משתתפים+ אינאקטיבציה של מוצרי דם :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו07/07/201608:30:0009:00:00(ב חומר לשיחה"מצ)ר גינסברג "ד, ר דהן"ד, ר מורן גלעד"ד, שנער' פרופ, כהן' גב, גרוטו' פרופ

דיקלה ';eilats@mda.org.il;'שירן אמון

מירי ;דהן שריקי

-קובי מורן';shirak@mda.org.il;'כהן

גרי ;ר'גלעד ד

@eilats@mda.org.il';'shirak;'גינסברג

mda.org.il'

 



משתתפים בשיחה )לשכות בריאות : הכנה לישיבה דוח אגף לביקורת פנים: שיחת ועידה בנושא

ארנון אפק פרופ07/07/201615:30:0016:30:00(מופיעים בגוף הזימון

דב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

סנדרה ;ל"סמנכ- אריאלה אסרף;פסט

יאיר ;מורן עזרא;עמי-שירה לב;קרת

מאיר ;אלון שלזינגר;יעל קאלק;אסרף

זאב ;עמיר יצחקי;רון רביע;ברודר

ר חן 'ד;עופרה חבקין;יהודה רון מר;פיש

 Michal;מיכאל גדלביץ;שטיין זמיר

Cohen - Dar;פרופ;ר''רבקה שפר ד '

שמואל רשפון

מרים ;אופיר אביב;יאיר טלמון

נעמי ;אסף פרקר;מיכל עמר;יוספין

חיים ;איריס רביד;דורית ערבה;שקולניק

 Jacob Moran-Gilad, MD;הופרט

(giladko@post.bgu.ac.il);Olga 

Vinitsky;עופר ;רינת גינדיל;מורן אלול

בני בולגריו;ר ניצה אברמסון'ד;רק

חדר , 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "צ בלשכת הבריאות ת"יום עיון בנושא יעוץ משפטי שירותי בריה

איתמר גרוטו07/07/201609:00:0016:00:00א"ת, ישיבות גדול

-מירה היבנר;מלי כראזי;מיכל גולדברג

רון רביעהראל

10/07/201611:00:0011:30:00בעז סופר מייצג

10/07/201611:00:0012:00:00איתמר גרוטו' פרופ+ עידו סופר + אמיר רשף - פגישת המשך בעניין הגלוטן 

'Nahum.Itzkovitz@Economy.g

ov.il'

Ofra.Lahiani@Economy.gov.il;Eli.S

agi@Economy.gov.il;Assaf.Greenw

ald@Economy.gov.il;Gila.Cohen2

@Economy.gov.il;amirre@mof.gov

.il;idoso@mof.gov.il;איתמר 

Oz.Katz@Economy.gov.il;Li;גרוטו

mor.Nissan@Economy.gov.il;boaz

@rational-ep.co.il

, 5בנק ישראל ' רח- לשכה 

2026חדר ' ירושלים קומה ב

10/07/201615:30:0016:00:00ניבה מייצגת

10/07/201608:00:0017:00:00ל"חו

, בני פקדו, סנדרה קרת, שלומית אבני, ניבה מנור, איתמר גרוטו, ארנון: משתתפים, תכנית טנא בריאות

ארנון אפק פרופ10/07/201615:30:0016:30:00משה רחמים, טדי גרמאי

ניבה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

טדי ;סנדרה קרת;שלומית אבני;מנור

משה ;גרמאי

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכbenny38@smile.net.il;רחמים



סימן טוב-משה בר10/07/201612:30:0014:30:00( ד20)יציג הסכם שכר הרופאים    - פורום הנהלה      הרולד בר 

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

ר איל "ד;'גילי גבעתי;תקציבים

דב ;אלון-ר שגית ארבל"ד';צימליכמן

דליה גרוס ;דיקלה דהן שריקי;דובר;פסט

הדר ;דפנה בר ששת;ר''דנה גפן ד;הייזלר

-טל ברגמן;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;אלעד

יאיר ;נחמני (טובה)טליה ;לוי

יעל ;ר יוני דובנוב"ד;יהודה רון מר;אסרף

לשכת משנה ;יפה שמעוני;כהן

מיכל ;מורן עזרא;מאיה גולן;ל'למנכ

-מירה היבנר;מינהל רפואה;מזרחי

מלי ;מירי כהן;מירי אורן;הראל

מתיו לואיס ;ל'מנכ;מלי כראזי;אמסלם

ספי ;נעם ויצנר;ניר קידר;ניבה אזוז;דר

ענת ;עינב שימרון;עידית סגל;מנדלוביץ

ענת זוהר ;בריאות הנפש- אליהו 

חבר - רויטל טופר ;קרן מזרחי;ר'ד

-שירה לב;ר'א ד'שושי ריב;רז דקל;טוב

שושי ;ד"הרולד בר עו;שרה עדיקה;עמי

ל"אצל המנכדליה לב;רון רביע;טל

---- הישיבה מבוטלת-----הנהלה----הישיבה מבוטלת איתמר גרוטו10/07/201608:30:0010:00:00-------

אמיליה אניס ';אלי גורדון;'אודי קלינר

זהר ';זאב פיש;'דיקלה דהן שריקי;ר'ד

מירה ;ר'ליזה רובין ד;יצחקי-ברנט

אלי גורדוןקובי ;עמיר יצחקי;ניבה מנור;חונוביץ

דובר11/07/201619:00:0020:00:00שיחת ועידה היום בשבע בערב בנושא שימוע ציבורי להיתר פליטה בתחנות הכח

עינב ;איתמר גרוטו;ר יוני דובנוב"ד

צילה סעדון;סמדר שזו;שימרון



ר שם "ד, ר אמיתי"ד, ר שפר"ד: שחפת בבית חולים משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו11/07/201613:30:0014:00:00שזו' גב, טוב

דניאל ;ר''זיוה אמיתי ד;ר''רבקה שפר ד

עינב שימרוןדובר;סמדר שזו;מטי קארה;טוב-שם

איתמר , ארנון: משתתפים, רישום לידות בית: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה דחופה בקו מס

, טליה אגמון, טל נשרי, שגית ארבל, פראס חאיק/ סיגל ליברנט טאוב, מירה חונוביץ/ ליזה רובין, גרוטו

ארנון אפק פרופ11/07/201608:30:0009:00:00סימה אזולאי

ליזה רובין ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

סיגל ;אורית אלקסלסי;מירה חונוביץ;ר'ד

ר "ד;פראס חאיק;ר'טאוב ד-ליברנט

טליה ;טל נשרי;אלון-שגית ארבל

קלין 'ז;ורד עזרא;סימה אזולאי;אגמון

אילוז

11/07/201608:00:0015:30:00ל"חו



מפגש של -נורית גוטמן' פרופ+(הבריאות.למ"בראשות מנכ)-וועדת אסדרה- במאפיית ברמן -בירושלים

' פרופ,רן רידניק,פרופ רונית אנדוולט,מר ערן יעקב,הרב מנלה,:בהשתתפות-חברי וועדת הרגולציה

סימן טוב-משה בר11/07/201612:00:0014:30:00איתמר,גורדו,עינב,ד שגיא"עו,רן רבן,גב יפעת שמר,עירית לבנה' גב,איריס שי' פרופ,רז

' ר"ד';'גליה שגיא;'אלי גורדון';איריס שי  

ערן';'בקעה אל גרביה- סיהאם   

ינון';'הרב אברהם מנלה';'יעקב  

ינון';'מזכירה- ינון אלרועי ';'אלרועי  

עדנה';יפעת שמר';'מייל נוסף- אלרועי   

פרופ';'עירית ליבנה;'עינב שימרון;באדי ' 

מייל- איתמר רז ' פרופ';'איתמר רז  

צילה';אלי סומך' פרופ';'(שרית)מזכירה   

רונית;קרן מזרחי;קרולין פרח;סעדון  

מאיה גולן';רן רידניק';'רן רבן;'אנדוולט

 מנלה'

';'Yair.Shiran@Economy.gov.il';'יומן

Ester.Shriki@Economy.gov.il';איתמ

סמדר שזו;ר גרוטו ;'Elad Sasi';'רותם 

נורית';ענת מורי';'רובי גינל';'אסף  

יואש בן;'ספי מנדלוביץ';גלית לוי;'גוטמן  

24רח הדפוס 'יצחק

--- איתמר גרוטו11/07/201608:30:0009:30:00ס"ח מאיר כ"הרצאה של איתמר בקורס על בסיסי בסוכרת בביה-----מבוטל

FW:  ר'טאוב ד-סיגל ליברנט12/07/201608:30:0014:30:00אגף רפואה כללית- יום עיון

איתמר ;חיים חכם;ר'רותי ישי ד

רות ;סימה אזולאי;סמדר שמעוני;גרוטו

-ורד בן;אילה גרבר;רוטשטיין

יאיר ;טליה פליישמן;ורדה טוחנר;אלישע

ישי ;יהודית מזרחי;חברוני

ניל ;מור שרון;מועאוויה כבהה;פאליק

שרה ;רות פרוינד;פראס חאיק;פרלמן

;yoram.lotan.YL@gmail.com;שפירא

נעמה 

naamawit@zahav.net.il;Maya;H;רון

ananel Holzer 

(hananelholzer@gmail.com); ימימה

 Tatiana Beniar;גולדברג

(tatianabe@tlvmc.gov.il);tzvia1230

@walla.com;Oshrat 

Avraham;oshrativf@szmc.org.il;ta

mi@karni.org;RuthK@asaf.health.

gov.il;צפי הלל;ר'דורית רובינשטיין ד-

אילנה ;ר'אהרון כהן ד;דיאמנט

אהרונוביץ 

(Ilana.Aronowicz@MOH.GOV.IL);מ

-טל ברגמן;טליה אגמון;ירה חונוביץ

ר 'פנחס ברקמן ד;דוד אזולאי;לוי

(pinhas.berkman@MOH.GOV.IL);א

 Beilin;ופליה טירר דר

(beilinb@013.net) 

(beilinb@013.net);barak_yp@017. 4אולם כנסים קומה

ורד עזרא16:0012/07/201613:00:0014:00:00 בשעה 17/7-הכנה לפגישה באוצר בנושא וועדות רפואיות שניקבע ל-שיחת ועידה

סימה ;ר'אריק סיטון ד;נעם ויצנר

קרן ;איתמר גרוטו;רון רביע;אלטמן

- ענת אליהו ;לוי-טל ברגמן;מזרחי

02-6706960בריאות הנפש

יוסף-נדב בן13/07/201609:00:0009:30:00ע עם נדב בן יוסף.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



איתמר גרוטו13/07/201609:30:0010:00:00מירה מייצגת

13/07/201619:30:0020:00:00זימנו את עמיר ומיכל

נריה ,נציג/אסנת,נציג/איל+ אלי גורדון+איתמר + עמיחי פישר+אודי פראוור: בהשתתפות- רגולציה 

סימן טוב-משה בר13/07/201619:15:0020:00:00מאיה גולן: שטראובר     יועץ אחראי

אלי ;מאיה גולן;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

יאיר ;יאיר אסרף;קרולין פרח;גורדון

איל ;אופיר אביב;נריה שטאובר;טלמון

אסנת לוקסנבורג ;ר'שורצברג ד

ל"אצל המנכמיכל גולדברג;עמיר יצחקיאהרון-נתי כהן;ליאורה נעים;ר'ד

רמי ,מירה היבנר,ספי,עינב,אודי קלינר,רונית אנדוולט,עינב,איתמר: בהשתתפות?     וועדת אסדרה לאן

סימן טוב-משה בר13/07/201618:00:0019:00:00מאיה גולן: שרון גוטמן    יועץ אחראי,אבישר

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ספי ;רונית אנדוולט;צילה סעדון;שימרון

מלי ;הראל-מירה היבנר;מנדלוביץ

מאיה ;שרון גוטמן;רמי אבישר;כראזי

ל"אצל המנכגולן

ארנון אפק ' תרחיש ייחוס ענפי בראשות פרופ- דיון בנושא קביעת יעדי  ורמות שרות במשרד הבריאות 

דליה זיו113/07/201617:00:0019:00:00'  מפגש מס

kupert1@zahav.net.il;ארנון אפק 

עוזי;רונית רינגל;רן אדלשטיין;פרופ  

מירב;רוני צדוק;נועה חסדאי;קרן  

יורם;עמי-שירה לב;דוד אזולאי;ענבר  

טל ברגמן;ורד עזרא;רובינשטיין -

גל;ר'פנחס ברקמן ד;איתמר גרוטו;לוי  

 הורוביץ

(gal_horowitz@meuhedet.co.il);הרצ

 ל מלכה

malka_he@mac.org.il;ויקטור ברו 

(Bero_victor@meuhedet.co.il);אירי

ניר רונן;ס גמזו כהן  

(nirro1@clalit.org.il);ערן מץ 

ematz@leumit.co.il; ר חן שטיין'ד  

 Dalia Monticciolo;Michal;זמיר

Cohen - Dar; ר"ד;שמואל רשפון' פרופ  

 רבקה שפר

(rivka.sheffer@telaviv.health.gov.il)

; בלה בן;עופרה חבקין;מיכאל גדלביץ -

;Galit Sayag;גרשון אילנה;יעקב נקב  

משה זוהר;משה זוהר;עגאייב  

(moshezohar@yahoo.com);עדי 

לשכת בריאות אשקלון- ברלנד   

(adib@bmc.gov.il); פרג;אלחנן ירס ' 

סיגל;הדר אלעד;רונית בר לוי;מנסור  

מאיה גולן;ר'טאוב ד-ליברנט

נורית סבג ';kupery;'ר''רבקה שפר ד

 Olga;ראובן אליהו;קרן מזרחי;ווקנין

Vinitskyח"באגף לשע



Canceled:  וועדת משרד הבריאות לתכנית הלאומית אפשרי בריא-בוטל סימן טוב-משה בר13/07/201612:30:0014:30:00- 

ינאי ;איתמר גרוטו;שירית אלבז

אודי ;ספי מנדלוביץ;קרנצלר

ניבה ;דיקלה דהן שריקי;קלינר

ליזה ;אלי רוזנברג;רונית אנדוולט;מנור

קרן ;מירה חונוביץ;ר'רובין ד

ולרי ;שלומית אבני;איילה פרג;מזרחי

רון ;רמי אבישר;יאיר טלמון;פוהורילס

עינב ;שרה שטרייספלד;רביע

איריס ;דוד אזולאי;רויטל חרמון;שימרון

ליטל קינן ;ליטל קינן;ר"ד, רסולי

ר חן 'ד;Michal Cohen - Dar;בוקר

ל"אצל המנכמאיה גולן;מיכאל גדלביץ;שטיין זמיר

: מפגש מעריכים משתתפים:ירושלים  ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , גרוטו ' במשרדו של פרופ

מיכל שקד;דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו13/07/201614:30:0015:30:00שקד' גב, מר רביע, גרוטו' פרופ

קומה , גרוטו ' במשרדו של פרופ

ירושלים, 507חדר , 5

תואם לבקשת מר דב 

פסט

 

אורטל אוחיון13/07/201608:00:0009:00:00ל"שיחת ועידה בנושא המ

עינת ;אילנה צינס;ר'איל שורצברג ד

עינב ;איתמר גרוטו;ורד עזרא;גורליק

דניז ;ישי פאליק;צילה סעדון;שימרון

דפנה סנדובסקי;אינבינדר

ורד עזרא13/07/201609:30:0012:00:00קידום פעילות ועדות אתיקה במערכת הבריאות-חוזר מינהל הרפואה-  ועדת היגוי 

אלינור ;מלכה פרגר

סיגל ';Hanaben@gmail.com;'וזדי

-צפי הלל;ר'טאוב ד-ליברנט

טליה ;ר'אהרון כהן ד;דיאמנט

r_gagin@rambam.health.g;'פליישמן

ov.il;'הדר ;ניבה אזוז;איילת יוסף

פנחס ברקמן ;אלעד

 maya.peledraz;ר'ד

(maya.peledraz@b-

zion.org.il);ענת ;אורית אלקסלסי

ימימה ;בריאות הנפש- אליהו 

דפנה ;ר'איריס  לייטרסדורף ד;גולדברג

מירה ;סמדר יעקב;איתמר גרוטו;לוי

דורית ;אילנה אהרונוביץ;חונוביץ

שלמה זוסמן ;קרן מזרחי;ר'רובינשטיין ד

סימה ;ר'ד

ט;RuthK@asaf.health.gov.il;אפריאט

אטי ;לוי-ל ברגמן

tami@karni.org';'naamawit;'פקטור

@zahav.net.il;'קלין אילוז'ז';Karen 

Mashiah Zvang;'טליה ;דוד אזולאי

שושי צנרו;תרצה רמון;ישי פאליק;אגמון

ירמיהו ' רח,7חדר ישיבות קומה 

 ירושלים39

'Aviad Hadar;'דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו13/07/201615:30:0016:30:00רון רביע+(עמית ממשק)ע עם אביעד הבר .גרוטו פ' במשרדו של פרופ



: ניבה מנור                       יועץ אחראי,איתמר,מילכה דונחין ואנשיה: בהשתתפות- רשת ערים בריאות 

סימן טוב-משה בר13/07/201617:00:0017:45:00מאיה

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכLilach Melville;ניבה מנור'milka@hadassah.org.il;'גולן

טל , איתמר גרוטו, ארנון: משתתפים, רישום לידות בית: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

ארנון אפק פרופ14/07/201614:00:0014:30:00'מירה חונוביץ/ ליזה רובין, טליה אגמון, נשרי

טליה ;טל נשרי;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מירה ;ר'ליזה רובין ד;אגמון

אורית אלקסלסי;חונוביץ

דליה זיו14/07/201613:00:0013:30:00ר טל ברוש רוני צדוק"גרוטו ד' ר בעז לב פרופ"שיחת ועידה בנושא מלאי חיסונים לא קונבנציונאליים  ד

טל ; בעז לב;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

רוני צדוק;tbrosh@gmail.comברוש 

ר "גרוטו ד' פרופ- חלוקת טבליות תמיפלו לבתי חולים וקופות חולים  - שיחת ועידה בנושא פנדמיה 

דליה זיו14/07/201614:30:0015:00:00קלינר רון רביע רוני צדוק דוד אזולאי ארנון אפק

אודי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

דוד ;רון רביע;רוני צדוק;קלינר

ארנון אפק פרופ;אזולאי

ר "ד, ר טיקטינסקי"ד, ר אניס"ד, גרוטו' פרופ: ב בנושאים משתתפים" מצ026706938: שיחת ועידה בקו

14/07/201609:00:0009:30:00גלאור

 inbal;מימי שבתאי

galor;tiktinsky@gmail.com; אמיליה

ר'אניס ד

 מחקר מתוכנן בצהל בנושא חסינות לצהבת  .1

A

 ועדה מייעצת בנושא סקר בריאות חיילים בקרית .2

ההדרכה

איתמר גרוטו14/07/201609:30:0010:30:00א ישיבה עם מוריה אשכנזי"ת, חדר ישיבות, 3קומה , 12רחוב הארבעה , בשירות המזון הארצי

מוריה אשכנזי 

(moriahesh11@gmail.com)

תמר שוחט14/07/201608:00:0009:00:00-שיחת ועידה דירוג מחקר 

שמואל ' פרופ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

נורית סבג ;רשפון

aleventhal12@gmail.com;ווקנין

    

' גב, גרוטו' א ישיבה עם פרופ"ת, חדר ישיבות, 3קומה , 12רחוב הארבעה , בשירות המזון הארצי

איתמר גרוטו14/07/201610:30:0011:30:00ר זיבצינר"ד, ר חבקין"ד, חונוביץ

ר חבקין "ד;אורית אלקסלסי

מירי ' דר;רינת גינדיל;עופרה

מירה חונוביץ;עופרה חבקין;זיבצינר

איתמר , ארנון: משתתפים, מענה לתוכנית מלונית במחוזות: ארנון אפק בנושא' דיון בראשות פרופ

, רבקה שפר, עפרה חבקין, מיכאל גדלביץ, רן אדלשטיין, נועה חסדאי, רונית רינגל, דוד אזולאי, גרוטו

ארנון אפק פרופ14/07/201611:45:0012:45:00מיכל כהן דר, שמואל רשפון, חן זמיר שטיין

רן ;נועה חסדאי;רונית רינגל;דליה זיו

דוד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;אדלשטיין

עופרה ;מיכאל גדלביץ;אזולאי

ר חן שטיין 'ד;ר''רבקה שפר ד;חבקין

' פרופ;Michal Cohen - Dar;זמיר

שמואל רשפון

משה ;ר''דנה גפן ד;רינת גינדיל

Olga Vinitsky;זוהר

, 2קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

201'  חדר ישיבות מס





איתמר גרוטו17/07/201612:30:0013:00:00ר רז דקל"ע ד.פ



סימן טוב-משה בר17/07/201613:15:0015:15:00פורום הנהלה

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

ר שגית "ד;ר איל צימליכמן"ד;תקציבים

דיקלה דהן ;דובר;דב פסט;אלון-ארבל

דנה גפן ;דליה גרוס הייזלר;שריקי

ורד ;הדר אלעד;דפנה בר ששת;ר''ד

טליה ;לוי-טל ברגמן;קלין אילוז'ז;עזרא

יהודה רון ;יאיר אסרף;נחמני (טובה)

יפה ;יעל כהן;ר יוני דובנוב"ד;מר

מאיה ;ל'לשכת משנה למנכ;שמעוני

מיכל ;מיטל אייל;מורן עזרא;גולן

-מירה היבנר;מינהל רפואה;שלומוב

מלי ;מירי כהן;מירי אורן;הראל

נעם ;ניר קידר;ניבה אזוז;ל'מנכ;כראזי

עינב ;עידית סגל;ספי מנדלוביץ;ויצנר

ענת ;בריאות הנפש- ענת אליהו ;שימרון

רויטל ;קרן מזרחי;צילה סעדון;ר'זוהר ד

-שירה לב;רז דקל;חבר טוב- טופר 

שרה עדיקה;שני לוי;עמי

לתשומת לבכם ההנהלה נדחית לשעה 

13:15 

איתמר גרוטו17/07/201612:00:0012:30:00ר דובנוב"ע ד.פ

17/07/201611:30:0012:00:00ר גדלביץ"ע ד.פ

17/07/201608:30:0009:00:00ע אלי גורדון.פ

ניבה מנור;דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו17/07/201618:30:0019:00:00רון וניבה: תקציב אפשריבריא משתתפים" גרוטו ישיבה בנושא' במשרדו של פרופ

בשר אפשרי בריא : ירושלים ישיבהבנושא, 507חדר , 5קומה ,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

17/07/201618:00:0018:30:00מר מרדכי חסיד+ ר ינון "גורדון  ד' אינג, נציג /ר אנדוולט"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

אלי ;נלי קולדנוב;ר''ינון יוני ד

רבקה גולדשמיטרונית אנדוולט;קרולין פרח;גורדון

,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

אריק + רון גולדשטיין + מיטל רוזנבלום+ מוטי אור ציון + רז דקל+ איתמר גרוטו + אבנר עורקבי 

יעקב ליצמן שר הבריאות17/07/201617:00:0017:30:00-אריק סיטון יתאחר *** הילה ברבש + דלית רומם + סיטון

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב';יעקב אייזק;'איתמר גרוטו;קליין  

יעקב ליצמן';יעקב ליצמן אישי;'טסלר  

מוטי בבציק;מוטי בבציק;אישי ישן  

מיטל;ציון-מוטי אור;רז דקל;אישי  

אריק סיטון;רון גולדשטיין;רוזנבלום  

ירמיהוהילה ברבש;דלית רומם;ר'ד



איתמר , ארנון: משתתפים, בקשות לנסיעה לכנס-  דירוג מחקר: בנושא, 02-6706939שיחת ועידה בקו 

ארנון אפק פרופ17/07/201608:00:0008:30:00אמיליה אניס, גרוטו

איתמר ;מימי שבתאי;ר'אמיליה אניס ד

הרוש-אריאלה בן;קרן מזרחי;גרוטו

-- לחם מדגן מלא לפיקוח: ירושלים ישיבה בנושא , 243חדר , 2קומה , תקציבים -- הישיבה מבוטלת  

גב, מר דוד שטיינמיץ- ממשרד הכלכלה , וועדת המחירים + ממשרד האוצר מר אמיר רשף : משתתפים ' 

17/07/201618:00:0019:00:00מר בעז סופר, רונית אנדוולט' פרופ, איתמר גרוטו' פרופ- חן רימונה    ממשרד הבריאות 

'rimona.chen@economy.gov.il';boa

z@rational-ep.co.il; רונית;עדנה באדי  

amirre@mof.gov.il';'david.s';אנדוולט

hteinmez@economy.gov.il''Shirady@mof.gov.il'

, אגף תקציבים , במשרד האוצר

ירושלים , 243חדר , 2קומה 

17/07/201613:30:0014:30:00הנהלה

Invitation: Ministry of Health- Israel @ Sun Jul 17, 2016 7am - 9am	(CDT) 

(carolynn.morizzo@rallyhealth.com)17/07/201615:00:0016:30:00

'carolynn.morizzo@rallyhealth.

com'איתמר גרוטו

Ministry of Health 39 

Yirmiyahoo St, Jerusalem, 

Building B, 5th Floor Room 

506

Canceled: ורד עזרא, ארנון: משתתפים, רופאים לטיפול נמרץ: ארנון אפק בנושא' דיון בראשות פרופ , 

קרן מזרחי;איתמר גרוטוארנון אפק פרופ17/07/201616:30:0017:30:00פייר זינגר, אמיר שנון איתמר עופר, סיגל ליברנט טאוב

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

 Rally Healthירושלים פגישה עם קרולין מחברת , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

' פרופ, מנור' גב, מר ינובסקי , ספיר' גב, גרוטו' פרופ:  הצגת אפליקצייה של קידום בריאות משתתפים

איתמר גרוטו17/07/201615:00:0016:30:00אנדוולט

עדנה ;רונית אנדוולט;ניבה מנור

רבקה גולדשמיט;קרן מזרחיניר ינובסקי;רוני ספיר;באדי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

--- הישיבה מבוטלת----הנהלה-----הישיבה מבוטלת -----17/07/201608:30:0010:00:00

מימי ;אודי קלינר;זאבה סייג

מירה ;ר'אמיליה אניס ד;דליה לב;שבתאי

רותי ;זאב פיש;אלי גורדון;חונוביץ

קרן ;רון רביע;קרולין פרח;ויינשטיין

-זהר ברנט;אורית אלקסלסי;מזרחי

קובי ;רונית אנדוולט;עמיר יצחקי;יצחקי

דיקלה ;ר'ליזה רובין ד;ר'גלעד ד-מורן

עדנה ;אביבה אוליאל;דהן שריקי

ניבה מנור;באדי

סימן טוב-משה בר17/07/201611:00:0011:45:00יהודה רון, שירה ארנון, יאיר טלמון, מיכל כהן דר, איתמר- ועדה לחיזוק הרפואה בצפון 

יאיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אלה ;יהודה רון מר;ורד עזרא;טלמון

קלין 'ז;Michal Cohen - Dar;גאון

ל"אצל המנכהדר אלעדנעם ויצנר;שירה ארנון;אילוז



שמות )תקציב לשכות בריאות : דוח אגף לביקורת פנים: ארנון אפק בנושא' דיון בראשותו של פרופ

ארנון אפק פרופ17/07/201617:15:0018:00:00(המשתתפים מופיעים בגוף הזימון

רחל ;בלה אברמוביץ;ציפי הלמן

דב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;יצקן

סנדרה ;ל"סמנכ- אריאלה אסרף;פסט

אלון ;יעל קאלק;יאיר אסרף;קרת

רבקה ;מיכאל גדלביץ;רון רביע;שלזינגר

ר''שפר ד

ר 'ד;שמואל רשפון' פרופ;עופרה חבקין

 - Michal Cohen;חן שטיין זמיר

Dar;חיים ;אופיר אביב;יאיר טלמון

מיכל עמר;נורית סבג ווקנין;הופרט

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר , 12קומה ', בניין ב, הבריאות

ישיבות

ב "מצ-- לשכות בריאות: ארנון אפק בעניין דוח האגף לביקורת פנים בנושא' דיון בראשותו של פרופ

ארנון אפק פרופ17/07/201609:00:0010:00:00(שמות המשתתפים מופיעים בגוף הזימון)--- חומר

איתמר ;ציפי הלמן;בלה אברמוביץ

דב ;רחל יצקן;קרן מזרחי;גרוטו

סנדרה ;ל"סמנכ- אריאלה אסרף;פסט

יאיר ;מורן עזרא;עמי-שירה לב;קרת

מאיר ;אלון שלזינגר;יעל קאלק;אסרף

זאב ;עמיר יצחקי;רון רביע;ברודר

ר חן 'ד;עופרה חבקין;יהודה רון מר;פיש

 Michal;מיכאל גדלביץ;שטיין זמיר

Cohen - Dar;פרופ;ר''רבקה שפר ד '

שמואל רשפון

חיים ;יאיר טלמון;אופיר אביב

נורית סבג ;מרים יוספין;הופרט

בני ;Olga Vinitsky;מיכל עמר;ווקנין

יניב זוהר;עופר רק;בולגריו

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר , 12קומה ', בניין ב, הבריאות

ישיבות

מנהלת , ד חן וונדרסמן "ירושלים פגישת הכרות עם עו, 507חדר , 5קומה , גרוטו ' במשרדו של פרופ

17/07/201610:00:0010:30:00תחום פניות הציבור

קומה , גרוטו ' במשרדו של פרופ

ירושלים, 507חדר , 5

17/07/201612:30:0014:30:00הנהלה

FW: 18/07/201612:00:0013:00:00אישורים רפואיים לעובדים זרים מיומנים

Shay.Luvshis@Economy.gov.i

lלשכת מנכל כלכלה

הסכם לוגסיקה שראל : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

מר , מר לנדאו, מר הרשקוביץ , מר טלמון, מר פדיה, מר רביע, מר שלזינגר, גרוטו' פרופ: משתתפים

איתמר גרוטו18/07/201612:00:0013:00:00בראור

רון ;דפנה בר ששת;אלון שלזינגר

יאיר ;אביעד פדיה;דליה לב;רביע

מיכאל בר ;'gall@mof.gov.il;טלמון

גל ';'(michaelbar@mof.gov.il)אור 

הרשקוביץ 

(gal.hershkovich@gmail.com)'לב-אורית אפרתי;עופר לוי

סימן טוב-משה בר18/07/201610:30:0011:00:00איתמר, טליה אגמון, טל נשרי, ארנון- הצעת חוק מענק לידות בית 

טל ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

קרן ;איתמר גרוטו;טליה אגמון;נשרי

ל"אצל המנכמזרחי

רון רביעל"סמנכ- אריאלה אסרף;דב פסטאיתמר גרוטו18/07/201613:00:0013:30:00גרוטו' ע עם פרופ.במשרדו של מר פסט פ

- מנטלי + מר רביע, גרוטו' ירושלים  ישיבה עם פרופ, 507חדר , 5קומה ,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

18/07/201616:00:0017:00:00 מר קוטלר מר אלטמן

דורון ';'talh@natali.co.il;'רון רביע

דליה ';(doronk@natali.co.il)קוטלר 

נמרוד אלטמן ;'לב

(nimrod@natali.co.il)'

,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



בשיבא "  אונקולוגיה מונעת: "ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה ,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

18/07/201613:30:0014:00:00נציג מינהל טכנולוגיות, נציג מינהל רפואה, ר זינגר"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

אסנת ;ורד עזרא;ליאורה נעים

קלין 'ז;עמיהוד זינגר;ר'לוקסנבורג ד

אילוז

סיגל ;סמדר יעקב;ישי פאליק;קרן מזרחי

ר'טאוב ד-ליברנט

,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

ירושלים  ישיבה בנושא רישוי עסקים עם ענבל , 507חדר , 5קומה ,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

18/07/201608:00:0009:00:00ר זמיר ונציגיה"ד, אינג גורדון, מר יצחקי, גרוטו' פרופ: עיריית ירושלים משתתפים - גלאור 

ציפי ;עמיר יצחקי;מיאן'שלומית נג

ר חן 'ד;קרולין פרח;אלי גורדון;מזרחי

שטיין זמיר

,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

יעקב ליצמן שר הבריאות18/07/201612:30:0013:00:00אתמר גרוטו= אלוף איתן דנגוט בנושא החלטת ממשלה לפיתוח הצפון 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;אחדות  

יעק';'dangot.eitan@gmail.com';קליין

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';ב אייזק  

יעקב ליצמן אישי;איתמר גרוטו';אישי  

קרן;מוטי בבציק אישי;מוטי בבציק;ישן  

!!!!!!ירמיהו מזרחי

18/07/201611:00:0011:30:00זימנו את איזבלה

18/07/201610:30:0011:00:00זימנואת עמיר ומיכל

יעקב ליצמן שר הבריאות18/07/201611:00:0011:30:00אריק= איתמר גרוטו + אורה נחל עוג 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

קרן;מוטי בבציק אישי;בבציק  

39ירמיהו ר'איזבלה קרקיס ד;איתמר גרוטו;מזרחי

יעקב ליצמן שר הבריאות18/07/201610:30:0011:00:00נציגים מטעמו+ איתמר גרוטו + הרפורמה ברישוי עסקים ומשרד הבריאות  - נפתלי קאיקוב 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;'איתמר גרוטו;יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

קרן;מוטי בבציק אישי;בבציק  

מיכל גולדברג;עמיר יצחקי;מזרחי

ירושלים ישיבה על מפרטי רישוי עסקים , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו18/07/201615:00:0016:00:00שטאובר' גב, מר יצחקי, ד גולדברג"עו, גורדון' אינג, גרוטו' פרופ: משתתפים

עמיר ;קרולין פרח;אלי גורדון

ר''ינון יוני דמיכל גולדברג;נריה שטאובר;יצחקי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 



+ ברסימנטוב + בעיית ההשמנה בישראל  +  סיוון ברקן + טל פלג+ מנכלית עמותת עתיד עמית גנור  

יעקב ליצמן שר הבריאות18/07/201614:00:0014:45:00רונית אנדוולט+ איתמר גרוטו 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

סימן-משה בר;קרן מזרחי;גרוטו  

39ירמיהו רונית אנדוולט;טוב

איתמר גרוטו18/07/201614:30:0016:00:00 של בניין אשכול30באולם בקומה " קידום בריאות בישראל"באוניברסיטת חיפה מפגש גליון שישי של 

יאיר פינס   + (האוצר מזמנים )שירה ברגמן  + רן רידניק  + ברסימנטוב- פגישה בנושא הפלרה 

יעקב ליצמן שר הבריאות18/07/201609:15:0010:00:00גלעד פרננדס  נציג מרשות המים+מיכל גולדברג  + יאיר אסרף + איתמר גרוטו + ( 025317303)

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

סימן-משה בר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

 איתמר;'yairp@mof.gov.il';טוב

מיכל;קרן מזרחי;יאיר אסרף;גרוטו  

גולדברג

'Slepner 

Olga';'GiladF@water.gov.il';michald

@water.gov.il;haim@water.gov.il;או

39ירמיהו אופיר אביב;יאיר טלמון;די קלינר

נתן , רויטל טופר, איתמר גרוטו, ורד עזרא, ארנון: משתתפים, עדכון קרטריונים-  שדייםMRI- זכאות ל

ארנון אפק פרופ18/07/201609:00:0010:00:00פרידמן' פרופ, עמי זינגר, סמוך

- רויטל טופר ;איתמר גרוטו;ורד עזרא

קלין 'ז;עמיהוד זינגר;נתן סמוך;חבר טוב

קרן ;אילוז

Eitan.Friedman@sheba.healt;מזרחי

h.gov.il

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

א פגישה עם עובדים של "ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

ניסים לוי;בתיה קזס;יעקב גבאי19/07/201611:00:0013:00:00מר לוי, מר גבאי,  גרוטו' פרופ: חיפה משתתפים

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן

19/07/201609:00:0010:00:00קניון מרגלית' פגישה עם שי בקפה גרג
בבניין האגף לשעת חירום של , מועצה לאומית לבריאות העובדבאולם הדיונים של המועצות הלאומיות

-תל, 119יגאל אלון ' רח, משרד הבריאות

.אביב

 19/07/201615:00:0016:30:00

 

 הרצליה12הקסם 19/07/201614:35:0015:35:00ראיון בתוכנית של רפי קרסו

באולם .אבחון וטיפול במחלות ממאירות במשרדי האגודה למלחמה בסרטן, המועצה הלאומית למניעה

, 7רביבים ' רח, האגודה למלחמה בסרטן, סוזי

.גבעתיים

איתמר גרוטו19/07/201617:00:0019:00:00 

   

 הרצליה12הקסם 19/07/201614:40:0015:40:00ראיון בתוכנית של רפי קרסו

19/07/201610:00:0010:30:00לבדוק עם איתמר ? 2פגישה עם שי אופציה 



איתמר גרוטו20/07/201611:30:0012:00:00ר אלמשנו"גרוטו וד' שטרייספלד פגישה עם פרופ' במשרדה שלגב

שרית לוי ;רחל יונה;שרה שטרייספלד

שלמה אלמשנו;משרד ראשי

20/07/201607:00:0009:00:00ראיון

' פרופ, שטרייספלד' ירושלים ישיבה עם גב , 1021חדר , 10קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו20/07/201609:30:0010:00:00ר אלמשנו"ד,גרוטו

רחל ;שרה שטרייספלד;שלמה אלמשנו

יונה

, גרוטו' פרופ, שטרייספלד' ירושלים ישיבה עם גב , 1021חדר , 10קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

20/07/201609:00:0009:30:00אן'ג' גב

שרה ;רחל יונה

'gitit.jan@gmail.com;'שטרייספלד

יעקב ליצמן שר הבריאות20/07/201610:30:0010:45:00ישיבת הכנה עם איתמר גרוטו

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

כנסתקרן מזרחי;גרוטו

20/07/201611:30:0012:00:00זימנו את ניבה

מנור שפריץ20/07/201612:30:0013:30:00ר לייטה מנהל תכנית ההפטיטיס בפורטוגל"פגישת סקייפ עם ד

אמיליה אניס ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

5חדר ישיבות קומה מימי שבתאי;ר'ד

 הוד השרון19איזמרגד 20/07/201620:00:0021:00:00פגישה מייק לביא

בהשתתפות כל חברי הוועדה                       - הצגת התעשייה  (ל"בראשות המנכ)- וועדת אסדרה 

סימן טוב-משה בר20/07/201613:00:0015:30:00מאיה גולן: יועצת אחראי

מייל - איריס שי ';'איריס שי;'אודי קלינר

גליה ;'אלי גורדון;איתמר גרוטו';נוסף

בקעה אל - ר סיהאם "ד';'שגיא

ינון ';'הרב אברהם מנלה';'גרביה

ינון ';'מזכירה- ינון אלרועי ';'אלרועי

מאיה ';יפעת שמר';'מייל נוסף- אלרועי 

עירית ;'עינב שימרון;עדנה באדי;גולן

- ערן יעקב ';'ערן יעקב';'ליבנה

איתמר ' פרופ';'איתמר רז' פרופ';'מזכירה

אלי ' פרופ';'(שרית)מייל מזכירה - רז 

קרן ;קרולין פרח;צילה סעדון';סומך

'רן רידניק';'רן רבן;'רונית אנדוולט;מזרחי

 Carmit Avisar';'Naomi';'מנלה יומן'

Yaccov';'Keren Sheinman';דפנה 

אבידור;חוה אלטמן;סמדר שזו;מתוק  

4קומה גינסברג

יעקב ליצמן שר הבריאות20/07/201616:45:0017:30:00רונית אנדוולט' פרופ-+ אלי גורדון ' אינג+ איתמר גרוטו + שולי נזר  + כ איתן כבל  "ח

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

כנסתקרן מזרחי;גרוטו



20/07/201610:30:0011:00:00דוד, עמיר, זימנו את מיכל גולדברג

חיים )|נציגים מרשות המים + אודי אדירי = איתמר גרוטו + מנכל איכות סביבה = אביגדור יצחקי 

יעקב ליצמן שר הבריאות20/07/201610:45:0011:35:00(הודיע לויינגוט 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

קרן מזרחי;גרוטו

עמיר ;זאבה סייג;מיכל גולדברג

2440כנסת דוד ויינברג;יצחקי

: שדה בריר משתתפים: ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, מר דני חן   מר אורי יסעור- חברת כיל +ר ברנט"ד, ר גדלביץ"ד, ר ברמן"ד, ר קרקיס "ד, גרוטו' פרופ

איתמר גרוטו20/07/201615:30:0016:30:00מר רני לובנשטיין

גלעד יחסי - מיטל ;'ר'איזבלה קרקיס ד

תמר ;יצחקי-זהר ברנט';ממשל ולובינג

מן 'חנה טורג;ר מיכאל גדלביץ"ד;ברמן

(hana.torjeman@BSH.HEALTH.G

OV.IL)

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

שאדי +כעכוש סיהם עם משתתפים נוספים:נושאים שוטפים שקשורים לבאקה אל גרבייה בהשתתפות

רשימת נושאים )אמיר שנון,נציג/רויטל,ניבה מנור,רונית אנדוולט,איתמר,נציג/ורד עזרא,עותמאני  

סימן טוב-משה בר20/07/201611:00:0012:00:00מאיה גולן:יועץ אחראי  (מדוייקים יועבר בהמשך

קרן ;איתמר גרוטו;מאיה גולן

קלין 'ז;ורד עזרא;רונית אנדוולט;מזרחי

- רויטל טופר ;מורן סבן;אמיר שנון;אילוז

יפה שמעוני;חבר טוב

הדר ;שרית יערי;הדר אלעד;ניבה מנור

שלמה ;גלית בן עמי;איילת יוסף;ירדני

ל"אצל המנכסימה אפריאט;ר'זוסמן ד

כנסת20/07/201617:00:0018:00:00רונית אנדוולט' פרופ+ אלי גורדון ' אינג+ איתמר גרוטו + שולי נזר  + כ איתן כבל   "ח

חיים )|נציגים מרשות המים + אודי אדירי = איתמר גרוטו + מנכל איכות סביבה = אביגדור יצחקי 

39ירמיהו 20/07/201610:00:0010:50:00(הודיע לויינגוט 

שאדי +כעכוש סיהם עם משתתפים נוספים:נושאים שוטפים שקשורים לבאקה אל גרבייה בהשתתפות

ל"אצל המנכ20/07/201611:00:0012:00:00מאיה גולן:יועץ אחראי  (רשימת נושאים מדוייקים יועבר בהמשך)עותמאני  

אורי ואלברטו מחברלת , ירושלים פגישה עם ליאת, 507חדר , 5קומה ,  39ירמיהו ,  במשרד הבריאות

MSD20/07/201609:00:0010:00:00זוסטבקס:  בנושא

,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

: שדה בריר משתתפים: ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, מר דני חן   מר אורי יסעור- חברת כיל +ר ברנט"ד, ר גדלביץ"ד, ר ברמן"ד, ר קרקיס "ד, גרוטו' פרופ

20/07/201616:00:0017:00:00מר רני לובנשטיין

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

מר , מר רביע, גרוטו' פרופ: מכרז חיסונים משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה  בקו

21/07/201611:30:0012:00:00ד אבישר"עו,ר קלינר"ד, מר שלזינגר, מר טלמון, מר לוי, מר לנדאו, מר בראור, הרשקוביץ

הדר ;רמי אבישר

;gal.hershkovich@gmail.com;מלכה

גלית ;דליה לב;אודי קלינר;עופר לוי

 (מר)אור -מיכאל בר;'עבוד

(michaelbar@mof.gov.il);' רון

יאיר ;אלון שלזינגר;רביע

דפנה בר ששת;gall@mof.gov.il;טלמון

איתמר + ערן עסיס ממשרד המשפטים + נתן + שיחת ועידה בנושא מבחני תמיכה של חיסוני שפעת 

מתן אונגר21/07/201610:30:0011:30:00אייל+ מתן + אודי קלינר + גרוטו 

איתמר ;אייל חסידים;נתן סמוך

אודי ;גרוטו

eranas@justice.gov.il;קלינר



הליך אישורים : ל ישיבה בנושא"חדר לשכת מנכ, 4קומה , בניין הנהלה, במשרד החקלאות, בבית דגן 

21/07/201609:00:0010:00:00ר ינון"ד, גורדון' אינג, גרוטו' פרופ: ל חקלאות שירותים ויטרנרים משתתפים"לבשר מיובא מנכ

נלי ;ר''ינון יוני ד;אלי גורדון;קרולין פרח

קולדנוב

יעקב ליצמן שר הבריאות21/07/201612:30:0013:00:00שמחה לנדאו- איתמר גרוטו + סיור במפעל הממתקים כרמית  אלי גורדון 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;אלי גורדון;יעקב טסלר;אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן;ליצמן אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

ראשון לציון, 25רח ההגנה קרולין פרח;קרן מזרחי;גרוטו

דליה זיו21/07/201614:00:0016:00:00תרחיש ייחוס ענפי-  בנושא קביעת יעדיורמות שירות במשרד הבריאות 2' מפגש מס

יחיאל קופרשטיין 

(kupery@kupery.com);רן ;עוזי קרן

רונית ;נועה חסדאי;אדלשטיין

-שירה לב;דוד אזולאי;מירב ענבר;רינגל

סיגל ;ורד עזרא;יורם רובינשטיין;עמי

-טל ברגמן;הדר אלעד;ר'טאוב ד-ליברנט

גל ;ר'פנחס ברקמן ד;איתמר גרוטו;לוי

הורוביץ 

(gal_horowitz@meuhedet.co.il);הרצ

ל מלכה 

malka_he@mac.org.il; ויקטור ברו

(Bero_victor@meuhedet.co.il); ניר

ערן מץ ;(nirro1@clalit.org.il)רונן 

ematz@leumit.co.il;ר חן שטיין 'ד

 Dalia Monticciolo;Michal;זמיר

Cohen - Dar;ר "ד;שמואל רשפון' פרופ

רבקה שפר 

(rivka.sheffer@telaviv.health.gov.il)

-בלה בן;עופרה חבקין;מיכאל גדלביץ;

אילנה ;יעקב נקב;Galit Sayag;גרשון

משה זוהר ;משה זוהר;עגאייב

(moshezohar@yahoo.com); עדי

לשכת בריאות אשקלון - ברלנד 

(adib@bmc.gov.il);פרג;אלחנן ירס '

ח"באגף לשערונית בר לוי;מנסור

מימי שבתאי;ר'אמיליה אניס דאיתמר גרוטו24/07/201618:30:0018:40:00ע אמיליה.גרוטו פ' אצל פרופ

הדר אלעד;bendov@smr-e.co.ilשרון הראל קאינו24/07/201617:00:0018:00:00הצגת פרויקט שמר אנרגיה- ר הדר אלעד ראש אגף רפואת קהילה משרד הבריאות "ד

איתמר ;ניר ינובסקי;רוני ספיר

אתי סממה;גרוטו

. 39מגדלי הבירה ירמיהו   

1חדר ישיבות קומה . ירושלים  

( ד"ממ )

מכרז : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו ,  במשרד הבריאות7:15בשעה 

מר , מר טלמון, מר לוי, מר לנדאו, מר בראור, מר הרשקוביץ, מר רביע, גרוטו' פרופ: חיסונים משתתפים

איתמר גרוטו24/07/201607:15:0008:30:00ד אבישר"עו,ר קלינר"ד, שלזינגר

הדר ;רמי אבישר

;gal.hershkovich@gmail.com;מלכה

גלית ;דליה לב;אודי קלינר;עופר לוי

 (מר)אור -מיכאל בר;'עבוד

(michaelbar@mof.gov.il);' רון

יאיר ;אלון שלזינגר;רביע

דפנה בר ששת;gall@mof.gov.il;טלמון

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

  

אורחים המוזמנים לישיבות מתבקשים להחנות את 

 הרכבים

 

הצבי '  בחניון אגד ליד התחנה המרכזית הממוקם ברח

ולהגיע עם שובר ומספר 

 רכב

 

 

ר'איזבלה קרקיס דאיתמר גרוטו24/07/201615:30:0016:00:00ע איזבלה.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

, ארנון: משתתפים, חלוקת תמיפלו במערכת הבריאות: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

ארנון אפק פרופ24/07/201618:00:0018:30:00דוד אזולאי, רוני צדוק, רן אדלשטיין, אודי קלינר, איתמר גרוטו

רוני ;רן אדלשטיין;דליה זיו;דוד אזולאי

אודי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;צדוק

קלינר



24/07/201612:30:0014:30:00הנהלה

 בנושא 609בעקבות החלטת ממשלה )מבחני תמיכה בטרום סוכרת וסוכרת בקרב יוצאי אתיופיה 

איתמר , אורלי טמיר, איתמר רז, סנדרה קרת, שלומית אבני, ארנון: משתתפים, (שילוב יוצאי אתיופיה

ארנון אפק פרופ24/07/201611:30:0012:30:00(ב חומר"מצ)ענת זוהר , יאיר טלמון, נתן סמוך, רויטל טופר, ניבה מנור, הדר אלעד, גרוטו

סנדרה ;שלומית אבני

איתמ;orly.rn.tamir@gmail.com;קרת

ניבה ;הדר אלעד;קרן מזרחי;ר גרוטו

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר ;מנור

ענת זוהר ;יאיר טלמון;נתן סמוך;שמעוני

מיטל ;saritb@hadassah.org.il;ר'ד

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכntv502@netvision.net.il;אייל

 

אורי ואלברטו מחברת , ירושלים פגישה עם ליאת, 507חדר , 5קומה ,  39ירמיהו ,  במשרד הבריאות

MSDאיתמר גרוטו24/07/201617:00:0018:00:00זוסטבקס:  בנושא

'GOTTLIEB, Liat';אמיליה אניס 

מימי שבתאי;ר'ד ;'GOTTLIEB, Liat'רון רביע;לריסה מוירמן

,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

24/07/201608:30:0010:00:00הנהלה

, שלומית אבני, איתמר גרוטו, ארנון: משתתפים, שיתוף פעולה בין טנא בריאות למשרד הבריאות

ארנון אפק פרופ24/07/201616:00:0017:00:00פקדו גדמו ונציגים מטעמו, אמה אברבוך, שני דהן, טדי גראמי, ניבה מנור, סנדרה קרת

שלומית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

טדי ;ניבה מנור;סנדרה קרת;אבני

אמה ;שני דהן;גרמאי

gadamo73@gmail.com;אברבוך

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות- ל"המשנה למנכ

סימן טוב-משה בר24/07/201614:00:0014:45:00מאיה:איימן סייף                     יועץ אחראי,רונית אנדוולט,איתמר: בהשתתפות- תזונה למגזר הערבי 

רונית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

איימן ;מאיה גולן;עדנה באדי;אנדוולט

ל"אצל המנכ'rivkistern@gmail.com'סייף

--- ד חן"ירושלים פגישת הכרות עם עו, 507חדר , 5קומה , גרוטו ' במשרדו של פרופ---הישיבה מבוטלת  

חן וונדרסמןאיתמר גרוטו24/07/201607:30:0008:00:00מנהלת תחום פניות הציבור, וונדרסמן 

קומה , גרוטו ' במשרדו של פרופ

ירושלים, 507חדר , 5

ארנון אפק פרופ24/07/201611:00:0011:30:00אסנת לוקסנבורג, איתמר גרוטו, ורד עזרא, ארנון: משתתפים, 2017- תכנית ל

קלין 'ז;ורד עזרא;ר'אסנת לוקסנבורג ד

ליאורה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;אילוז

12קומה , לשכת המשנהנעים

: הברחות מזון משתתפים: ירושלים ישיבה בנושא , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

24/07/201610:00:0011:00:00ל רגולציות קוקה קולה"קרן שיימן סמנכ' גב+ ר ינון "ד, גורדון' איג, גרוטו ' פרופ

 Naomi;'קרולין פרח;נלי קולדנוב

Yaccov;'אלי גורדון'Keren Sheinman'; ר''ינון יוני ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

איתמר : משתתפים, חוק ההסדרים- רישוי עסקים:  בנושא02-6706938' שיחת ועידה בקו טלפון מס

איתמר גרוטו25/07/201616:00:0016:30:00(אוצר)אריאל יוצר, מיכל גולדברג, עמיר יצחקי, נטע יונה, נריה, גרוטו

מיכל ;נטע יונה;נריה שטאובר

נעם ';ariely@mof.gov.il;'גולדברג

אורטל ;ר'איל שורצברג ד;ויצנר

עמיר יצחקי;אוחיון

איתמר גרוטו25/07/201615:00:0015:30:00מר רביע+ גרוט' פרופ+ הנהלת חיפה - שיחת ועידה 

נורית סבג ;שמואל רשפון' פרופ

אר'ענאן נגדליה לב;רון רביע;ווקנין



ר  "ד, ר גדלביץ׳"ד, גורדון' אינג, גרוטו' פרופ: משתתפים, נמל אשדוד - שיחת שיחת ועידה דחופה 

דראי ' אינג, בילנקו

לסט

 

 

25/07/201608:30:0009:00:00

חנה ;אלי גורדון;קרולין פרח

בילנקו נטליה דר ;מן'טורג

(natalyab1@bmc.gov.il);שירלי דראי-

ר "ד;(shirlid@bmc.gov.il)לאסט 

מיכאל גדלביץנטליהבילנקו

' אינג, גרוטו' פרופ:  לקראת הדיון בכנסת על חוק הצהרונים משתתפים026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו25/07/201616:30:0017:00:00אנדוולדט' פרופ, ד אוסטפלד"עו, גורדון

מרינה ;קרולין פרח;אלי גורדון

דליה חנופה;רונית אנדוולט;אוסטפלד

--- חדר ישיבות לשכת השר, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת----הישיבה מבוטלת ,  

איתמר גרוטו25/07/201615:00:0016:00:00גרוטו' פרופ+ א ישיבה עם הנהלת חיפה "ת

נורית סבג ;שמואל רשפון' פרופ

אר'ענאן נגדליה לב;רון רביע;ווקנין

מסגרת ביקור משלחת , ארנון אפק' פרופ, ל"באירוח המשנה למנכ, במסעדת טרסה ארוחת ערב רשמית

איתמר גרוטו25/07/201619:00:0019:30:00שרת הבריאות מרוסיה/בראשות ס

' אינג, גרוטו' פרופ: ג משתתפים29מזון תרופתי שאינו רשום :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו 

רות שימברג;קרולין פרח;אלי גורדוןאיתמר גרוטו25/07/201609:00:0009:30:00שימברג' וגב, גורדון

25/07/201610:00:0014:00:00ב סדר יום"ישיבת רופאי מחוזות ונפות מצ

 

25/07/201613:30:0015:00:00א"ת, 19ועדת בריאות במרכז השלטון המקומי רחוב הארבעה 

איתמר גרוטו25/07/201612:30:0013:00:00מירה ואילנה זימון תורים מחשבה בריאה בישיבת רופאי מחוזות ונפות

25/07/201610:45:0011:15:00י בלה אלרן  בישיבת רופאי מחוזות ונפות"הצגת הלומדה ע

רופאי מחוזות ונפותmaya.wolf@sheba.health.gov.ilשלמה אלמשנו25/07/201610:00:0010:30:00ר  שלמה אלמשנו"הצגת סקר ילודים ד

26/07/201617:30:0018:00:00gall@mof.gov.il.רכש חיסונים- שיחת ועידה 

אלון ;רמי אבישר;לב-אורית אפרתי

איתמר ;עופר לוי;רון רביע;שלזינגר

gal.hershkovich@gmail.com;גרוטו



26/07/201617:00:0017:30:00מר רביע+ גרוטו' פרופ+  עם הנהלת חיפה 026706938: שיחת ועידה בקו

שמואל ' פרופ;אר'ענאן נג;רון רביע

נורית סבג ווקנין;דליה לב;רשפון



יעקב ליצמן שר הבריאות26/07/201611:50:0012:00:00הכנה לדיון עם ראש המועצה האזורית מטה אשר- חנה סלע + איתמר גרוטו 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

חנה סלה;קרן מזרחי;גרוטו ;Dalia 

Monticciolo;ירמיהועמיר יצחקי

' גב, גרוטו' פרופ: הכנה לפגישה עם אריאל לוי משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו26/07/201608:00:0008:30:00מר קרנצלר, מנור' גב , לבנה' גב, פינדלינג

ינאי ;ניבה מנור

' iritli@education.gov.il;'קרנצלר

(iritli@education.gov.il);'malkash@

education.gov.il';'Liri'

יאיר , מיכל כהן דר, איתמר- ועדה לחיזוק הרפואה בצפון -הצגה לדנגוט מהמשרד לפיתוח הנג והגליל 

סימן טוב-משה בר26/07/201614:00:0015:00:00מאיה: איתן דנגוט         יועץ אחראי,יהודה רון, שירה ארנון, טלמון

יאיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אלה ;יהודה רון מר;ורד עזרא;טלמון

קלין 'ז;Michal Cohen - Dar;גאון

הדר ;נעם ויצנר;שירה ארנון;אילוז

ל"אצל המנכישי פאליק;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;אלעד

ד "התקשרויות מרב: ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 10קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

26/07/201609:00:0010:00:00אפרתי לב' גב, ד אבישר"עו, מר רביע, מר לוי, גרוטו' פרופ: משתתפים

הדר ;רמי אבישר;מירי אורן;רז דקל

רון ;עופר לוי;דליה לב;מלכה

יניב זוהר;ולרי חנוכייבגלית עבוד;לב-אורית אפרתי;רביע

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 10קומה 

26/07/201612:30:0013:00:00עירית/עמיר, זימנו את רונית

איתמר גרוטו + ראש מועצה אזורית מטה אשר יורם ישראלי - תומר מירז  + יערה קדוש + איתן מימוני 

יעקב ליצמן שר הבריאות26/07/201612:30:0013:00:00חנה סלע+ואנשיו   

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

קרן מזרחי;גרוטו ;Michal Cohen - 

Dar;Dalia Monticciolo;חנה סלה

רונית ;עירית הן;עמיר יצחקי

ירמיהואבידור גינסברג;אנדוולט



אזור הוד השרוןר'איל שורצברג ד26/07/201620:00:0022:00:00פגישה אייל שוורצברג ואיתמר גרוטו

: בהשתתפות- לצמצום העישון ונזקים הצגת תכנית מצומצמת-ח מעקב אחר החלטת ממשלה"דו

סימן טוב-משה בר26/07/201613:15:0013:45:00מאיה: ד מיכל גולדברגר               יועץ אחראי"עו,חיים גבע,איתמר

-חיים גבע;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכניבה מנורמאיה גולן;מיכל גולדברג;הספיל

יעקב ליצמן שר הבריאות26/07/201613:30:0014:00:00אסנת לוקסנבורג+ איתמר גרוטו + מפגש עם ועד איגוד רופאי בריאות הציבור - נדב דודידוביץ' פרופ

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

אסנת לוקסנבורג;קרן מזרחי;גרוטו  

39ירמיהו ליאורה נעים;ר'ד

Canceled: דליה זיו26/07/201613:00:0014:30:00תרחיש ייחוס ענפי-   בנושא קביעת יעדי  ורמות שרות במשרד הבריאות 3' מפגש מס

מירב ;רונית רינגל;רן אדלשטיין;עוזי קרן

הדר ;ורד עזרא;עמי-שירה לב;ענבר

פנחס ;איתמר גרוטו;לוי-טל ברגמן;אלעד

גל הורוביץ ;ר'ברקמן ד

(gal_horowitz@meuhedet.co.il);ויק

טור ברו 

(Bero_victor@meuhedet.co.il);מאיה

ניר רונן ;איריס גמזו כהן; גולן

(nirro1@clalit.org.il)'; ערן מץ

ematz@leumit.co.il';Dalia 

Monticciolo;Michal Cohen - 

Dar;ר רבקה "ד;שמואל רשפון' פרופ

שפר 

(rivka.sheffer@telaviv.health.gov.il)

 Galit;גרשון-בלה בן;מיכאל גדלביץ;

Sayag;משה ;אילנה עגאייב;יעקב נקב

משה זוהר ;'זוהר

(moshezohar@yahoo.com)';' עדי

לשכת בריאות אשקלון - ברלנד 

(adib@bmc.gov.il);'פרג;אלחנן ירס '

ח"באגף לשעOlga Vinitskyרונית בר לוי;מנסור

ענת, גב עירית ליבנה,מר יניאי קריצלר, ניבה מנור' גב, איתמר גרוטו' פרופ-  אפשרי בריא  9:45-10:45  

26/07/201610:00:0011:00:00נידם

'iritli@education.gov.il' 

(iritli@education.gov.il);'malkash@

education.gov.il'

רחוב הנביאים - ל "לשכת הסמנכ

משרד , פינת דבורה הנביאה

 5קומה , בניין לב רם ,  החינוך 

 אגף צפון501חדר 

26/07/201610:00:0011:00:00בניין לב רם פגישה עם אריאל ממשרד החינוך, 2דבורה הנביאה , במשרד החינוך



עינב + איתמר גרוטו + ר גדלביץ"ד+ ר רסולי "ד+ ר אירית לקסר "ד*** סגנית שרת הבריאות של רוסיה 

יעקב ליצמן שר הבריאות26/07/201610:45:0011:30:00****ברכה להזמין בבקשה פרחים **** רויטל = מנואל כץ + 

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

רויטל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

מנואל;יחיאל קליין;ברכה פנירי;מימרן  

משה בר;יעקב טסלר';יעקב אייזק;'כץ -

שולה';יעקב ליצמן אישי;'סימן טוב  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן;אוחיון  

עינב;מוטי בבציק אישי;בבציק  

ברכה;יהודה גרידי;שימרון  

אירית לקסר;איריס רסולי;אבידני  

מיכאל;איתמר גרוטו;קרן מזרחי;ר'ד  

!!!!!!!!!!!ל "בחדר ישיבות מנכצילה סעדון;גדלביץ

27/07/201613:30:0014:00:00איזבלה מייצגת

27/07/201613:30:0014:15:00איזבלה קרקיס, שלילי- איתמר גרוטו , הילה, גתית, סיניה- סטטוס מחקר חיפה - דנציגר  - 13:30

 Yisraelישראל דנציגר   

dancziger

 Sinaiaסיניה נתניהו    

Netanyahu;גתית פנקס   ;ויקי חיGitit 

Pincas;הילה ליפשיץ   ;יהודית מזרחי

Hila Lipschitz;    מיכל ארןMichal 

Aran;    אסף יזדיAssaf Yazdi; איתמר

משרד ראשי ירושליםקרן מזרחי;גרוטו

דליה חנופה;רונית אנדוולטאיתמר גרוטו27/07/201611:30:0012:00:00אנדוולט' ע פרופ.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו27/07/201609:00:0009:30:00סדר יום

בין , ו"א בתמוז תשע"כ, 27.7.2016-ה', ביום ד, להזכירך

- נקיים דיון פנים משרדי בנושא אי9:00-11:30השעות 

 4המפגש ייערך באולם הגדול בקומה . שוויון בבריאות

 39ירמיהו , במשרד הבריאות

יאיר טלמון;נריה שטאובר27/07/201608:00:0009:00:00טיוב רגולציה ברישוי עסקים: גרוטו פגישה עם נריה ויאיר בנושא' במשרדו של פרופ

ירושלים27/07/201612:45:0014:15:00פגישה עם סיגלית ואילן



סימן טוב-משה בר27/07/201609:00:0011:30:00צמצום אי שיויון-שולחן עגול פנימי

אורלי ;ר'אהרון כהן ד;שלומית אבני

אורלי ;אורלי וויינשטיין;בוני

אלי ;איילה פרג;איילת גרינבאום;פרנקל

אורלי ;אנה לרנר;אמה אברבוך;רוזנברג

אסנת ;ר'איל שורצברג ד;ר"הרצברג ד

ורד ;ר'אריק סיטון ד;ר'לוקסנבורג ד

ענת ;ספי מנדלוביץ;ר'ליזה רובין ד;עזרא

שושי ;אלון-ר שגית ארבל"ד;ר'זוהר ד

דב ;ר'שלמה זוסמן ד;ר'א ד'ריב

ורד מדמון ;הדר ירדני;הדר אלעד;פסט

יהודה ;יאיר אסרף;לוי-טל ברגמן;קויתי

מירה ;לירון זהר;ימימה גולדברג;רון מר

מלכה ;מירה חונוביץ;הראל-היבנר

ניבה ;ניבה אזוז ליברמן;ל'מנכ;פרגר

נתן ;נעמה רון;ניר קידר;מנור

עינב ;ד'עו, ר'חיים ד-אסתר בן;סמוך

רונית ;איתמר גרוטו;עמית שריר;שימרון

שירה ;חבר טוב- רויטל טופר ;אנדוולט

  אולם כנסים4קומה סמדר סלמןשני לוי;תמר שוחט;עמי-לב

אנו מבקשים להזמין אותך להשתתף במפגש היוועצות 

בנושא צמצום אי שוויון 

בבריאות

 

  

צמצום אי שוויון - פנימי " שולחן עגול"הזמנה למפגש 

בבריאות

 

 

 

,          שלום רב

 

 

שוויון -ברצוננו להזמינך לדיון פנים משרדי בנושא אי

א בתמוז " כ27.7.2016-ה', שייערך ביום ד, בבריאות

 4 באולם הגדול בקומה 9:00-11:30בין השעות , ו"תשע

 9ירמיהו , במשרד הבריאות

.ירושלים

 

 

בימים אלו מבקש מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי לבחון 

-את המדיניות והפעולות של מערכת הבריאות לצמצום אי

חשוב לי מאוד , במסגרת זאת. 2017-2020שוויון לשנים 

לשמוע את דעתך 

דליה זיו27/07/201617:30:0019:30:00ל"ח בראשות המנכ"דיון הרשות העליונה לאשפוז ובריאות בשע

בעז ;ארנון אפק פרופ;סמדר סלמן;ל'מנכ

קרן ;איתמר גרוטו;ורד עזרא;לב

יורם ;לוי-טל ברגמן;מזרחי

יהודה ;ביטחון-מיכל אזולאי;רובינשטיין

אלה ;רון מר

מירב ;zehavasa@clalit.org.il;גאון

רונית ;רוני צדוק;נועה חסדאי;ענבר

-מירה היבנר;רן אדלשטיין;רינגל

-בלה בן;ר'אסנת לוקסנבורג ד;הראל

מאיה ;צילה סעדון;עינב שימרון;גרשון

ספי ;דוד אזולאי;מירי כהן;גולן

מנהל המכון - חן קוגל ;מנדלוביץ

לרפואה משפטית 

(Chen.kugel@forensic.health.gov.il

גיל ;Ronen Bashari;רם שגיא;(

מיכל ;(gilm@mda.org.il)מושקוביץ 

אייל ;(michalttn@gmail.com)יעקובי 

ר "פקע- פורמן 

(furman46@mail.idf.il);מ סיגל "אל

ל "סא;(sigaltid@gmail.com)תדהר 

א" ת119ח יגאל אלון "באגף לשעל "סא;(talih@mail.idf.il)טלי חמו 

, 119יגאל אלון ' רח, ח"באגף לשע, ח" דיון הרשות העליונה לאשפוז ובריאות בשע

.א"ת

 

איתמר גרוטו27/07/201617:30:0019:30:00

 

28/07/201610:00:0010:30:00ר זהר ברנט יצחקי יחייג אליך לנייד"שיחה עם ד

28/07/201617:30:0018:00:00טלפונים של החברות

 



א ישיבה עם חברת "ת,  חדר ישיבות לשכת השר, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

MSDמר לנדאו, מר בראור, מר הרשקוביץ, מר רביע, גרוטו' פרופ: מכרז חיסונים משתתפים:  בנושא ,

איתמר גרוטו28/07/201620:00:0021:00:00ד אבישר"עו,ר קלינר"ד, מר שלזינגר, מר טלמון, מר לוי

הדר ;רמי אבישר

;gal.hershkovich@gmail.com;מלכה

גלית ;דליה לב;אודי קלינר;עופר לוי

מיכ';'sharon.alon@merck.com;'עבוד

 (מר)אור -אל בר

(michaelbar@mof.gov.il);' רון

יאיר ;אלון שלזינגר;רביע

דפנה בר ;gall@mof.gov.il;טלמון

;'gal.hershkovich@gmail.com;ששת

sharon.alon@merck.com';' מיכאל

 (מר)אור -בר

(michaelbar@mof.gov.il)';gall@mof

.gov.il'Sagee, Ariel';'Sagee, Ariel'

א ישיבה עם חברת "ת,  חדר ישיבות לשכת השר, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

GSKמר לנדאו, מר בראור, מר הרשקוביץ, מר רביע, גרוטו' פרופ: מכרז חיסונים משתתפים:  בנושא ,

28/07/201618:30:0019:30:00ד אבישר"עו,ר קלינר"ד, מר שלזינגר, מר טלמון, מר לוי

 (מר)אור -מיכאל בר;'דפנה בר ששת

(michaelbar@mof.gov.il)';'doron.s.s

halit@gsk.com';gall@mof.gov.il;אלו

גלית ;רמי אבישר;אודי קלינר;ן שלזינגר

ע;gal.hershkovich@gmail.com;עבוד

דליה ;רון רביע;יאיר טלמון;ופר לוי

הדר מלכה;לב





א ישיבה עם חברת "ת,  חדר ישיבות לשכת השר, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

, מר לנדאו, מר בראור, מר הרשקוביץ, מר רביע, גרוטו' פרופ: מכרז חיסונים משתתפים: סייווק בנושא

איתמר גרוטו28/07/201619:30:0020:00:00ד אבישר"עו,ר קלינר"ד, מר שלזינגר, מר טלמון, מר לוי

הדר ;רמי אבישר

;gal.hershkovich@gmail.com;מלכה

גלית ;דליה לב;אודי קלינר;עופר לוי

-מיכאל בר';'shiri@scivac.us;'עבוד

 (מר)אור 

(michaelbar@mof.gov.il);' רון

יאיר ;אלון שלזינגר;רביע

דפנה בר ;gall@mof.gov.il;טלמון

;'gal.hershkovich@gmail.com;ששת

shiri@scivac.us';'(מר)אור -מיכאל בר 

(michaelbar@mof.gov.il)';gall@mof

.gov.il

Roee Egozi;Yitzhak Ravid;Roee 

Egozi;Yitzhak Ravid

ערן עסיס ממשרד + נתן + מבחני תמיכה של חיסוני שפעת :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו28/07/201609:00:0009:30:00אייל+ מתן + אודי קלינר + איתמר גרוטו + המשפטים 

נתן ;אודי קלינר;אייל חסידים;מתן אונגר

צביה ;סמוך

EranAS@justice.gov.il;יחזקאל



א ישיבה פנימית "ת,  חדר ישיבות לשכת השר, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

, מר לוי, מר לנדאו, מר בראור, מר הרשקוביץ, מר רביע, גרוטו' פרופ: מכרז חיסונים משתתפים: בנושא

28/07/201617:30:0018:30:00ד אבישר"עו,ר קלינר"ד, מר שלזינגר, מר טלמון

 (מר)אור -מיכאל בר;'רון רביע

(michaelbar@mof.gov.il);' יאיר

אלון ;גלית עבוד;רמי אבישר;טלמון

דליה ;שלזינגר

דפנה בר ;gall@mof.gov.il;לב

אודי ;עופר לוי;הדר מלכה;ששת

gal.hershkovich@gmail.com;קלינר

נא לבוא עם  )חברי וועדת האסדרה       +במפעל טרה ביקור המנכל - בצומת בית הגדי-בנתיבות 

סימן טוב-משה בר28/07/201613:30:0016:00:00(נעליים סגורות

מייל - איריס שי ';'איריס שי;'אודי קלינר

גליה ;'אלי גורדון;איתמר גרוטו';נוסף

בקעה אל - ר סיהאם "ד';'שגיא

ינאי ';הרב אברהם מנלה';'גרביה

- ינון אלרועי ';'ינון אלרועי;'קרנצלר

יפעת ';'מייל נוסף- ינון אלרועי ';'מזכירה

ניבה אזוז ;מאיה גולן';שמר

עירית ;'עינב שימרון;עדנה באדי;ליברמן

- ערן יעקב ';'ערן יעקב';'ליבנה

איתמר ' פרופ';'איתמר רז' פרופ';'מזכירה

אלי ' פרופ';'(שרית)מייל מזכירה - רז 

קרן ;קרולין פרח;צילה סעדון';סומך

'רן רידניק';'רן רבן;'רונית אנדוולט;מזרחי

'Keren Sheinman';'Carmit 

Avisar';'רותם אסף';'Viki Arosi';סמדר 

מיכל תוסייה';'מנלה יומן;'שזו  - 

 Tomer Sagis';'Tal';'כהן

Raban';'Yoram Sagy';'Michael 

Uzan';'Gali Yarom';'Limor Ben 

Haim';'Moshe Goldberg';'ענת 

בית הגדי'Elad Sasi';'מורי

28/07/201613:30:0014:00:00בחינת סיום באונברסיטה איזבלה משתתפת

#NAME?31/07/201616:00:0016:30:00מירי כהן

מירה ;טל נשרי;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מוטי ;אורית אלקסלסי;חונוביץ

026706939קו שיחת ועידה זהבה ממן אחדות;בבציק

אביעד פדיהאיתמר גרוטו31/07/201611:00:0011:30:00אצלנו אביעד בנושא המכרז

בלה אלרןאיתמר גרוטו31/07/201608:15:0008:20:00ע בלה אלרן.גרוטו פ' במשרדו של פרופ 14:45

רמי אבישר;הדר מלכה31/07/201611:30:0012:00:00ד אבישר"ע עו.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

31/07/201606:45:0007:00:00'להתקשר למתי ברקוביץ

-- עדינה' חדר ישיבות ירושלים ישיבה עם גב, 5קומה , 39במשרד הבריאות ירמיהו ----הישיבה מבוטלת  

31/07/201616:00:0017:00:00ר קלינר"ד, מר ויינברג, ר שוורצברג"ד, ר אניס"ד, גרוטו' פרופ: פיישמן משתתפים

מימי ;ר'אמיליה אניס ד;אורטל אוחיון

איל ;אודי קלינר;דוד ויינברג;שבתאי

מירי בן סימון;ר'שורצברג ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

איתמר גרוטו31/07/201615:30:0016:00:00מועצת בריאות

,  שלום

 

 

 31/7/16- להלן סדר יום מעודכן לישיבת המועצה ב



יעקב ליצמן שר הבריאות31/07/201615:00:0015:30:00ע גרוטו"פ

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';אישי  

איתמר;מוטי בבציק אישי;בבציק  

ירמיהוקרן מזרחי;גרוטו

חן וונדרסמןאיתמר גרוטו31/07/201608:00:0008:30:00ד חן וונדרסמן מנהלת תחום פניות הציבור"  עו507חדר , 5קומה , גרוטו' במשרדו של פרופ

31/07/201612:30:0014:30:00הנהלה

מלכה פרגר31/07/201614:00:0015:30:00שיתופי פעולה-  חינוך והסברה למינעת הריונות לא מתוכננים 

ציונה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ניבה ;חקלאי

ekaterinab@moia.gov.il;irismb;מנור

m@educatiom.gov.il;irismbm@gm

ail.com; עירית ליבנה

(iritli@education.gov.il);'irismbm@e

ducation.gov.il;'חנה ;טליה פליישמן

tedy girmay';benny38@smile.net.il'שלומית אבני;ניר

 705 חדר 7מגדלי הבירה קומה 

חדר ) 7בחדר ישיבות בקומה 

(ד"ממ

שלום 

רב

 

מנהלת השרות הארצי לעבודה , י מלכה פרגר"נתבקשתי ע

סוציאלית לתאם פגישה משותפת לשיתופי פעולה בנושא 

חינוך והסברה למניעת הריונות לא "

,"מתוכננים

 

-14.00 בין השעות 31.7.16

דליה זיו31/07/201609:00:0011:00:00תרחיש ייחוס ענפי-  בנושא קביעת יעדי ורמות שרות במשרד הבריאות 4' מפגש מס

יחיאל קופרשטיין 

(kupery@kupery.com);רן ;עוזי קרן

רונית ;נועה חסדאי;אדלשטיין

-שירה לב;דוד אזולאי;מירב ענבר;רינגל

סיגל ;ורד עזרא;יורם רובינשטיין;עמי

-טל ברגמן;הדר אלעד;ר'טאוב ד-ליברנט

גל ;ר'פנחס ברקמן ד;איתמר גרוטו;לוי

הורוביץ 

(gal_horowitz@meuhedet.co.il);הרצ

ל מלכה 

malka_he@mac.org.il; ויקטור ברו

(Bero_victor@meuhedet.co.il);אירי

ניר רונן ;ס גמזו כהן

(nirro1@clalit.org.il)'; ערן מץ

ematz@leumit.co.il;'ר חן שטיין 'ד

 Dalia Monticciolo;Michal;זמיר

Cohen - Dar;ר "ד;שמואל רשפון' פרופ

רבקה שפר 

(rivka.sheffer@telaviv.health.gov.il)

-בלה בן;עופרה חבקין;מיכאל גדלביץ;

אילנה ;יעקב נקב;Galit Sayag;גרשון

משה זוהר ;'משה זוהר;עגאייב

(moshezohar@yahoo.com)';' עדי

לשכת בריאות אשקלון - ברלנד 

(adib@bmc.gov.il);'פרג;אלחנן ירס '

ח"באגף לשערונית בר לוי;מנסור

31/07/201608:30:0010:00:00הנהלה

בניית תכנית עבודה :  ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

31/07/201610:00:0011:00:00ר אוסטרין"ד+ ר ברמן"ד, ר ברנט"ד, גרוטו' פרופ: משותפת משתתפים

רות ';'srosen@ehf.org.il;'תמר ברמן

זהר ';(rostrin@ehf.org.il)אוסטרין 

'Naama Shilony;'יצחקי-ברנט

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 



31/07/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

מתן נעמןאיתמר גרוטו01/08/201608:00:0008:30:00ע מתן.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

יעקב ליצמן שר הבריאות01/08/201613:45:0014:30:00!לדבר על יין מולסא - ערן יעקב     בנושא מזון לא בריא +  איתמר גרוטו  

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק !!!!!!!!!!!!!!כנסת  









בנושא קידום בריאות - ר יקיר קאופמן "ד+ איילה קמינצקי + טל עצמון + פרופ  נרי לאופר+מנחם אייזן 

יעקב ליצמן שר הבריאות01/08/201610:30:0011:00:00איתמר גרוטו ואנשיו+  נשים חרדיות 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק 39ירמיהו ענת שבתאי;ניבה מנור 

איתמר גרוטו01/08/201616:00:0018:00:00!ירושלים בהצלחה  , 429חדר ', קומה ד, בניין ראש הממשלה, הקרייה, 3ל  קפלן "מכרז משנה למנכ

 

לחם מדגן :ירושלים ישיבה בנושא , 243חדר , 2קומה , אגף תקציבים ,  במשרד האוצר14:45בשעה 

, מר דוד שטיינמיץ- ממשרד הכלכלה , וועדת המחירים + מלא לפיקוח  ממשרד האוצר מר אמיר רשף 

איתמר גרוטו01/08/201614:45:0015:45:00מר בעז סופר, רונית אנדוולט' פרופ, איתמר גרוטו' פרופ- חן רימונה    ממשרד הבריאות ' גב

עדנה ;רונית אנדוולט

-boaz@rational;באדי

ep.co.il;'rimona.chen@economy.go

v.il';'david.shteinmez@economy.go

, אגף תקציבים , במשרד האוצר

ירושלים , 243חדר , 2קומה 

ירושלים פגישה בנושא קידום בריאות , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו ,  במשרד הבריאות

יואב מריק רופא ראשי באגף ' פרופ,  מנור ' גב, גרוטו' פרופ:משתתפים,לאוכלוסיות עם מוגבלויות

ניבה מנוראיתמר גרוטו01/08/201609:00:0010:00:00שוש אספלר' חיה יוסף אחות ראשית וגב' גב, ה "מש

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

#NAME?01/08/201610:00:0014:00:00

 Michal;ר''רבקה שפר ד;עופרה חבקין

Cohen - Dar;ציפי ;מן'חנה טורג

איריס גמזו ;מיאן'שלומית נג;מזרחי

נורית סבג ;מיכאל גדלביץ;כהן

בלשכת תל אביב1002/08/201617:00:0017:30:00ראיון ערוץ 

הוד השרוןאיתמר גרוטור'איל שורצברג ד02/08/201620:30:0022:00:00פגישה

איתמר גרוטו02/08/201612:00:0013:00:00אצלנו פגישה עם רוני סגינר בנושא המטופל במרכז

--- קרן מזרחי;איתמר גרוטו;עידו גרינבלוםאודי קלינר02/08/201609:00:0010:00:00עידו, ר קלינר"ירושלים ישיבה עם ד, 508חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----מבוטל

-WHOפ '' שתMDSאיתמר בנושא קבוצת עבודה , ארנון, (ח"ב משה"מש) שרון קבלו ונציגים מטעמה 

JICA02/08/201613:00:0014:00:00עינב שימרון

Sharon.Kabalo@mfa.gov.il;ארנון 

12קומה , 39ירמיהו ' רחקרן מזרחי;מורן אלולאיתמר גרוטו;אפק פרופ



רונית, זינגר' פרופ, איתמר גרוטו, ארנון: משתתפים, תכנית לאומית לביטחון תזונתי לכל-----מבוטל ----  

ארנון אפק פרופ02/08/201614:00:0015:00:00נציג מטעמה/ מלכה פרגר, הדר אלעד,יוספה כחל, דוד אזולאי, אנדוולט

יוספה ;רונית אנדוולט;דוד אזולאי

מלכה ;מיכל שלומוב;עידית סגל;כחל

הדר אלעד;פרגר

psinger@clalit.org.il;einatha@clalit.

org.il; איתמר גרוטו;קרן מזרחי

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

5אצל איתמר קומה איתמר גרוטור'איל שורצברג ד03/08/201616:30:0017:30:00איל+ ע גרוטו. פ

טליה פליישמןאיתמר גרוטו03/08/201615:15:0015:30:00ע עם טליה פליישמן.גרוטו פ' במשרדו של פרופ 15:15-15:30



שושי טל;ד"הרולד בר עואיתמר גרוטו03/08/201615:30:0016:00:00ע מר בר.גרוטו פ' במשרדו  של פרופ

איתמר גרוטו03/08/201616:00:0016:30:00מר שליט, מר הרשקוביץ, גרוטו'  עם פרופ026706938:שיחת ועידה בקו

 גל הרשקוביץ'

(gal.hershkovich@gmail.com)';'דורו

 ן שליט

(doron.s.shalit@gsk.com)';'jocelyn.l

03/08/201607:00:0008:00:00אורלי וגיא - 10ראיון ערוץ 

יעקב ליצמן שר הבריאות03/08/201611:30:0012:30:00(קרן מזמנת )ל הגנת הסביבה  "מנכ= איתמר גרוטו ואנשיו - עידכון לגבי הוועדה המדעית מחקר חיפה 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

איזבלה קרקיס 

חדר סיעת יהדות התודה- כנסת  'NadiA@sviva.gov.il;'ר'ד

---- אורית אלקסלסי;מירה חונוביץ03/08/201608:00:0008:30:00חונוביץ' ע גב.גרוטו פ' במשרדו של פרופ----מבוטל

תמר ברמןBIOMONITORING CALIFORNIA03/08/201613:00:0015:00:00ר ולדמן "פגישה עם ד

איתמר 

 rostrin@ehf.org.il';'Sari;'גרוטו

Rosen (srosen@ehf.org.il)';'Hagai 

Levine 

רחל 

'rachelraananrr@gmail.com;'רענן

תל , רחוב הארבעה, לשכת בריאות

 חדר ישיבות לשכת 3אביב קומה 

שר

שלום 

,לכולם

 

 

השתתפות בכנס בחולון : ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה ,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

צילה סעדון;עינב שימרוןאיתמר גרוטו03/08/201613:30:0014:30:00מאיה מנע ואנשיה' גב+ שימרון ' גרוטו וגב' פגישה עם פרופ

,  39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

שני לוי03/08/201614:30:0015:30:00איתמר גרוטו' פרופ- פגישת היכרות 

-  ר"שושי גולדברג ד;איתמר גרוטו

207 חדר 2מינהל הסיעוד קומה שיבא תל השומר

03/08/201609:00:0009:30:00דודו ויינברג מחליף את עמיר- זימנו עמיר ומיכל 

איתמר ,ל תיירות ואנשיו"אמיר לוי מנכ: בהשתתפות- הפחתת הנטל הרגולטורי העודף בענף המלונאות 

סימן טוב-משה בר666448503/08/201609:00:0010:00:00ואנשיו            חומר יועבר בהמשך    שני 

נעם ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכמיכל גולדברג;עמיר יצחקי;ויצנר

4קומה - אולם כנסים איתמר גרוטו;קרן מזרחיאתי עמר03/08/201610:00:0011:00:00איתמר גרוטו' פרופ- קידום בריאות ותזונה- הרצאת העשרה

הרצאה בנושא קידום בריאות ותזונה לעובדי המשרד בקומה 

4 

 

03/08/201610:00:0011:00:00

'Liri'איתמר גרוטו04/08/201610:00:0011:00:00גרוטו עם לירי' א פגישה פרופ"ת, חדר ישיבות , 3קומה , 12רחוב הארבעה ,  בשירות המזון הארצי

א  ישיבה בנושא צהרונים "ת, חדר ישיבות , 3קומה , 12רחוב הארבעה ,  בשירות המזון הארצי

איתמר גרוטו04/08/201611:00:0012:00:00אנדוולט' פרופ, ד אוסטפלד"עו, גורדון' אינג, גורדון' פרופ: משתתפים

אלי ;דליה חנופה;רונית אנדוולט

מרינה אוסטפלד;קרולין פרח;גורדון

שירלי ;אבידור גינסברג;קרן מזרחי

יוספה ;אורית זילברברג;רחמיאל

אורית יונה;כחל

  (33חדר )חדר ישיבות , מרכז לאומי לבקרת מחלות , 2קומה , מכון גרטנר,  בתל השומר

: שימרון מהאיגוד' גב, גרוטו' פרופ: פ משרד הבריאות והאיגוד הקרדיולוגי משתתפים"שת:ישיבהבנושא

' פרופ, תמי שיינקמן ויריב ורניק , מיכאל גליקסון' פרופ

איתמר גרוטו04/08/201617:00:0018:00:00רובינשטיין

צילה ;עינב שימרון

-batiaziv@israel;'סעדון

heart.org.il';'Hagit yakir 

(Hagit.Yakir@sheba.health.gov.il)';'

 2קומה , מכון גרטנר, בתל השומר

חדר , מרכז לאומי לבקרת מחלות, 

(33חדר )ישיבות 

--- א  ישיבה"ת, חדר ישיבות , 3קומה , 12רחוב הארבעה , בשירות המזון הארצי--- הישיבה מבוטלת  

04/08/201609:30:0010:30:00גרוטו' פרופ+ עם הוועד  של חיפה 

דליה ;בתיה קזס;ניסים לוי

רון ';Jacobg.hf@histadrut.org.il;'לב

'רון שפיגל'רביע

רחוב , בשירות המזון הארצי

חדר  , 3קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות



סימן טוב-משה בר04/08/201613:30:0017:00:00וועדת האסדרה (ל"בראשות מנכ)בלשכת השר- במכון גרטנר - ש "בתה

מייל - איריס שי ';'איריס שי;'אודי קלינר

גליה ;'אלי גורדון;איתמר גרוטו';נוסף

@animals@green.org.il';'moti';'שגיא

sukeret.co.il';'yoav.friedmann@boi.

-זהר ברנט;Amit Ganor;'מנלה יומן'

ניבה';ענת מורי;'אבידור גינסברג;יצחקי  

אולם ויטה   קומה ראשונה במעליתמנור-בסודו

  (33חדר )חדר ישיבות , מרכז לאומי לבקרת מחלות , 2קומה , מכון גרטנר, בתל השומר

: שימרון מהאיגוד' גב, גרוטו' פרופ: פ משרד הבריאות והאיגוד הקרדיולוגי משתתפים"שת:ישיבהבנושא

' פרופ, תמי שיינקמן ויריב ורניק , מיכאל גליקסון' פרופ

איתמר גרוטו04/08/201617:00:0018:00:00רובינשטיין

צילה ;עינב שימרון

'batiaziv@israel-heart.org.il;'סעדון

'Hagit yakir 

(Hagit.Yakir@sheba.health.gov.il)';'

Pnina Bason 

(pninab@rcspr.co.il)';'Yariv Vernik 

נשיא האיגוד , מיכאל גליקסון' פרופ: ישתתפו

הקרדיולוגי

 

ממשרד יחסי הציבור – תמי שיינקמן ויריב ורניק 

Canceled:  יעקב ליצמן שר הבריאות07/08/201620:10:0020:40:00טנטטיבי- ? איתמר גרוטו + ברסימנטוב

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק ירמיהו 



גליה :בהשתתפות- הכנה לקראת הצגת התעשייה בוועדת אסדרה  (ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר02-670696607/08/201617:00:0017:30:00גלעד בוק                בקו ,איתמר,מאיה,שגיא

galia@industry.org.il;מאיה 

קרן מזרחי;איתמר גרוטו;גולן

איתמר גרוטו07/08/201608:00:0017:30:00ביקור במפעל בערד

Canceled:  סימן טוב-משה בר07/08/201616:30:0017:00:00מאיה,איתמר,ספי: בהשתתפות- ל כלכלה "הכנה לקראת פגישה אצל מנכ- בוטל

קרן ;איתמר גרוטו;ספי מנדלוביץ

ל"אצל המנכמאיה גולן;מזרחי

---- מנור שפריץ07/08/201612:30:0013:00:00ר שפריץ"היפטיטיס עם ד: גרוטו פגישה בנושא' במשרדו של פרופ-----מבוטל

אישי תשתדל ללשלוח נציגארנון הודיע שיהיה רק בחצי שעה - פורום הנהלה                 רויטל לא תגי 

סימן טוב-משה בר07/08/201612:30:0014:00:00(צריך להיות באירוע השקת תכנית אוניב לונדון )הראשונה 

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

אצל המנכל- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

07/08/201620:00:0020:30:00ם" פו4פגישה צוות 

--- אורטל אוחיון;ר'איל שורצברג דאיתמר גרוטו07/08/201617:00:0018:00:00הצגת פעילות אגף הרוקחות: ישיבהבנושא, גרוטו' במשרד של פרופ----הישיבה מבוטלת

Canceled: אצל איתמר, 5קומה איתמר גרוטו;קרן מזרחימירי כהן07/08/201607:30:0008:00:00איתמר גרוטו' ע מירי כהן ופרופ.פ

** אצל איתמר, 5קומה איתמר גרוטו;קרן מזרחימירי כהן07/08/201612:00:0012:30:00איתמר גרוטו' ע מירי כהן ופרופ.פ** מבוטל

--- מירה חונוביץ;אורית אלקסלסי07/08/201608:00:0008:30:00ע מירה.גרוטו פ' במשרדו של פרופ----מבוטל

07/08/201612:30:0014:00:00הנהלה

יעקב ליצמן שר הבריאות07/08/201616:15:0016:45:00ליאורה שחר בנושא טיפות חלב+ מירה חונוביץ+ איתמר גרוטו + יונה רוזנפלד ' פרופ

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק 39ירמהיו  

--- גרוטו ישיבה בנוגע לתכנית תוכנית הסברה גנרית להתפרצויות' במשרד של פרופ---הישיבה מבוטלת  

סמדר שזו;צילה סעדון;עינב שימרון07/08/201614:30:0015:00:00שזו' גב, שימרון' גב, גרוטו' פרופ: של מחלות משתתפים



Canceled: ליזה רובין+ מירה חונוביץ + איתמר גרוטו + מוריה אשכנזי   +המשבר במערך בטיפת חלב  

יעקב ליצמן שר הבריאות07/08/201615:00:0015:30:00?ברסימנטוב +

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק 39ירמיהו אודי קלינר 

#NAME?07/08/201608:30:0010:00:00

אלי ;עמיר יצחקי;אביבה אוליאל

יניב ;רון רביע;אורית אלקסלסי;גורדון

אמיליה אניס ;רחל ברם;רז דקל;תייר

אייל חקודניאל ;דליה לב;ר'אסתר צוקרמן ד;ר'ד

, ארנון: משתתפים, Cאירוע הדבקה בצהבת : בנושא, 02-6706939: 'המשך שיחת ועידה בקו מס

שרה , גדעון צוריאלי, טל נשרי, נתן סמוך, בעז לב, שי פאליק, סיגל ליברנט/ ורד עזרא, איתמר גרוטו

ארנון אפק פרופ08/08/201613:30:0014:00:00לב-שר

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

סימה ;בעז לב;קלין אילוז'ז;עזרא

גדעון ;טל נשרי;נתן סמוך;אהרוני

ישי ;לב-שרה שר;ד"צוריאלי עו

שירן אמון;מירי כהןאיתמר גרוטו08/08/201616:00:0016:30:00(מירי תחייג אליך)שיחת טלפון  בין איתמר ומירי 

רונית ,עינב,איתמר:בהשתתפות- ? וועדת אסדרה לאן:בנושא (ל"בראשות מנכ)-שיחת ועידה- בוטל 

סימן טוב-משה בר08/08/201618:00:0018:30:00מאיה:             יועץ אחראי6706966אודי קלינר     בקו,אנדוולט

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי ;רונית אנדוולט;שימרון

מאיה גולן;קלינר

אודי קלינר08/08/201609:30:0011:30:00"אורות רבין"בועדת הכלכלה הפעלת יחידות הייצור הפחמיות בתחנת הכח 

 

08/08/201610:30:0011:00:00ז סיור"לו

 

 

פגישה בלשכה של ראש העיר  – 10:00: בשעה

. 

מר , גרוטו' פרופ: התקשרות חיסון שעלת דרך שראל משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו08/08/201614:00:0014:30:00ד אבישר"עו, שלזנגר

אלון ;הדר מלכה;רמי אבישר

דפנה בר ששת;שלזינגר

נתן סמוךC08/08/201609:00:0010:00:00אירוע הדבקה בצהבת 

בעז ;ורד עזרא;איתמר גרוטו;טל נשרי

קרן ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ;לב

מזרחי

  02/6706967' שיחת ועידה מס

, איתמר גרוטו, ארנון אפק, טל, נתן

,בועז לב, ורד עזרא

פופקין            בהשתתפות חברי הוועדה  ' ל פרופ"הרצאת אורח מחו   (בראשות מנכל)- וועדת אסדרה 

סימן טוב-משה בר08/08/201610:00:0012:30:00מאיה גולן:                       יועץ אחראי

מייל - איריס שי ';'איריס שי;'אודי קלינר

גליה ;'אלי גורדון;איתמר גרוטו';נוסף

בקעה אל - ר סיהאם "ד';'שגיא

ל"אצל המנכינון ';'הרב אברהם מנלה';'גרביה

08/08/201614:30:0015:30:00Maayan Cohenל''רח' בראשות ר- איום פנדמיה

נועה ;איתמר גרוטו;דליה זיו

ל''רחאודי קלינר;רונית רינגל;חסדאי

 

 

א'' ת4קומה , 20הארבעה ' רח08/08/201614:30:0015:30:00ל"דיון איום פנדמיה הראשות ראש רח

ר ערן קופל הרופא "ד= סיורבטיפות חלב + איתמר גרוטו + מנהל אגף הרווחה + פגישה עם ראש העיר 

-ישראל פרידמן  קרן אינני מכירה אנשים מהנפה אנא זמני את כל מי שאיתמר יחליט שצריך **** הנפתי 

יעקב ליצמן שר הבריאות08/08/201610:00:0012:30:00קיסר רותי גיא******* תודה

' זהבה;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;ממן אחדות  

יעקב;'יעקב טסלר';יעקב אייזק;'קליין  

מוטי;יעקב ליצמן אישי ישן';ליצמן אישי  

מירה ;רינת גינדיל;עופרה חבקין

דליה ;רון רביע;אורית אלקסלסי;חונוביץ

מירי ' דר;רות יצהר;ערן קופל;לב

פתח תקווההילה ;זאב זוהר;ליאורה וסטרמן;זיבצינר





	

מירי תחייג לאיתמרקרן מזרחי;איתמר גרוטומירי כהן09/08/201614:45:0015:00:00איתמר גרוטו' שיחה טלפונית מירי כהן ופרופ

מר , ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: רכש חיסונים משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

09/08/201615:00:0015:30:00מר הרשקוביץ, מר לנדאו, מר בראור, מר שלזינגר, מר טלמון, מר פדיה/רביע

דפנה בר ;אודי קלינר;אלון שלזינגר

דליה ;gall@mof.gov.il;רון רביע;ששת

גל הרשקוביץ ;'לב

(gal.hershkovich@gmail.com);' יאיר

אבי ישראלי פרופ09/08/201612:00:0012:30:00אורית בלומפלד- בקשה לדרוג מחקר - שיחת ועידה 

קרן ;איתמר גרוטו;אבי ישראלי

- אלה ;ארנון אפק פרופ;מזרחי

 Daniel;מנדלסון

Cohen;esomekh@gmail.com





 



+ איתמר + טל מורגנשטיין + נתן +  חיסון כנגד פנומוקוקים 2/2016שיחת ועידה בנושא תשובת כללית 

חבר טוב- רויטל טופר 09/08/201609:30:0010:00:00מתן

צביה ;נתן סמוך;מתן אונגר

טל ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;יחזקאל

02-6706967מורגנשטיין

Canceled:  ל"אצל המנכאיתמר גרוטויעל קפלן09/08/201611:00:0011:30:00שרותי בריאות הציבור- תכניות עבודה ותכניות לאומיות - הסרת חסמים

איתמר גרוטו09/08/201613:00:0014:30:00גרוטו' חדר ישיבות ישיבת רופאי מחוזות עם פרופ, במחוז מרכז 

Michal Cohen - Dar; ר חבקין"ד  

ר מיכאל"ד;ר חן זמיר"ד;עופרה  

שמואל' פרופ;ר רבקה שפר"ד;גדלביץ  

דליה ;איריס גמזו כהן;רשפון ר חן שטיין זמיר'ד;ר''רבקה שפר ד (צפון)

אצל  )חדר ישיבות , במחוז מרכז 

(ר חבקין"ד

ר'רותי ישי דאיתמר גרוטו09/08/201611:00:0012:00:00ר ישי"ד+ גרוטו פגישה עם אסתר אדמון ' במשרדו של פרופ

' אינג, גרוטו' פרופ: ג משתתפים29מזון תרופתי שאינו רשום :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו 

רות שימברג;אלי גורדון;קרולין פרחאיתמר גרוטו09/08/201609:00:0009:30:00שימברג' וגב, גורדון

בלשכת :  סיור בטיפת חלב של משרד הבריאות ושירותי בריאות הכללים מקום מפגש8:45בשעה 

09/08/201608:45:0013:15:00(ב הזמנה"מצ)חיפה , סיעוד, חדר ישיבות, 19קומה '  א15ם "רחוב פלי, הבריאות המחוזית חיפה 

בתיה 

diklad@ips.gov.il;'dorit.g@me;ר'מג

uhedet.co.il;'רון ;דיקלה דהן שריקי

מירה ;רביע

 Bruria ברוריה שרמן'

Sherman';'etirf@clalit.org.il';'Vatury, 

Sigal - חיים נחמה' דר';''סיגל ואטורי  - 

עדי;קרן מזרחי';אגף לבריאות הציבור. מ  

(עובדת);איתמר גרוטודב פסט09/08/201610:00:0011:00:00תיפקוד- בנושא , (עובדת)+ איתמר גרוטו 

ענת שבתאי10.8.1610/08/201615:00:0016:30:00,  לחינוך וקידום בריאות19-הזמנה לועדה מדעית של הכנס הלאומי ה- תזכורת

 עירית'

ornaepel@research.haifa.ac';'ליבנה

.il';שלומית אבני;'Shlomit Nir 

Tor';איתמר 

קומת קרקע , בחדר הישיבות

נח ויהודה ' רח– משרד הבריאות,

תל אביב, 15מוזס 







ר "ד, ר ישי"ד, גרוטו' פרופ: מאגר מח עצם הדסה משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו10/08/201609:00:0009:30:00ד אגמון"עו, אקסלרוד

יפית ;ר'רותי ישי ד;טליה אגמון

ר'עפרה אקסלרוד ד;כהן

אביב-תל10/08/201617:00:0018:00:00פגישה רון מאור

, רמי שגיא, טל ברוש, איתמר גרוטו, בעז לב, אסתר קרסנר, שמוליק יצחקי- חיסונים לא קונבנציונליים 

דליה זיו10/08/201613:30:0015:00:00רוני צדוק

אסתר קרסנר ;בעז לב

(esther_krasner@mod.gov.il);איתמ

טל ברוש ; ר גרוטו

tbrosh@gmail.com;אולם עליון- ח "באגף לשער'עפרה אקסלרוד ד;ר'איל שורצברג דרוני ;רם שגיא

איתמר גרוטו10/08/201619:05:0019:35:00גולן שחר, דודי גרינברג, איתמר גרוטו: שיחת ועידה בנושא מחקר פוליו

Golan Shahar 

(golan.shahar878@gmail.com);גרינ

(dudi@bgu.ac.il) ברג דוד

ענת שבתאי10.8.1610/08/201615:00:0016:30:00-  לחינוך וקידום בריאות18-הזמנה לועדה מדעית של הכנס הלאומי ה

 עירית'

ornaepel@research.haifa.ac';'ליבנה

.il';שלומית 

rosenl@post.tau.ac.il';'Shlomit';אבני

קומת קרקע , בחדר הישיבות

נח ויהודה ' רח– משרד הבריאות,

.תל אביב, 15מוזס 







אורטל אוחיון10/08/201608:00:0009:00:00ל"שיחת ועידה בנושא המ

ישי ;עינת גורליק;ר'איל שורצברג ד

דניז ;איתמר גרוטו;פאליק

דפנה סנדובסקי;אינבינדר

210/08/201609:30:0013:00:00א אולם "נמרים בסינמטק ת"הקרנת הסרט 

עינת אופיר  

 

עופר לוי12/08/201610:00:0011:00:00סגירת מכרז חיסונים

-אורית אפרתי;איתמר גרוטו;רון רביע

אלון ;לב

רמי ;gall@MOH.GOV.IL;שלזינגר

'Gal Hershkovich;'אבישר



Canceled:  סימן טוב-משה בר14/08/201612:30:0014:30:00ישיבת הנהלה- מבוטל

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

ודים ;אופיר אביב;ר"שושי גולדברג ד

אצל המנכלמורן אלול;נטע יונה;פרמן

#NAME?14/08/201608:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אמיליה אניס ';אלי גורדון;'אודי קלינר

-זהר ברנט;דיקלה דהן שריקי;ר'ד

מירה ;ר'ליזה רובין ד;יצחקי

עמיר ;מנור-ניבה בסודו;חונוביץ

איתמר גרוטו14/08/201609:00:0010:00:00רון ו עידו,ר קלינר"ירושלים ישיבה עם ד, 508חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

אודי ';עידו גרינבלום;'דליה לב;רון רביע

'עידו גרינבלום;'קלינר

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 508חדר , 5קומה 

14/08/201615:30:0016:00:00אודי מייצג

14/08/201608:00:0017:00:00ל"איתמר חו

ר איל 'ד, איתמר גרוטו' פרופ, מירי כהן: במסעדות     משתתפים-  הצעת חוק להצבת  מזרקי אפיפן

מירי כהן14/08/201615:00:0016:00:00ד הדר ראדה"עו, שוורצברג

אורטל ;קרן מזרחי;ר'איל שורצברג ד

12קומה , חדר ישיבותאודי קלינרהדר רדאה;איתמר גרוטו;אוחיון

איתמר )אלי גורדון     ,איתמר,עינב,בעז-הכנה לקראת דיון בוועדת עבודה ורווחה בעניין הסלמונלה 

סימן טוב-משה בר15/08/201616:00:0017:00:00(02-6706966ועינב לעלות על הקו   

סמדר ;צילה סעדון;עינב שימרון;בעז לב

אלי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;שזו

אודי ;ר'רותי ישי ד;קרולין פרח;גורדון

ל"אצל המנכמאיה גולן;קלינר



Canceled:  אודי קלינר,רונית אנדוולט,עינב,(ל"חו)איתמר:בהשתתפות- ? וועדת אסדרה לאן- בוטל       

סימן טוב-משה בר15/08/201615:45:0016:30:00מאיה:יועץ אחראי            

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי ;רונית אנדוולט;צילה סעדון;שימרון

ל"אצל המנכמאיה גולן;קלינר

איתמר גרוטו15/08/201608:30:0017:00:00ל"איתמר חו

#NAME?15/08/201610:00:0014:00:00איתמר גרוטו

מ על "מו: ירושלים ישיבת הכנה לישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

מר , מר טלמון,  מר סימון ,מר הרשקוביץ, מר בראור, גרוטו' פרופ: הסכם לוגסטיקה משתתפים

16/08/201614:00:0015:00:00ר קלינר"ד, מר רביע, מר לוי, שלזינגר

עופר ;דפנה בר ששת

אלון ;moti.simon@gmail.com;לוי

יניב ;יאיר טלמון;רון רביע;שלזינגר

ד;gal.hershkovich@gmail.com;זוהר

מ על הסכם "מו: ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

מר , מר שלזינגר, מר טלמון,  מר סימון ,מר הרשקוביץ, מר בראור, גרוטו' פרופ: לוגסטיקה משתתפים

איתמר גרוטו16/08/201615:00:0016:00:00מר בוסקילה ואנשיו- חברת שראל + ר קלינר"ד, מר רביע, לוי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;יאיר טלמון

גלית ;עופר לוי;דליה לב;רון רביע;ששת

;' gall@mof.gov.il;אודי קלינר;עבוד

(avi_b@sarel.co.il)';'אור -מיכאל בר

' אורית';'גיא שטיינר';'דליה וולף  

יניב זוהר';ביטנר

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

איתמר גרוטו16/08/201608:00:0015:00:00ל"איתמר חו

Canceled:  ל"אצל המנכאיתמר גרוטויעל קפלן17/08/201611:00:0011:30:00שרותי בריאות הציבור- תכניות עבודה ותכניות לאומיות - הסרת חסמים

17/08/201608:30:0015:00:00ל"איתמר חו

איתמר גרוטו17/08/201610:00:0010:30:00פתיחת כנס של פמי בכפר המכביה



, גרוטו' פרופ: סגירת החלטות משתתפים- מכרז רכש חיסונים : בנושא026706938: בקו: שיחת ועידה 

מר , ד אבישר"עו, מר טלמון, מר לוי, מר לנדאו, מר בראור, מר הרשקוביץ,  ר קלינר"ד, מר רביע

18/08/201611:00:0011:30:00נציג/שלזינגר

רון ;דליה לב;גלית עבוד

ה;gal.hershkovich@gmail.com;רביע

דפנה בר ;עופר לוי;אודי קלינר;דר מלכה

יניב זוהראלון ;gall@mof.gov.il;ששת

סימן טוב-משה בר18/08/201609:30:0011:30:00חברת מקנזי- מפגש של חברי הוועדה עם מרצה אורח של התעשייה -וועדת אסדרה 

מייל - איריס שי ';'איריס שי;'אודי קלינר

גליה ;'אלי גורדון;איתמר גרוטו';נוסף

בקעה אל - ר סיהאם "ד';'שגיא

- יאיר שירן ';'הרב אברהם מנלה';'גרביה

' רותם אסף';'מנלה יומן ';'Carmit 

Avisar';'Keren Sheinman';'יוליה 

ר שגית ארבל"ד;עמית שריר';אונגר -

 Elad Sasi';'Osnat Golan';'Uri';אלון

ל               "אצל המנכ- בירושלים 

13 קומה 39           רח ירמיהו 

18/08/201608:30:0020:00:00ל"איתמר חו

19/08/201610:00:0015:30:00ל"איתמר חו

איתמר גרוטו19/08/201609:30:0011:00:00מועצה לאומית לתזונה גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד  באולם של המועצות

   

20/08/201610:00:0017:30:00ל"איתמר חו

אורטל אוחיון21/08/201608:00:0008:30:00שיחת ועידה בנושא מתן מענה לתמיכה במכשירי מעבדה תוצרת חוץ

איל ;שירית אלבז;איתמר גרוטו

רמי ;ר'רותי ישי ד;ר'שורצברג ד

אודי קלינר;ורד עזרא;ישי פאליק;אבישר



421/08/201609:00:0014:00:00התרמת דם קומה 

סימן טוב-משה בר21/08/201615:00:0016:30:00פורום הנהלה- בוטל 

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

נטע ;ליאור ברק;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט

איריס ;שרה שטרייספלד;יניב זוהר;יונה

אצל המנכלמיכל לזרוביץ;גינזבורג

עופר לוי21/08/201608:00:0008:30:00איתמר+ שלמה + אצל איתמר 

 'חזי צפריר'

(ramot.habira@012.net.il);איתמר 

קרן מזרחי;גרוטו ;Vered Alboאיתמר גרוטו

506 חדר 5קומה קרן מזרחי;איתמר גרוטויורם רובינשטיין21/08/201611:00:0011:30:00איתמר גרוטו ויורם רובינשטיין' ע פרופ"פ

הספיל-חיים גבע;מיכל גולדברגאיתמר גרוטו21/08/201607:30:0008:00:00עישון: ד גולדברג ומר גבע הכנה לישיבה עם השר ישיבה בנושא"גרוטו ישיבה עם עו' במשרדו של פרופ

אצל המנכלמאיה גולן;קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר21/08/201618:30:0019:30:00מאיה: שוטף        יועץ אחראי- איתמר 

+ ליזה רובין + מירה חונוביץ + איתמר גרוטו + מוריה אשכנזי  +המשבר במערך בטיפת חלב

יעקב ליצמן שר הבריאות21/08/201617:00:0017:40:00?ברסימנטוב

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק 39ירמיהו רון רביע;מאיה גולן 

ק "התמודדות עם טרור טב: ירושלים ישיבה בנושא , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

יצחקי-זהר ברנטאודי קלינראיתמר גרוטו21/08/201613:30:0014:30:00ר"לוט- מר איתן יצחק  + ר קלינר "ד, גרוטו' פרופ: במים ומזון משתתפים 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

21/08/201611:30:0012:30:00ר שוורצברג"גרוטו פגישה עם ד' במשרד של פרופ

אורטל ;אהרון-נתי כהן;ר'איל שורצברג ד

אוחיון





21/08/201608:30:0010:00:00הנהלה

יעקב ליצמן שר הבריאות21/08/201616:30:0017:00:00ד מיכל גולדברג"עו+ ברסימנטוב+ איתמר גרוטו – פגישה בנושא עישון 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק 39ירמיהו הספיל-חיים גבע 

Canceled:  איתמר או נציג מטעמו,טליה אגמון,טלל נישרי,ארנון: בהשתתפות- חוק מענק לידות בית     

סימן טוב-משה בר21/08/201611:30:0012:00:00נעם:יועץ אחראי       

טל ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

איתמר ;צביה יחזקאל;טליה אגמון;נשרי

ל"אצל המנכנעם ויצנר;קרן מזרחי;גרוטו

איתמר גרוטו21/08/201615:00:0015:30:00.רפואה מונעת וסביבה בריאה, קידום בריאות אורח חיים בריא – קידום בריאות : הצגה של הנושא 

21/08/201615:00:0016:30:00ל"הנהלה מנכ

22/08/201620:00:0021:00:00בר מצווה לבן של יעקב איזק

אולמי בית ישראל רחות עזרת 

 ירושלים18תורה 

סימן טוב-משה בר22/08/201617:30:0019:00:00מאיה,אודי,ספי,אלי גורדון,רונית אנדוולט,איתמר:בהשתתפות- המלצות ועדת רגולציה 

רונית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ספי ;קרולין פרח;אלי גורדון;אנדוולט

ל"אצל המנכמאיה גולן;אודי קלינר;מנדלוביץ

רון רביע;איתמר גרוטודב פסט22/08/201614:30:0015:00:00(רפורמת הקורנפלקס)במשך למכתב של אבי סלקמן - בנושא ,  רון רביע+ איתמר גרוטו 



איתר גרוטו ' ירושלים פגישת הכרות  פרופ , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות!!!! בוטל

urielco@mof.gov.ilאיתמר גרוטו22/08/201614:00:0014:30:00ט המגדלים"קב- , מר אוריאל כהן+ 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

איתמר גרוטו22/08/201613:00:0014:00:00סדצקי' פרופ+ גרוטו ' א פרופ.ירושלים פ , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

 'סיגל סדצקי פרופ'

('SiegalS@gertner.health.gov.il')';R

egina PinkasSiegal Sadetzki

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

ניסים לויאיתמר גרוטו22/08/201609:30:0010:00:00ניסים לוי+ א עם בבר וענונו .אצל איתמר גרוטוף פגישה פ

דב פסט22/08/201607:30:0008:30:00יחסי עבודה  במחוז- בנושא , עפרה חבקין + איתמר 

ר חבקין "ד;עופרה חבקין;איתמר גרוטו

רינת גינדיל;עופרה



אצל איתמר, 5קומה איתמר גרוטו;קרן מזרחימירי כהן22/08/201610:30:0012:00:00איתמר גרוטו' ע מירי כהן ופרופ.פ

22/08/201616:00:0016:30:00תואם מול עידו

- מנהל פרוייקט עיר בריאה  

 

FW: 22/08/201616:00:0017:00:00ועדת היגוי עיר בריאהrjariela@jerusalem.muni.il

איתמר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ואן במשרד'אצל אריאלה רגאודי קלינר;גרוטו

מנור שפריץ22/08/201610:00:0010:30:00ר מנור"גרוטו פגישה בנושא הפטיטיס עם ד' במשרדו של פרופ



ירושלים ישיבה בנושא טיפת חלב הוד השרון , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ר "ד, גב דדון לוי, עירוני' גב, נחמן אש' פרופ- ר חבקין ואנשיה מכבי "ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

איתמר גרוטו22/08/201608:30:0009:30:00לנצברגר

כרמית ;'רינת גינדיל;ר חבקין עופרה"ד

'לבשוב

לה 'אנג';'נחמן אש פרופ;'ערן קופל

דניאל לנדסברגר ';'לוי-סיגל דדון';'עירוני

מירי ' דר;רות יצהר;עופרה חבקין';ר'ד

רחל ;'ליאורה וסטרמן;זאב זוהר;זיבצינר

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

דב       ,רון רביע,איתמר,עופר לןי:משרדי שירות המזון בהשתתפות: בנושא(בראשות מנכל)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר670696623/08/201619:00:0019:30:00     

קרן ;איתמר גרוטו;גלית עבוד;עופר לוי

-אריאלה אסרף;דב פסט;רון רביע;מזרחי

ל" סמנכ

איתמר גרוטו23/08/201612:50:0013:00:00א עם עדנה זהבה.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

ירושלים ישיבה בנושא מעבר על הערות שראל  , 508חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

מר , מר סימון, מר לוי, מר לנדאו, מר בראור, ד אבישר"עו, מר רביע, ר קלינר"ד: הסכם משתתפים

אודי קלינר23/08/201613:00:0015:00:00שלזינגר

הדר ;רמי אבישר;דליה לב;רון רביע

 (מר)אור -מיכאל בר;'מלכה

(michaelbar@mof.gov.il)';gall@mof

.gov.il;gal.hershkovich@gmail.com

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 508חדר , 5קומה 

יעל גלזר בנוגע לתוכנת אפי אינפו ושימוש בלשכות ' גרוטו ישיבה עם גב' במשרדו של פרופ!!! מבוטל

יעל גלזראיתמר גרוטו23/08/201612:15:0012:45:00.הבריאות

קרן מזרחי;איתמר גרוטוד"הרולד בר עו23/08/201613:00:0013:30:00ע"אצל איתמר גרוטו פ

המשבר בטיפות החלב יאיר + בנושא ועדה לקידום בריאות הציבור - איתמר גרוטו  = ברסימנטוב  

יעקב ליצמן שר הבריאות23/08/201611:30:0012:15:00ר גריפאת"ד= אודי + רון = מירה + נציג מטעמו / דב פסט + או נציג מטעמו - אסרף 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק ירמהיובלה אלרן;ספי מנדלוביץ 

23/08/201609:00:0009:30:00תואם מול רבקה

23/08/201608:30:0010:00:00אורלי טמיר' דר+איתמר רז' פרופ+ איתמר גרוטו' פרופ+ שני' פרופ

Rivka.Moriel@sheba.health.go

v.il

'Orly Tamir'; איתמר;קרן מזרחי  

ביח הדסה- איתמר רז ;'גרוטו  

(ntv502@netvision.net.il)';'saritb@h

adassah.org.il'

, מכון גרטנר, שני' משרדו של פרופ

103חדר 

סימן טוב-משה בר24/08/201612:30:0013:00:00איתמר, עינב, אלי גורדון

איתמר ;אלי גורדון;עינב שימרון

ל"אצל המנכקרולין פרח;קרן מזרחי;גרוטו

איתמר גרוטו24/08/201608:30:0009:30:00פגישה עם אלי גורדון

סימן טוב-משה בר24/08/201610:00:0010:15:00מאיה: אלי גורדון     יועץ אחראי,איתמר,עינב- הכנה לקראת הפגישה אצל השר 

אלי ;סמדר שזו;צילה סעדון;עינב שימרון

קרן ;איתמר גרוטו;קרולין פרח;גורדון

ל"אצל המנכמאיה גולן;שירית אלבז;מזרחי

יעקב ליצמן שר הבריאות24/08/201612:45:0013:15:00דיון דחוף בנושא המזון- עינב שימרון  + איתמר גרוטו + אלי גורדון + ברסימנטוב  

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק ירמיהורון רביע;ספי מנדלוביץ 

, רמי אבישר, רותי ישי, איתמר גרוטו: משתתפים, ש "רו:  בנושא02-6706938' שיחת ועידה בקו מס

24/08/201611:00:0011:30:00(ל"בחו- אייל שורצבג )אודי קלינר

אודי ;רמי אבישר;ר'רותי ישי ד

יפית כהן;הדר מלכה;קלינר



, איתמר גרוטו: משתתפים, ס"פיילוט איחוד מחלקות מזון ובריה: ישיבה בנושא, א"בלשכת הבריאת ת

25/08/201611:00:0012:00:00שי חן, יוני ינון, אלי גורדון, רבקה שפר

ינון יוני ;קרולין פרח;ר''רבקה שפר ד

שי ;אלי גורדון;איריס גמזו כהן;ר''ד

נלי קולדנוב;חן

איתמר גרוטו25/08/201610:00:0010:30:00ע רבקה שפר.א פ"בלשכת הבריאות ת

מחוז - כהן -איריס גמזו;ר''רבקה שפר ד

תל אביב



ר ברלוביץ ישיבה הועדה לבחינת מודל "ד- בבית החולים וולפסון בלשכתו של מנהל בית חולים וולפסון

25/08/201612:30:0016:00:00ר נחמה"ד+ ב"חברי הוועדה לפי כתב המינוי המצ+ סומך ' התפעול של טיפול חלב בראשות פרופ

עדי ;(ר"ד)יצחק ברלוביץ 

ליזה רובין ;fish_ra@mac.org.il;כץ

אמיליה ';אלי סומך פרופ;כלנית קיי;ר'ד

ר "ד' - Berlovitz, Yitzhak Dr;'ר'אניס ד

' ברוריה שרמן';'יעל שחמון  Bruria 

Sherman';'etirf@clalit.org.il'

בבית החולים וולפסון בלשכתו של 

ר "ד- מנהל בית חולים וולפסון

ברלוביץ

משתתפי הדיון שלום : אל

,רב

 

לתשומת ליבכם הישיבה הוקדמה לשעה 

HIV תמר אשכנזי25/08/201608:30:0009:30:00חיובי אצל תורמים נפטרים

מטי ;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

מאיר ;לימור בר;טוב-דניאל שם;קארה

ד "ברודר עו

(meir_broder@yahoo.com); מאיר

יש להתקשר בדיוק - שיחת ועידה 

08.30בשעה 

שיחה ועידה 

:בנושא

 

התייעצות כיצד לנהוג  כאשר : לבקשת המרכז להשתלות

איתמר גרוטו28/08/201609:30:0010:00:00פגישה מקדימה עם קובי

סימן טוב-משה בר28/08/201612:30:0014:30:00ישיבת הנהלה- בוטל 

אורלי ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;פרנקל

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

28/08/201610:00:0012:30:00IMA - Lishkaסכנות הזיהום במזון מול הסכנות הטמונות במלחמה בו: בריאות הציבור תחת איום : שולחן עגול בנושא

hagai.levine@gmail.com;hlevine@

hadassah.org.il;ashai@post.tau.ac.

il;sashkenazi@clalit.org.il;miriw@n

etvision.net.il;grotto@bgu.ac.il;אית

Mitchell Schwaber;Prof. Sharabi 

Yehonatan;Shai 

Efrati;michalch@clalit.org.il;אביבה 

;[Aviva Haligu] הליגו יו דולב'סרג  

אולם , בהסתדרות הרפואית 

 11 קומה 35בוטינסקי 'ז, " בלשר"

03-6100422/457רמת גן 

 

 

סכנות הזיהום במזון מול הסכנות הטמונות במלחמה - בריאות הציבור תחת איום:     שולחן עגול בנושא

איתמר גרוטו28/08/201610:00:0012:30:00אלי וינון מייצגים את איתמר- בו 

נלי ;ר''ינון יוני ד;קרולין פרח;אלי גורדון

קולדנוב

' רח, במשרדי ההסתדרות הרפואית

באולם , ג "ר, 35בוטינסקי 'ז

"בלשר"

  

אלי וינון 

,שלום

 

רונית אנדוולט28/08/201617:00:0017:30:00אנדוולט' פרופ+ גרוטו ' ע  פרופ.פ

--- מנור-ניבה בסודו;דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו28/08/201614:30:0015:00:00רון וניבה: תקציב אפשריבריא משתתפים: גרוטו ישיבה בנושא' במשרד של פרופ--הישיבה מבוטלת

–   לדבר עם  מאיה מנע 12:00השר מברך בשעה  (כנס בחולון מתקיים)לבדוק שהכנס מחר - שירית 

איתמר גרוטו28/08/201608:00:0008:30:00ולהודיע לזהבה

איתמר גרוטו28/08/201608:30:0010:00:00ישיבת הנהלה!!!! מבוטל

אמיליה אניס ;אלי גורדון;אודי קלינר

-זהר ברנט;דיקלה דהן שריקי;ר'ד

לירי ;'ר'ליזה רובין ד;יצחקי

-ניבה בסודו;מירה חונוביץ';פינדלנג

: גרוטו ואייל  בנושא' ירושלים פגישה עם פרופ, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו ,  במשרד הבריאות

'eyal Greenbaum'איתמר גרוטו28/08/201616:00:0017:00:00מדבקות לסטטוסקופ

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

, דלית)פ הסברה על שינויי הרגלים   "בנושא אתר אונלייף שת-  איתמר, הדס גולדשטיין, דלית שטאובר

עינב שימרון28/08/201617:30:0018:30:00((הדס גולדשטיין)שיר 

קרן ;איתמר גרוטו

dalitstauber@gmail.com';'ha;'מזרחי

das@onlife.co.il';'שיר גונן'

, 39ירמיהו ' רח, מגדלי הבירה

12קומה 

'Liri;'מנור-ניבה בסודו;דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו28/08/201614:30:0015:30:00ולירי, רון, ניבה , גרוטו' ע עם פרופ.ירושלים פ, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

איתמר גרוטו29/08/201607:30:0008:00:00להתקשר ליוני דוקן לגבי דיון גריאטר מחוזי

איתמר גרוטו29/08/201609:00:0009:30:00מיכאל דגלביץ, דב פסט: משתתפים

אצל יוניאיתמר גרוטו;שירית אלבזיוני דוקן29/08/201609:00:0010:00:00גריאטר אשקלון

 

 



יעקב ליצמן שר הבריאות29/08/201612:40:0013:30:00לקבל מאיתמר פרטים מדוייקים- כנס חינוך בחולון 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק 6רחוב גולדה מאיר, במדיטק חולון 

 

6רחוב גולדה מאיר, במדיטק חולוןאיתמר גרוטו29/08/201610:00:0017:00:00(ב תוכנית כנס"מצ) 10:00כנס חינוך בחולון השר יגיע בשעה   

– הזמינה מאיה מנע 

 Maya Mena- כתובת מייל של מאיה מנע 

<maya@eduaction.co.il > 

שלום 

WebEx meeting with National Counterparts30/08/201610:30:0013:30:00

FUENTES CEJA, Gabriela 

Irene (fuentesg@who.int)

FUENTES CEJA, Gabriela Irene 

(fuentesg@who.int)

https://who-

euro.webex.com/who-euro

30/08/201612:00:0012:30:00תחייג לנייד של איתמר------ , --------שיחה טלפונית אישית עם 

בריאות התלמיד : א ישיבה בנושא"ת, לשכת השר, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

חברת + ר כהן דר ואנשיה "ד,יצחקי' גב, מר רביע, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: הערכות משתתפים- בצפון 

איתמר גרוטו30/08/201614:00:0015:00:00נטלי

יפית ;אודי קלינר;דליה לב;רון רביע

דליה ;Michal Cohen - Dar;יצחקי

דורון קוטלר ;' (צפון)

(doronk@natali.co.il)';'Tal 

Dina Zeno; מירה;ניצה כהן  

אילנה סטולרמן;חונוביץ

א ישיבת הכנה לישיבה עם חברת "ת, לשכת השר, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

' גב, מר רביע, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: הערכות משתתפים- בריאות התלמיד בצפון : נטלי בנושא

איתמר גרוטו30/08/201613:00:0014:00:00ר כהן דר ואנשיה"ד,יצחקי

יפית ;אודי קלינר;דליה לב;רון רביע

 - Michal Cohen; (צפון)דליה ;יצחקי

DarDina Zeno; אילנה סטולרמן;ניצה כהן

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

, לשכת השר, 3קומה , 12הארבעה 

א"ת

, מר קידר, גרוטו' פרופ: מבחן תמיכה קידום בריאות משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

30/08/201609:00:0009:30:00מנור' גב, מר ברק, ד סמוך"עו, אבני' גב

שלומית ;מן'אתי תורג;נתן סמוך

-ניבה בסודו;ניר קידר;ליאור ברק;אבני

ג'חוה חג;אלון-ר שגית ארבל"דצביה יחזקאל;מנור

רן ' פרופ,  איתמר גרוטו' פרופ, ארנון אפק' פרופ: משתתפים, קבלת תרומות דם של יוצאי אתיופיה

אפרת ' פרופ, אברהם שטיינברג' פרופ, מר דניאל שם טוב, ר גיל הירשאורן"ד, ר עפרה קלטר"ד, בליצר

ארנון אפק פרופ30/08/201609:30:0010:30:00ר גרי גינסברג"ד, שלומית אבני' גב, אודי פראוור ' פרופ, להד- לוי

RBalicer@clalit.org.il;Ofra Kalter 

Leibovich;גיל 

 דניאל;gil_hi@clalit.org.il;הירשהורן

אברהם שטיינברג;'גרי גינסברג;טוב-שם  shakedf@pmo.gov.il;Ilana Lobel

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום

דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו31/08/201612:30:0013:30:00ע רון אצל איתמר.פ

ישיבת הכנה ,גרוטו' ירושלים במשרדו של פרופ , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, אינג גורדון, אנדוולט' פרופ, גולן' גב:  משתתפים1/9ל בנושא ועדת אסדרה "לקראת פגישה אצל המנכ

איתמר גרוטו31/08/201607:30:0008:30:00ר קלינר"ד, שימרון' גב

דליה ;רונית אנדוולט;מאיה גולן

עינב ;קרולין פרח;אלי גורדון;חנופה

אודי קלינר;צילה סעדון;שימרון

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

 

31/08/201617:00:0017:30:00.ירושלים, רמת שלמה, 11ניחום של הרב רחוב אגרות משה 

שושי טל;קרן מזרחי;שירית אלבזאיתמר גרוטוד"הרולד בר עו31/08/201609:00:0010:00:00דיאטניות- אצל איתמר גרוטו בנושא תואר שני בבריאות הציבור 

'avi_b@sarel.co.il';'lital@sarel.co.il'איתמר גרוטו31/08/201615:00:0015:30:00פגישה אישית עם אבי בוסקילה ' 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

תואם מול יוסי 

 

מ על "מו: ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , ירושלים, במשרד הבריאות15:30בשעה 

, מר שלזינגר, מר טלמון, מר סימון,מר הרשקוביץ, מר בראור, גרוטו' פרופ: הסכם לוגסטיקה משתתפים

31/08/201615:30:0016:30:00מר בוסקילה ואנשיו- חברת שראל + ר קלינר"ד, מר רביע, מר לוי

 מיכאל';'dalia@sarel.co.il';'דליה וולף'

אור -בר  (מר)

(michaelbar@mof.gov.il)';'moti.sim

on@gmail.com';' דפנה';אורית ביטנר  ' מיכל קליין';'אלון אשכנזי '

אורטל אוחיון31/08/201608:00:0009:00:00ל"שיחת ועידה בנושא המ

ישי ;עינת גורליק;ר'איל שורצברג ד

דניז ;איתמר גרוטו;פאליק

דפנה סנדובסקי;אינבינדר

בתי  חולים מקדמי : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו31/08/201614:00:0015:00:00מר רזנקוביץ ואנשיו+ מנור ' גב, אנדוולט' פרופ, גרוטו ' פרופ: ח דורות משתתפים"בריאות בביה

-ניבה בסודו;דליה חנופה;רונית אנדוולט

נינה רוט;מנור

אירית ;גרייסי גת ;ר גדי מנדלסון "ד

יעל כץ ;ליאורה קרפ ;שולי דון;שחר

'שמואל רזניקוביץ;מנדלסון גדי;

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 



איתמר גרוטו31/08/201610:00:0011:15:00כ רחל עזריה"אצלנו ח

--- אצל איתמר גרוטואיתמר גרוטויורם רובינשטיין31/08/201609:00:0010:00:00ע עם יורם רובינשטיין"אצל איתמר גרוטו פ-----מבוטל

איתמר גרוטו + יאיר אסרף או מי מטעמו + יניב + אלון שלזינגר + מוטי אור ציון  + ר רז דקל "ד+ נטליו 

דב פסט31/08/201611:30:0012:30:00שרותי מזכירות- רמי אבישר בנושא + 

-מוטי אור;רז דקל;נטליו רוזנבלום

חנית ;אורלי ביטרמן;יאיר אסרף;ציון

אלון ';Noa Golan;'יניב זוהר;קטנה כהן

רמי אבישר;איתמר גרוטו;שלזינגר

מיכל ;יאיר טלמון;מירי אורן

 Malka;'עמר

Yannay';netar@tefen.co.il; רון

11אצל דב במגדלי הבירה  קומה חיים הופרט;רביע



איתמר גרוטו01/09/201615:30:0016:00:00מדדי איכות בטיפות חלב: זוהר בנושא- פגישה עם ענת עקה 

01/09/201610:30:0011:00:00לא משתתף בסיור

יעקב ליצמן שר הבריאות054498888801/09/201610:15:0011:15:00יצחק ברמן )אלי גורדון + ביקור במאפיית ברמן בירושלים   

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;'אלי משיח;יעקב טסלר';אייזק ירמיהו 

01/09/201611:30:0012:00:00ל לגבי שביתה נמלי הים"לדבר עם המנכ

מימון בדיקות עובדי בריאות במסגרת נוהל חיסון עובדי :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו01/09/201615:00:0015:30:00ד סמוך"עו, רשפון' פרופ, גרוטו' פרופ: בריאות  משתתפים

שמואל ' פרופ;צביה יחזקאל;נתן סמוך

נורית סבג ווקנין;רשפון

רון רביעדודי לוי;אודי קלינראיתמר גרוטו01/09/201614:30:0015:30:00גרוטו פגישה עם דודי מתקציבים בנושא הכנה לכנס רגולטורים' במשרדו של פרופ

'(hartal4@gmail.com) מייקל הוארטה'01/09/201616:00:0017:00:00פגישה עם מייקל הרטל, ירושלים, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

דוד אזולאי            , בלה בן גרשון,איתמר,ספי,טל ברגמו,עינב,ארנון: בהשתתפות- מענה לדחק בחירום 

סימן טוב-משה בר01/09/201613:15:0014:00:00מאיה גולן:  יועץ אחראי

עינב ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

ענת ;לוי-טל ברגמן;צילה סעדון;שימרון

עינב בן ;בריאות הנפש- אליהו 

אצל המנכלקרן ;איתמר גרוטו;ספי מנדלוביץ;אליהו

רמי , עינב,מאיה,אודי,ספי,אלי גורדון,רונית אנדוולט,איתמר:בהשתתפות- המלצות וועדת האסדרה 

סימן טוב-משה בר01/09/201611:30:0013:15:00אבישר

רונית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ספי ;קרולין פרח;אלי גורדון;אנדוולט

עינב ;מאיה גולן;אודי קלינר;מנדלוביץ

ל"אצל המנכרמי אבישר;צילה סעדון;שימרון

01/09/201609:00:0011:00:00עורך הלננצט- רד הורטון 'פגישה עם ריצ

בית הספר לבריאות הציבור 

בירושלים

: הכנה לקראת הפגישה עם אבי ניסן קורן בנושא עובדי קבלן בהשתתפות (ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר670696604/09/201619:00:0019:30:00איתמר        בקו ,דורית גרון,איריס,אורלי,יאיר

שרה ;אורלי וויינשטיין;יאיר אסרף

דורית ;איריס גינזבורג;עדיקה

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;גרון

נעם ויצנר;גולן

04/09/201619:30:0019:45:00להתקשר לחן זמיר

מתן נעמן;אודי קלינר;דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו04/09/201612:00:0012:30:00מתן, אודי , ע אצל איתמר  רון.פ



ר'ענת זוהר דאיתמר גרוטו04/09/201614:30:0015:00:00זוהר-ע עם ענת עקה.פ

, ישיבה בנושא קמפיינים קידום בריאות, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

04/09/201609:00:0010:00:00ראמי גריפאת, לירי פינדלינג, ניבה מנור, עינב שימרון, איתמר גרוטו: משתתפים

ר ראמי "ד

עינב';lirifindling@gmail.com;'גריפאת

מנור-ניבה בסודו;צילה סעדון; שימרון

(5קומה )אצל איתמר קרן מזרחי;שירית אלבז;איתמר גרוטודוד אזולאי04/09/201616:00:0017:00:00כללי עם דוד אזולאי. ע.פ

507 חדר 5קומה קרן מזרחי;איתמר גרוטולוי-טל ברגמן04/09/201617:00:0017:45:00(80511קרן )ע .פ- טל ברגמן ' דר-איתמר גרוטו ' אצל פרופ

 

עמיחי פישר04/09/201618:00:0018:45:00נריה שטרואבר, יאיר אסרף, איתמר גרוטו- רגולציה במשרד הבריאות 

נריה ;יאיר אסרף;איתמר גרוטו

איתמר גרוטו;שטאובר

משרד הבריאות לשכה איתמר 

5קומה 

 5080808מתואם עם יעל 

 

: מתואם עם קרן 

5080509 

איתמר גרוטו04/09/201615:00:0015:30:00משתתפים פלסטינאים שמגיעים לישיבה צריך לסדר אישורי כניסה

 

די בקיירת שמנהל את הפריוקט 'אני מבקשת לצרף את ווג

 The-  וסרי הוסייני שמנהל את , סייפתי-שלנו על ביו

Middle East Consortium on Infectious Disease 

רוזן '  גב, גרוטו' ירושלים פגישה עם פרופ, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו04/09/201615:00:0016:00:00ר ישי"ד+ ואנשיה

יפית ;ר'רותי ישי ד

ר ראמי גריפאת"ד;רון רביע'srosen@sfcg.org;'כהן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

04/09/201612:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ

עידוד פעילות גופנית : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

' מר בניהו וגב- מנור מהנציבות ' גב, כהן' גב, ר רוזנברג"ד, גרוטו' פרופ: בשעות העבודה משתתפים

04/09/201610:00:0011:00:00אטיאס

-ניבה בסודו;מירי כהן;אורנה כהן

ענת עמרם ;אלי רוזנברג;שירן אמון;מנור

(anatam@csc.gov.il)

  liri findling;ר ראמי גריפאת"ד

(lirifindling@gmail.com)

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

ל "גרוטו ישיבה עם מנכ' ירושלים פגישה עם פרופ, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ד חקו "עו, ר ישי"ד, שימברג' אינג, ר לביא "ד, גורדון' אנדוולט ואינג' פרופ, חברת אמינולב מר עמי בכר 

04/09/201611:00:0012:00:00רישום תוספי תזונה: נושא

טל ;קרולין פרח;אייל חקו;ר'רותי ישי ד

אלי ;יפית כהן;רונית אנדוולט;ר"לביא ד

 Mary Samuel;רות שימברג;גורדון

(marys@aminolab.net)

מרינה ';Ami Bechar;'יוספה כחל

רבקה ;אבידור גינסברג;אוסטפלד

ר ראמי "ד';Galit Tsabary;'גולדשמיט

גריפאת

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

איתמר גרוטו04/09/201608:30:0010:00:00מנהלי מחלקות!!!!  מבוטל

'lirifindling@gmail.com';אודי 

אלי;ר'איזבלה קרקיס ד;קלינר  

אסתר;ר'אמיליה אניס ד;רוזנברג  

ר"ד';'גורדון אלי;'בבר וענונו;ר'צוקרמן ד ר'רותי ישי ד;אלי גורדון 

04/09/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

גרוטו ו ישיבה עם ' ירושלים פגישה עם פרופ, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

רישום : ד חקו נושא"עו, ר לביא "ד, גורדון' אנדוולט ואינג' פרופ, ל חברת אמינולב מר עמי בכר "מנכ

04/09/201611:00:0012:00:00תוספי תזונה

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

: המשך דיון הכנה לקראת הפגישה עם אבי ניסן קורן בנושא עובדי קבלן בהשתתפות

סימן טוב-משה בר05/09/201612:30:0013:00:00דב,איתמר ,דורית גרון,איריס,אורלי,יאיר

איריס ;אורלי וויינשטיין;יאיר אסרף

קרן ;איתמר גרוטו;דורית גרון;גינזבורג

אצל המנכלל"סמנכ- אריאלה אסרף;דב פסט;מזרחי

פינס : בהשתתפות- הכנה לקראת הפגישה עם אבי ניסן קורן בענין עובדי קבלן 

סימן טוב-משה בר05/09/201613:00:0013:15:00איריס,אורלי,יאיר,איתמר,וצוותו

יאיר 

oreng@mof.gov.il;eladm@mof;פינס

.gov.il;'shlomof@mof.gov.il '

(shlomof@mof.gov.il); ל"אצל המנכאיתמר

איתמר גרוטו05/09/201613:30:0014:30:00ר כהן דר"אצלנו ד



ר "ד, מר רביע, מר אבישר, גרוטו' פרופ:  משתתפיםsafeguard:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו05/09/201608:00:0008:30:00ר קלינר"ד, רוזנברג

דליה ;רון רביע;הדר מלכה;רמי אבישר

אודי קלינר;אורנה כהן;אלי רוזנברג;לב

יעקב ליצמן שר הבריאות05/09/201610:00:0010:30:00**ברכה נא להזמין  פרחים --- עמיר יצחקי + ארנון אפק + עינב שימרון -שר הבריאות של פנמה 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

עמיר;עינב שימרון;יעקב טסלר';אייזק ירמיהואודי קלינר 

Canceled: 6557296אושרית , יוגב גרדוס+ל כספים אשלים"פגישת הכרות עם איתמר בן חור סמנכ  

2אוצר קומה ,1קפלן ' רח02531730305/09/201617:00:0018:00:00yogev@mof.gov.ilאוצר 

 

 

FW: 05/09/201620:00:0022:00:00ארוחת ערב עם משלחת שרים בכירה מפנמהNasimi Yarinא"מלון דן תשירית אלבז;איתמר גרוטו

--- ירושלים , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו ,  במשרד הבריאות16:30בשעה ----הישיבה מבוטלת  

05/09/201616:30:0017:00:00ר מנדלוביץ"ד, גרינבאום' גב, מר גורדון, ר עזרא"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים? שיקום לאן: ישיבהבנושא

איתי ;'ספי מנדלוביץ;איילת גרינבאום

סימה ';(itai.gor@gmail.com)גורדון 

מיכל ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;אהרוני

אליה

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

, ר קופל"ד, ר אניס"ד, גרוטו' פרופ: לשמניה בצופים משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

05/09/201608:30:0009:00:00גלזר' גב, ר אורשן"ד

לאור אורשן ;יעל גלזר;ערן קופל

ר'אמיליה אניס ד;מימי שבתאי;ר'ד

ר ראמי "ד;רינת גינדיל;עופרה חבקין

גריפאת

--- ירושלים ישיבה עם מר נאסים , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת  

nasimahealth@gmail.comאיתמר גרוטו05/09/201615:30:0016:15:00עסי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

'Dr. Yuval Livnat'05/09/201614:30:0015:30:00פגישה בנושא מחלות מין

, Abarbanel;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

Almog - יסמין מאור ;אלמוג אברבנאל -

מרכז האיידס שיבא 

(yasminm@wolfson.health.gov.il);א

משרד , משרד הבריאות ירושלים

פרופסור גרוטו

אודי קלינר;דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו05/09/201614:30:0015:30:00ר ליבנת  בנושא איידס עם רון ואודי"גרוטו ישיבה עם ד' במשרדו של פרופ

42905/09/201609:30:0014:30:00חדר '  קומה ד3קפלן ' בקרייה רח, ס"מכרז ראש מערך בריה

 

#NAME?05/09/201610:00:0014:00:00איתמר גרוטו

Michal Cohen - Dar; ר חבקין"ד  

ר מיכאל"ד;ר חן זמיר"ד;עופרה  

שמואל' פרופ;ר רבקה שפר"ד;גדלביץ  

דליה ;איריס גמזו כהן;רשפון מיכאל גדלביץ (צפון)

סימן טוב-משה בר06/09/201608:30:0009:00:00,מאיה,עינב,אודי,איתמר,ספי: בהשתתפות- הכנה להצגת המלצות וועדת הסדרה לשר 

קרן ;איתמר גרוטו;ספי מנדלוביץ

מאיה ;עינב שימרון;אודי קלינר;מזרחי

ל"אצל המנכסמדר סלמןגולן

' פרופ: משתתפיםRocheא פגישה עם נציגי "ת, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

ר "ד,ר שפירא"ד,ר סיוון"ד,ר ברחיים"ד,ר דולמן"ד,ד אבישר"עו,ר ישי"ד,ר שוורצברג"ד,גרוטו

06/09/201613:00:0014:30:00מר אילן,ר וינשטיין"ד,מר אופר,ר  שפרכר"ד,ר דיקשטיין"ד,ר ראשיד"ד,ר תור"ד,ר עמיחי"ד,פייטלוביץ

'Ydickstein@leumit.co.il';'adinab@

asaf.health.gov.il';יפית 

Gloriar@clalit.org.il';'Rutht@cl';כהן

alit.org.il';שירית אלבז;איריס גינזבורג רותי ישי

רחוב , א"בלשכת הבריאות ת

בלשכת , 3קומה , 12הארבעה 

א"ת,  השר

איתמר גרוטו106/09/201610:00:0011:00:00העוז ' רח, באשקלון" ביקורפא"טקס חנוכת 

 

תמר שוחט06/09/201615:00:0016:00:00סיכום מפגש מפיאט

 Michael;רחל הופר;רוית בסל

Hartal;איתמר גרוטו;אווה אברמוביץ

תל , במרכז הלאומי לבקרת מחלות

השומר

הנהלת + ר בילנקו "ד, ר גדלביץ"ד, גרוטו' פרופ, ר  לוי"ח ברזילי בחדר הישיבות ישיבה עם  ד"בביה

איתמר גרוטו06/09/201609:15:0010:00:00(ר בילנקו אנא זמני"ד)לשכת הבריאות  אשקלון 

בילנקו ;מיכאל גדלביץ;מן'חנה טורג

נטליה דר 

(natalyab1@bmc.gov.il);ר "ד

ר ראמי גריפאת"ד;רון רביעchezyl@bmc.gov.il';'m;'נטליהבילנקו



ר "ד, גרוטו' פרופ, ר  לוי"ד: איחוד לשכות משתתפים: ח ברזילי בחדר הישיבות ישיבה בנושא"בביה

06/09/201608:30:0009:15:00ר בילנקו"ד, גדלביץ

'chezyl@bmc.gov.il';'mazalb@bmc.

gov.il'; חנה;ר נטליהבילנקו"ד  

בילנקו נטליה;מיכאל גדלביץ;מן'טורג  

איתן אדירי;רון רביע;ר ראמי גריפאת"ד(natalyab1@bmc.gov.il) דר

 

ר'ענת זוהר ד07/09/201616:15:0016:45:00 שיחה דחופה בנושא מדד איכות חיסון שעלת

ר דינה 'ד;מירה חונוביץ;איתמר גרוטו

אילנה ;ר'אמיליה אניס ד;צימרמן

ר חן שטיין 'ד;ציפי מזרחי;סטולרמן

שמואל רשפון' פרופ;זמיר

07/09/201615:00:0015:30:00לחייג לניבה ולעלות אותה בשיחה לישיבה

Canceled: ר'ענת זוהר ד07/09/201616:15:0016:45:00שיחה דחופה בנושא מדד איכות חיסון שעלת

אמיליה אניס ;שמואל רשפון' פרופ

ר חן שטיין 'ד;ר דינה צימרמן'ד;ר'ד

ציפי ;מירה חונוביץ;איתמר גרוטו;זמיר

אילנה סטולרמן;קרן מזרחימזרחי

07/09/201609:00:0009:30:00שיחה עם פנחס לנדאו

' פרופ, ר בעז לב"ד, ר ספי מנדלוביץ"ד: בהשתתפות. היערכות כנס משר הבריאות: פגישה בנושא

ספי מנדלוביץ07/09/201615:30:0016:15:00עינב שימרון, מאיה גולן, אופיר אביב, איתמר גרוטו

קרן ;איתמר גרוטו;סימה אהרוני;בעז לב

מאיה ;יעל קאלק;אופיר אביב;מזרחי

ד"בחדר ממ, ל"בלשכת מנכצילה סעדון;עינב שימרון;גולן

ר ראמי גריפאת"דדודי לוי;יאיר טלמון;נריה שטאובראיתמר גרוטו07/09/201614:30:0015:00:00מר טלמון מר לוי, שטראובר' כנס רגולטורים עם גב: גרוטו ישיבה בנושא' במשרדו של פרופ

12קומה קרן מזרחיאיתמר גרוטו;Zvi.Tal@mfa.gov.ilעינב שימרון07/09/201616:15:0017:00:00איתמר, (משרד החוץ)דניאל מרון , צבי טל



07/09/201614:00:0014:30:00בישיבה בנושא גמילה חיים גבע ייצג

תמיכה ברשויות : ירושלים ישיבה בנושא , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו07/09/201615:00:0015:30:00מר לוי, ר גריאפת"ד, מנור' גב, מר רביע, ד אבישר"עו, מר שלזינגר, גרוטו' פרופ: אפשריבריא משתתפים

רמי ;דפנה בר ששת;אלון שלזינגר

דליה ;רון רביע;הדר מלכה;אבישר

ר ראמי "ד;מנור-ניבה בסודו;לב

יאיר טלמוןדודי לוי;גריפאת

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

07/09/201610:30:0011:00:00מירה, רון, זימנו את אודי

FW: נורית סבג ווקנין07/09/201610:30:0012:30:00סיור בעיר חריש עם ראש המועצה

שמואל ' פרופ;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

 Dr Irina;ר'בתיה מג;אר'ענאן נג;רשפון

Volovik;edna rosenfeld; חדוה

 Hila;כהן

הביקור יתחיל בלשכת ראש 

המועצה

FW:  אסנת לוקסנבורג+ ורד עזרא + רופאי משפחה ורופאי שיניים- מרשם לתרופות לגמילה מעישון  + 

חבר טוב- רויטל טופר 07/09/201614:00:0015:00:00טל מורגנשטיין+ ר רחל דהן "ד+ר טייב"ד+ ר שני אפק "ד+ איתמר גרוטו 

ביטחון משרד ;איתמר גרוטו

אסנת לוקסנבורג ;ורד עזרא;הבריאות

קרן ;קלין אילוז'ז;ליאורה נעים;ר'ד

הדר אלעדitzikt@hadassah.org.il;Yeshi;מזרחי

חדר  - 1קומה  - 39ירמיהו - רויטל 

ישיבות

Canceled: ז ישלח"לו)רון רביע מארגנת רונית דודאי +איתמר גרוטו' סיור במסגרות שיקום פרופ  

רונית דודאי07/09/201608:30:0015:00:00(בהמשך

דליה ;רון רביע;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אזור מרכזלב



שירית אלבזקרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר08/09/201616:00:0016:30:00אחיות עם אילנה כהן      איתמר                    נירית: אצל אבי ניסן קורן בנושא- א "בת

אבי רונן08/09/201609:00:0014:00:00 באגף לרישוי מפעלים ביטחוניים ופרידה מזאב פיש8/9/16תזכורת לישיבת מליאה בתאריך 

בני אביעד ;(חיצוני)אשי אבי זמר 

דב ;(חיצוני)אבי צימבר ;(חיצוני)

דימה קצרן ;(חיצוני)שטינברג 

גילי ;(חיצוני)איתן בן אבי ;(חיצוני)

רחל ;רחלי צוראל;(חיצוני)אתי עמוס 

(חיצוני)חיים תמם ;נחמני

שדרות , רישוי מפעלים בטחוננים

קומה ,  חולון164ירושלים 

שלישית במעלית

 

 



 תל אביב2מיטב 08/09/201612:15:0013:15:00ראיון לעובדה

לירי פינדלנג08/09/201609:30:0010:00:00פינדלנג' גרוטו וגב' ע פרופ.א פ"ת, לגשת לקרולין, 3קומה , 12הארבעה ' רח, א"בלשכת הבריאות ת

ר'איזבלה קרקיס ד08/09/201610:00:0010:30:00ר קרקיס"ד+ גרוטו' ע פרופ.א פ"ת, לגשת לקרולין, 3קומה , 12הארבעה ' רח, א"בלשכת הבריאות ת

קרן מזרחי;איתמר גרוטוחגי דרור08/09/201615:00:0015:30:00צ" ומלבG2Gשיחה טלפונית עם איתמר גרוטו בנושא 

'esthers@tlvmc.gov.il'08/09/201611:00:0012:00:00ר אסתי סייג"א פגישה עם ד"ת, לגשת לקרולין, 3קומה , 12הארבעה ' רח, א"בלשכת הבריאות ת

 תל אביב17טוסקה בר אבן גבירול 08/09/201620:00:0021:30:00אוכלים תראש- הרצאה 

קומה , 125מנחם בגין , ל וראש אגף שיקום נכים של משרד הביטחון בקרייתהממשלה"וועדה של סמנכ

איתמר גרוטו08/09/201617:00:0019:00:00נציבות שירות המדינה, 1

גב, גרוטו' פרופ: הפעלת טיפות חלב חריש  משתתפים:   בנושא026706938: שיחת ועידה בקו 13:45 ' 

איתמר גרוטו08/09/201613:45:0014:30:00ברוריה שרמן' ח לאומית גב"נציגים מקופ+ נציג חשבות , מר טלמון, מר רביע, ד סמוך"עו, טופר

נתן ;יפה שמעוני;חבר טוב- רויטל טופר 

דליה ;רון רביע;צביה יחזקאל;סמוך

אלון ;דפנה בר ששת;יאיר טלמון;לב

מתן אונגר;ר ראמי גריפאת"ד'bsherman@leumit.co.il;'שלזינגר

, טופר' גב, גרוטו' פרופ: הפעלת טיפות חלב חריש  משתתפים:   בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו08/09/201614:30:0015:15:00דורית גולדמן' ח מאוחדת גב"נציגים מקופ+ נציג חשבות , מר טלמון, מר רביע, ד סמוך"עו

נתן ;יפה שמעוני;חבר טוב- רויטל טופר 

יאיר ;דליה לב;רון רביע;סמוך

אלון ;דפנה בר ששת;טלמון

מאוחדת- דורית גולדמן ;שלזינגר

' מתן;ר ראמי גריפאת"ד';רועי בן משה  

אונגר

איתמר גרוטו08/09/201608:00:0008:30:00(איתמר יברך )הכנס הרביעי לציון יום המודעות הבינלאומי לנזקי האלכוהול לעובר 

ש "במכון למחקר רפואי ע

חולים -קמפוס בית , פלזנשטיין

ת"פ, בלינסון

  ארגון המחלקה להתמכרויות קרן 

גולדמן

 

--- הסיור מבוטל----אשדוד, 51המתכת - סיור בחברת אקולין ביודזיל ---הסיור מבוטל איתמר גרוטו08/09/201609:00:0010:30:00-----

רינה ורסנו ;קרולין פרח;אלי גורדון

שרון גוטמן;ר''ד

FW: 08/09/201609:00:0010:30:00איתמר גרוטו וצוותו' סיור פרופ'Nati Birenboim'

 Desislava;'קרן מזרחי;איתמר גרוטו

Marvakov';'Alonpolishuk@gmail.co

m';'alon zivon';'amosg007'

 51המתכת - אקולין ביודיזל 

אשדוד

סימן טוב-משה בר11/09/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

איריס ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;גינזבורג

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

ל"אצל המנכ- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד

#NAME?11/09/201608:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אמיליה אניס ';אלי גורדון;'אודי קלינר

-זהר ברנט;דיקלה דהן שריקי;ר'ד

לירי ;ר'ליזה רובין ד;יצחקי

-ניבה בסודו;מירה חונוביץ;פינדלנג

איתמר גרוטו11-15/911/09/201606:30:0019:00:00דנמרק , נסיעה לכנס ארגון הבריאות העולמי בקופנהגן

איתמר גרוטו11-15/912/09/201607:00:0018:00:00דנמרק , נסיעה לכנס ארגון הבריאות העולמי בקופנהגן



11-15/913/09/201607:00:0016:00:00דנמרק , נסיעה לכנס ארגון הבריאות העולמי בקופנהגן

'Sharon Biton'14/09/201614:00:0016:00:00ניבה מייצגת את איתמר- דיון מועצת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול 

rashe_agapim;moetzet_harashut;ני

מנור-בה בסודו

Ruth El-Roy;'Danny Glass';Orit 

Shternberg;Yehuda Swissa;Eitan 

Gorni;gilad heimann_home;Hagai 

Brosh;yossi angel;yaacov noyחדר ישיבות גדול

 

     

FW: 14/09/201615:00:0017:00:00ישיבת המועצה הציבורית לסטטיסטיקה'Anat Katz Avram'

'tareqa@most.gov.il';'avrami@knes

set.gov.il';'yoavaz@education.gov.i

l';'zvi.eisenbach@mail.huji.ac.il';'lis

hkasa@mof.gov.il';'zeckstein@idc. 1קומה " ארבל"אולם-

איתמר גרוטו11-14/914/09/201607:00:0019:30:00דנמרק , נסיעה לכנס ארגון הבריאות העולמי בקופנהגן

נועה חסדאי15/09/201600:00:0000:00:00תרגיל במתאר רעידת אדמה בהדסה עין כרם

Dr. Golan Abach;אבי מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il); ל"סא  

ל"סא;שמוליק קלמי;ן"רע-אביב אוחנה  

ן"רע-אביב אוחנה  HOTMAIL;ירושלים איתמר

ביקב15/09/201620:30:0022:30:00מפגש חברים וקסנר עם בני זוג

לכנס השנתי של המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי הגזזת      המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת עורך השנה 

15/09/201609:00:0016:00:00במרכז הרפואי שיבא" שרמן"אולם , 15.9.2016- את הכנס השנתי בתאריך 

סימן טוב-משה בר18/09/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

איריס ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;גינזבורג

אריק ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

ל"אצל המנכ- ברכה כהן ;ארנון אפק פרופ;ר'סיטון ד



18/09/201617:30:0018:00:00אודי מייצג

18/09/201611:00:0011:30:00אודי מייצג

איתמר גרוטו18/09/201617:00:0017:30:00זימנו את רועי סינגר ולאור אורשן



אורי , אלון זקס סמנכל משאבי טבע, גתית פנקס דוברת הגנת הסביבה, איתמר-  קמפיין בנושא הזיקה 

עינב שימרון18/09/201617:00:0018:00:00(יהודית מזרחי),  שרי צימרמן מנהלת אגף פרסומים, שלום מנהל אגף לוחמה במזיקים

שירית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי ;ר'לאור אורשן ד;רועי סינגר;אלבז

12קומה קלינר

--- ניהול: ירושלים בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת  

איתמר גרוטו18/09/201616:00:0017:00:00עדינה פישמן' גב+ ר קלינר "ד, ר אניס"ד, ר שוורצברג"ד, מר יצחקי, גרוטו' פרופ: סיכונים משתתפים

אורטל ;ר'איל שורצברג ד;עמיר יצחקי

אמיליה אניס ;מירי בן סימון;אוחיון

אודי ;מימי שבתאי;ר'ד

'adinalivni@gmail.com;'קלינר

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

----- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות-----הישיבה מבוטלת : 

איתמר גרוטו18/09/201615:00:0016:00:00מר דוד סלטון+ ר ישי "ד, ר שוורצברג"ד, גרוטו' פרופ: דין דיאגנוסטיקה משתתפים

רותי ;אורטל אוחיון;ר'איל שורצברג ד

יפית כהן;ר'ישי ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

18/09/201612:30:0014:30:00הנהלה

#NAME?18/09/201608:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אמיליה אניס ';אלי גורדון;'אודי קלינר

-זהר ברנט;דיקלה דהן שריקי;ר'ד

לירי ;ר'ליזה רובין ד;יצחקי

אלי גורדון-ניבה בסודו;מירה חונוביץ;פינדלנג



נריה +אלי גורדון+איתמר+עמיחי+אהוד פראוור : בהשתתפות- רגולציה 

סימן טוב-משה בר18/09/201618:00:0018:45:00מאיה גולן: אופיר אביב         יועץ אחראי+יאיר טלמון+נציג/איל+נציג/אסנת+שראובר

קרן ;קרולין פרח;יאיר אסרף

איתמר ;מיכל גולדברג;מזרחי

מאיה ;נריה שטאובר;עמיר יצחקי;גרוטו

ל"אצל המנכר ראמי גריפאת"ד;דודי לויאיל ;אלי גורדון;אהרון-נתי כהן;גולן

עמי-שירה לב18/09/201611:00:0012:00:00חיים, מרים, שירה, טל, טליה, דניאל, איתמר:   משתתפיםHIVהעברת תוצאות 

טליה ;טוב-דניאל שם;איתמר גרוטו

אצל שירהראובן אליהו;אודי קלינר;תמיר פלדמןטל נשרי;חיים ברכה;מרים יוספין;אגמון

איתמר גרוטו19/09/201616:30:0017:00:00. ירושלים8/4ניחום אבלים עופר לוי בבית משפחת לוי רחוב ההגנה 



12קומה קרן מזרחי;איתמר גרוטועינב שימרון19/09/201609:30:0010:30:00אניטה מזכירה,  ירושלים המזרחיתWHOב נציב 'ר ברוקנצו"ד, צבי טל



איתמר גרוטו19/09/201618:30:0020:00:00הזמה תשלח בהמשך"  - עתודה ניהולית ברפואה- ענבר "ערב השקת תכנית 

-תל אביב, 132קדם ' רח, בית פרס

יפו

יאיר אסרף19/09/201609:00:0014:00:00משרד הבריאות- כנס רגולטורים 

ארנון אפק ;ehudp@pmo.gov.il;ל'מנכ

איתמר ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;פרופ

אלי ;ר'איל שורצברג ד;גרוטו

ודים ;נטע יונה;מירי כהן;גורדון

תרצה ;ר'שרית סיון ד;אבי ישראלי

יעל ;שירה ארנון;אתי חקשור;רמון

רון ;נתן סמוך;דודי לוי;קלין אילוז'ז;קאלק

מלון רמת רחלר ראמי "ד;עדי כץ;ליאור ברק;רביע

#NAME?19/09/201610:00:0014:00:00איתמר גרוטו

כפר המכביה רמת גןאיתמר גרוטו20/09/201610:30:0011:15:00ל בהרמת כוסית הסתדרות האחיות"החלפת המנכ



חגי דרור20/09/201618:00:0019:00:00איתמר גרוטו' מפגש המשלחת הסינית עם פרופ

'itai.gor@gmail.com';איתמר 

507חדר , 5אצל איתמר קומה קרן מזרחי;גרוטו



רונית ,אורן שיבולת,גרוטו' פרופ,איתמר רז' פרופ: בהשתתפות- הכנה לקראת וועדת האסדרה  

סימן טוב-משה בר20/09/201615:30:0016:00:00עינב,אודי,מאיה,ספי,איריס שי' פרופ,אנדוולט

איתמר רז ;(מזכירה)' איתמר רז פרופ

רונית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו';פרופ

מייל נוסף - איריס שי ;אנדוולט

(shaaiiris1@gmail.com); ל"אצל המנכספי



יעקב ליצמן שר הבריאות20/09/201616:00:0016:45:00ספי+ שיבולת ' פרופ+ איתמר גרוטו+ איתמר רז+ משה ברסימנטוב - הצגת המלצות ועדת האסדרה 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

מאיה;יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;יעקב טסלר;יעקב אייזק;גולן ירמיהורונית אנדוולט 



ורד עזרא20/09/201617:30:0018:00:00שיחת ועידה בנושא תמיפלו בחורף

נתן ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

חבר - רויטל טופר ;צביה יחזקאל;סמוך

יפה שמעוני;טוב

סיגל ;ר ראמי גריפאת"ד;מתן אונגר

ר'טאוב ד-ליברנט

ר ברלוביץ ישיבה הועדה לבחינת מודל "ד- בבית החולים וולפסון בלשכתו של מנהל בית חולים וולפסון

איתמר גרוטו20/09/201613:00:0016:00:00ר נחמה"ד+ חברי הוועדה לפי כתב המינוי + סומך ' התפעול של טיפול חלב בראשות פרופ

יעל ;'עדי כץ;(ר"ד)יצחק ברלוביץ 

ליזה ;fish_ra@mac.org.il';שחמון

אלי סומך ;כלנית קיי;ר'רובין ד

, Berlovitz;'ר'אמיליה אניס ד';פרופ

'Ben-David-Gerassi Noa' 

(NoaBdg@jdc.org.il);'Noa Ben-

David-Gerassi';'שלמה וינקר פרופ 

Shlomo Vinker'

בבית החולים וולפסון בלשכתו של 

ר "ד- מנהל בית חולים וולפסון

ברלוביץ

משתתפי הדיון שלום : אל

,רב

 

ז "להלן לו

איתמר גרוטו20/09/201613:00:0015:15:00מושב בו איתמר משתתף

איתמר גרוטו20/09/201608:00:0008:30:00כנס מניעת זיהומים בגריאטריה איתמר לא משתתף

כנס הנגב לשלום הילד 

 

 - 13:00 בספטמבר בין 20בכינוס הנגב לשלום הילד ניקבע ליום שלישי  ה " גושן,מושב 

איתמר גרוטו20/09/201607:30:0014:00:00 15:15



20/09/201615:00:0016:00:00ח באולם דיונים של המועצות"מועצה לבריאות העובד באגף לשע

FW: רוני ספיר                 יועץ+שירה לב עמי: בהשתתפות- רפואה מותאמת אישית -המשך דיון  

סימן טוב-משה בר21/09/201615:00:0015:30:00מאיה: אחראי

רוני ;עמי-שירה לב;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכאודי קלינר;מאיה גולן;ספיר

איתמר גרוטו21/09/201609:00:0014:00:00יריד חשיפה לעשייה שיקומית   במשרד

Canceled:  בהשתתפות- פורמולציה בתעשיות המזון -ל"בראשות מנכ (בלשכת השר )-א "בת- בוטל : 

חברת,אסם,גרופ-שטראוס-  תעשיינים מהמפעלים הגדולים 5+גליה שגיא מנהלת איגוד המזון   

סימן טוב-משה בר21/09/201618:30:0019:45:00איריס052-3550839ו יצרן קטן                          , החברה המרכזית,יונילוויר,תנובה

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

3 קומה 12רח הארבעה רונית אנדוולט;ר ראמי גריפאת"ד'איריס קונורטי;'צילה סעדון;שימרון

יום עיון 

:בנושא

 

איתמר גרוטו21/09/201612:30:0016:00:00 (אולי ישתתף בתחילת הכנס )ש חיים שיבא "במרכז הרפואי ע" אתגרים ויעדים– ניטור שפעת "

, 1יורדי הסירה ' רח" ארקה"באולמי , כנס מדעי שנתי לעובדי המעבדות הביוכימאים והמיקרוביולוגים

ברכות ונאום איתמר 9:45- 9:30איתמר גרוטו21/09/201608:00:0015:30:00נמל תל אביב

אודי קלינראיתמר גרוטו21/09/201618:00:0021:30:00א"ת, נווה צדק , 42אירוע סיום מחזור ה של ממשק בנווה שכטר רחוב שלוש 

SAVE THE DATE22/09/201600:00:0000:00:00Dina Zeno  -   22/9/2016-  לילי בלסקי ' סעיד ולגב' ורג' מסיבת  פרישה למר ג

דב ;אביעד פדיה;רון רביע;איתמר גרוטו

ורד מדמון ;פסט

עופר ;עוזי קרן;HanhalaZafon;קויתי

...נעדכן בהמשךתמר ;מוטי סבג;Izak Grinberg;לוי

...נעדכן בהמשךSAVE THE DATE22/09/201600:00:0000:00:00  -   22/9/2016-  לילי בלסקי ' סעיד ולגב' ורג' מסיבת  פרישה למר ג

' פרופ: ירושלים פגישה של המשלחת המקצועית  משתתפים , 3בבית הנשיא ירושלים רחוב הנשיא 

צילה סעדון;עינב שימרוןאיתמר גרוטו22/09/201609:00:0010:00:00שימרון' גב, גרוטו

איתמר גרוטו22/09/201616:00:0017:00:00ר מורן גלעד"ד, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: ה משתתפים"סיקור לקמ:  נושא026706938: שיחת ועידה בקו

קובי ;'ר'גלעד ד-קובי מורן;אודי קלינר

' יעקב מורן פרופ

(giladko@post.bgu.ac.il)'ר ראמי גריפאת"ד

' אינג, גרוטו' פרופ: ט שיחה מקדימה משתתפים"בריאות שו:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו22/09/201615:30:0016:00:00ר ינון"ד, גורדון

ינון ;נלי קולדנוב;קרולין פרח;אלי גורדון

ר ראמי גריפאת"דר''יוני ד

גרוטו ישיבה ' ירושלים במשרדו של פרופ , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות !!!! מבוטל

איתמר גרוטו22/09/201608:00:0009:00:00חיסונים: עם מר בראור בנושא

' אור -מיכאל בר  (מר)

(michaelbar@mof.gov.il)'

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

ירושלים , 507חדר , 5קומה 



איתמר גרוטודב פסט22/09/201608:00:0009:00:00ע"פ- איתמר גרוטו - מבוטל 



לירי פינדלנג;צילה סעדון;עינב שימרוןאיתמר גרוטו22/09/201610:30:0011:00:00פינדלנג' גב, שימרון' גב: שיווק אפשריבריא משתתפים: גרוטו פגישה בנושא' במשרדו של פרופ

יעקב ליצמן שר הבריאות22/09/201615:00:0015:30:00ע איתמר גרוטו"פ

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק ירמיהו 





איתמר גרוטו22/09/201611:00:0011:30:00הרמת כוסית במשרד

סימן טוב-משה בר22/09/201612:00:0014:00:00(ל"בראשות מנכ)וועדת האסדרה 

מייל - איריס שי ';'איריס שי;'אודי קלינר

בעז ;אלי גורדון;איתמר גרוטו';נוסף

ר "ד;'מנור-ניבה בסודו';גליה שגיא;'לב

הרב אברהם ';'בקעה אל גרביה- סיהאם 

יוספה ;אבידור גינסברג;חוה אלטמן

אצל המנכל'מנלה יומן;'כחל



--- איתמר'  פרופ+ בתל השומר במשרד של יניב תייר ישיבה עם מלכה גלבוע -----הפגישה מבוטלת  

קרן מזרחייניב תייראיתמר גרוטו22/09/201612:00:0013:00:00גרוטו

איתמר גרוטו23/09/201609:00:0009:30:00אם לא דיברתי איתו אתמול- שני נושאים - לדבר עם יוני דוקן 



25/09/201609:30:0010:00:00ע מירה.פ

' פרופ, ר ויצנר"ד, גרוטו' פרופ: הכשרה מקצועית משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו25/09/201615:00:0015:30:00עצמון' גב, שני' גב, אנדוולט

נעם ;דליה חנופה;רונית אנדוולט

אורנה עצמון;תמר שני;ויצנר



ר "גרוטו פגישה עם ד' ירושלים במשרדו של פרופ , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

איתמר גרוטו25/09/201607:30:0008:30:00אוסטרין

'nshilony@ehf.org.il';'רות אוסטרין 

(rostrin@ehf.org.il)'

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

ירושלים , 507חדר , 5קומה 



איתמר גרוטו25/09/201616:45:0017:15:00ע עם דקלה.פ 16:45



סימן טוב-משה בר25/09/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה- בוטל 

Ehud Miron;Noa Di-Castro;אודי 

איריס;אורלי וויינשטיין;קלינר  

אלון;אלה גאון;איתמר גרוטו;גינזבורג  

אריק;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר ל"אצל המנכ 



איתמר גרוטו25/09/201607:30:0008:00:00ר שם טוב"ד, ר אניס "ד: מחלות מים משתתפים: גרוטו ישיבה בנושא' במשרדו של פרופ!!! מבוטל

דניאל ;מימי שבתאי;ר'אמיליה אניס ד

ר ראמי גריפאת"דמטי קארה;טוב-שם

יעקב + ניסים לוי+ דב פסט + רשפון ונציגי המחוז' פרופ- פגישה בנושא סיכום בדיקה במחוז חיפה 

יעקב ליצמן שר הבריאות25/09/201613:30:0014:30:00רון רביע+ גבאי   

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;אחדות  

39ירמיהו  דב;'jacobg.hf@histadrut.org.il';קליין



ר'איל שורצברג ד25/09/201608:30:0009:00:00ל"שיחת ועידה המ

ישי ;עינת גורליק;דניז אינבינדר

דפנה סנדובסקי;איתמר גרוטו;פאליק



מירי בן סימון;עמיר יצחקיאיתמר גרוטו25/09/201608:00:0008:30:00ע עמיר יצחקי.גרוטו פ' במשרדו של פרופ!!! מבוטל

איתמר גרוטו25/09/201615:30:0016:00:00רז' אצלנו פגישה עם פרופ

יעקב ליצמן שר הבריאות25/09/201616:30:0017:15:00דוד אזולאי+ ניבה מנור + רונית אנדוולט + הדר אלעד  / ורד עזרא + איתמר גרוטו = איתמר רז 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

הדר ;פאינה צודיקוב;ר ראמי גריפאת"ד

ירמיהואלעד



ר ראמי גריפאת"דיורם רובינשטיין;ביטחון-מיכל אזולאיאיתמר גרוטו25/09/201611:00:0011:30:00ע עם מר רובינשטיין.גרוטו פ' במרדו של פרופ





שלומית אבני25/09/201616:00:0016:45:00ראיון עמך במסגרת מחקר מינהל תכנון בנושא עוני ובריאות

קרן ;איתמר גרוטו

משרדו של איתמר גרוטוyossibreuer@gmail.com;מזרחי

היי 

,איתמר

 

בהמשך להתכתבויות 

חידוש עליית עולי : ישיבה בנושא, ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו25/09/201612:30:0013:30:00אשר סיום, יהודה שרף: מהסוכנות היהודת, יעקב נקב, איתמר גרוטו: משתתפים, אתיופיה

'yehudas@jafi.org';יעקב 

;'EtiR@jafi.org';נקב דליה;רון רביע  

ר ראמי גריאפת"ד;'לב ר ראמי גריפאת"ד;שירית אלבז'

עישון בבתי חולים : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו25/09/201611:30:0012:30:00ר מלניק"ד, ר בר זאב"ד, ר מלמד"ד, ר ברגמן"ד, מר גבע, גרוטו' פרופ: פסיכיאטריים משתתפים

ענת ;לוי-טל ברגמן;הספיל-חיים גבע

יובל ;גלית חסון;בריאות הנפש- אליהו 

ר'אהוד ססר ד;ר ראמי גריפאת"דמלמד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

פרטים )אולי אשתתף - ?? עבודת נמלים"מנהיגות אדפטיבית דרך מקרה בוחן - מפגש של ווקסנר 

בבית התפוצותאיתמר גרוטו25/09/201614:30:0020:00:00(בפנים

איתמר גרוטו25/09/201610:00:0011:00:00ר מור"ד+ ר שם טוב"ד+ גרוטו ' ירושלים ישיבה פרופ , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

זהר מור ;מטי קארה;טוב-דניאל שם

ר ראמי גריפאת"דמירי יהודה;ר''ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 



--- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת : 

אנדוולט' פרופ, ר ברנט יצחקי "ד, גרוטו' פרופ: תזונת פרות וההשלכות על בריאות הציבור משתתפים , 

איתמר גרוטו25/09/201615:00:0016:00:00ר ינון"ד, גורדון' אינג

קרולין ;אלי גורדון;רונית אנדוולט

-זהר ברנט;נלי קולדנוב;ר''ינון יוני ד;פרח

ר ראמי גריפאת"ד;אבידור גינסברגיצחקי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

25/09/201608:30:0010:00:00הנהלה

פורטר- בניין הקפסולה איתמר גרוטו26/09/201619:00:0022:00:00ערב בוגרי אוניברסיטת תל אביב

26/09/201610:00:0017:00:00במשרד החוץ,  בירושלים26-27/9ועידה כללית  ישראל רוסיה 

מארגנת רויטל מקשרי 

חוץ

 

 

איתמר גרוטו26/09/201608:00:0017:00:00?יום עיון סטרואידים אנאבוליים במכללת נתניה

רוני 

ברקוביץ

 

רונית אנדוולט;גלית עבוד;עופר לויאיתמר גרוטו26/09/201609:00:0013:30:00אולם ספנסר---ם "כנס מנהלי מטבחי בתי חולים בבית החולים רמב

אורית ;לב-אורית אפרתי;ולרי חנוכייב

יונה

הזמנה לכנס מנהלי מערך מזון >>תואם  

26.9.16.docx >> 

ברנמן 

בתיה

בחדרו של איתמרקרן מזרחי;איתמר גרוטומירי כהן27/09/201611:30:0012:00:00איתמר. ע.פ



אורטל אוחיון27/09/201608:00:0008:30:00ל"שיחת ועידה שנוא המ

עינת ;דניז אינבינדר;ר'איל שורצברג ד

דפנה ;איתמר גרוטו;ישי פאליק;גורליק

סנדובסקי



אבי ,שלמה פשקוס,יהודית רבי מרמר,אמיר ברקן,שושנה שטראוס,אמנון בן עמי:עובדים זרים מיומנים

'Amit.Lang@economy.gov.il'27/09/201613:00:0014:00:00רותם,זיוה,איילת,אוהד כהן,מיכל צוק,חסון

אורנה ;אלי רוזנברג;איתמר גרוטו

שירית אלבז;אופירה אדיב;כהן

אלי רוזנברג מייצג - ם -ל י"מנכ.ל

את איתמר

איתמר גרוטו27/09/201609:00:0009:30:00בישיבה אצל השר איזבלה תייצג

אוקן זק   + ניר פינק- +ורדה אדוארד+ אליהו ריכטר   + מנחם הבלין + מיכאל פלג + סדצקי '  פרופ

יעקב ליצמן שר הבריאות27/09/201609:00:0010:00:00מ"י קרינת רדיו ומכ"ל ועובדים בתעשיה ע"סיכון בלתי קביל של חיילי צה-   גיל כהן +

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;אחדות  

איתמר;ביטחון משרד הבריאות;קליין  

Siegal Sadetzki; איזבלה;אודי קלינר  

39ירמיהו ר ראמי גריפאת"ד;ר'קרקיס ד





קריפטון הכפר הירוקאיתמר גרוטו27/09/201618:30:0019:00:00אירוע מדיניות סוכרת

27/09/201608:30:0009:00:00כנס הנהלות בתי חולים בבית חולים קפלן ישתתף פתיחה

ישיבת המועצה הלאומית לאונקולוגיה במשרדי האגודה , במשרדי האגודה למלחמה בסרטן, בגבעתיים

איתמר גרוטו27/09/201617:00:0019:00:00.למלחמה בסרטן

ר ראמי גריפאת"דאודי קלינראיתמר גרוטו27/09/201617:00:0019:30:00.ותוגש בו ארוחת ערב קלה (ירושלים',   קומה ג101דרך חברון, מפגש הכנה למנטורים בבית האומות

איתמר גרוטו27/09/201613:30:0017:00:00 בירושלים26-27/9ועידה כללית  ישראל רוסיה 

ליד )במרכז ההדרכה של משרד הבריאות בתל השומר  (ר עדינה יוסף"ד)הרצאה לרופאי טיפות חלב 

איתמר גרוטו27/09/201609:00:0010:00:00(בית סוראסקי

80728/09/201612:30:0013:00:00 חדר 8צילומים לכנס תוכניות עבודה קומה 

סימן טוב-משה בר28/09/201611:30:0012:30:00איתמר, מאיה, רונית אנדוולט- לפורמולציה מזון - ישיבה הכנה 

רונית ;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

ל"אצל המנכמאיה גולן;אנדוולט



רוחמה אמור;עמי-שירה לבאיתמר גרוטו28/09/201609:15:0010:00:00עמי- לב ' גב+ גרוטו' ע פרופ.ירושלים פ , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו ,  במשרד הבריאות 9:15בשעה 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

ירושלים , 507חדר , 5קומה 



ר "ד, גרוטו' פרופ: ניהול סיכונים תזונה ובמזון משתתפים:  בנושא 026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו28/09/201608:00:0008:30:00גורדון' אינג, אנדוולט' פרופ, גולדשמיט' גב, ר ברמן"ד, ורסנו

רונית ;תמר ברמן;ר''רינה ורסנו ד

אלי ;רבקה גולדשמיט;אנדוולט

זיוה אלישוב;קרולין פרח;גורדון

 תעשיינים מהמפעלים 5+גליה שגיא מנהלת איגוד המזון : בהשתתפות- פורמולציה בתעשיות המזון 

סימן טוב-משה בר28/09/201616:30:0018:00:00ו יצרן קטן, החברה המרכזית,יונילוויר,חברת תנובה,אסם,גרופ-שטראוס- הגדולים 

איתמר ;מאיה גולן;עינב שימרון

צילה ';איריס קונורטי;'קרן מזרחי;גרוטו

ל"אצל המנכספי מנדלוביץ;סעדון



איתמר גרוטו28/09/201610:00:0010:30:00משתתפים נוספים

קרן 

שלום

 

 

, סיעודי של דיירים במסגרות דיור מוגן של משרד הרווחה- אישור רופא מחוזי לסוגיית מצבם הרפואי

איריס / אהרון כהן, מיטל גבאי, מיכל גולדברג, נעם ויצנר, איתמר גרוטו, ורד עזרא, ארנון: משתתפים

ארנון אפק פרופ28/09/201617:00:0018:00:00(נעם ויצנר: אחריות)אירית לקסר / רסולי

קרן ;איתמר גרוטו;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

אהרון ;מיטל גבאי;מיכל גולדברג;מזרחי

אירית לקסר ;איריס רסולי;ר'כהן ד

12קומה , לשכת המשנהמורן אלולשרית חייט;דפנה לוי;נעם ויצנר;ר'ד

( נעם: אחריות  

(ויצנר



ירושלים פגישה עם מחוז נינגבו מסין בנושא , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו28/09/201613:00:0014:00:00חגי דרור+ צ  תיאם איתי גורדון "פ בתחום בריה"שת

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

28/09/201608:30:0009:00:00 הראשונות45איתמר משתתף ב

ירושלים מפגש מנהלים מעריכים מנהלי מעבדות , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

יפית אנא זמני )מנהלי מעבדות בירושלים + שקד ' גב, מר רביע, גרוטו' פרופ: בירושלים משתתפים

איתמר גרוטו28/09/201608:30:0010:30:00(אותם בבקשה

רון ;יפית כהן;מיכל שקד;ר'רותי ישי ד

עפרה פרידמן;דליה לב;רביע

אסף ;ר'לאה ולינסקי ד;ר'ורד אגמון ד

אתי מרוא ;ר'לאור אורשן ד;ר'רוקני ד

ר ראמי גריפאת"ד;ר'ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 





ירושלים ישיבה של וועדת משרד הבריאות , אולם כנסים, 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

+ ב"רשומים בכתב המינוי המצ: משתתפים - גרוטו ' ר הוועדה פרופ"יו" אפשריבריא"לתוכנית הלאומית 

איתמר גרוטו28/09/201614:00:0016:00:00.נציג מאגף בריאות הנפש 

אודי ;ספי מנדלוביץ;אורלי בוני

-ניבה בסודו;דיקלה דהן שריקי;קלינר

ליזה ;אלי רוזנברג;רונית אנדוולט;מנור

מירה ;אביבה אוליאל;ר'רובין ד

בריאות - ענת אליהו ;טלי לביא

אילנה ;Liri;ר ראמי גריפאת"ד;הנפש

 Shlomit Nir Tor;סטולרמן

(shlomitni@most.gov.il); דודי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, אולם כנסים, 4קומה 

ירושלים ישיבה בנושא בחינת המערך , חדר ישיבות , 9קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ב מכתב בנושא עם שמות "מצ+  גרוטו' להתמודדות עם זיהום אויר קיצוני במערכת חינוך בראשות פרופ

איתמר גרוטו28/09/201610:00:0013:00:00המשתתפים

'BaruchW@sviva.gov.il';'Gideonm

@sviva.gov.il';'Shlomo@sviva.gov.

il';'levanak@sviva.gov.il';'irisse@ed

ucation.gov.il';'rachelmat@educatio

' רועי';'מעיין דעבול';'בילנקו נטליה דר  

מענית איכילוב';'רננה אילן';'טל     

Maanit Ichilov'; ר"ד;ר יוני דובנוב"ד  

רן קליימן';'רותם זהבי;'ראמי גריפאת '

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 9קומה 

משתתפים, (ב חומר"מצ)בדיקת בטיחות המים : בנושא, ארנון אפק' דיון בראשות פרופ----מבוטל --- : 

גריגורי, יהודה רון, ורד עזרא, פנחס ברקמן, אירית לקסר, איתמר גרוטו, הראל- מירה היבנר, ארנון  

ארנון אפק פרופ28/09/201618:00:0019:00:00מיטל גבאי, רודשטיין

מלי ;מיטל גבאי;הראל-מירה היבנר

שרית ;ר'אירית לקסר ד;כראזי

קלין 'ז;ורד עזרא;ר'פנחס ברקמן ד;חייט

גריגורי ;יהודה רון מר;אילוז

עמיר ;דפנה לוי;מיכל גולדברג

מורן ;ר'אהרון כהן ד;עירית הן;יצחקי

ל"לשכת המשנה למנכר ראמי גריפאת"ד;אלול

איתמר גרוטוסמדר שזו29/09/201609:00:0009:30:00עינב+ שיחה עם דורון קופרשטיין בנושא כתבה חיסון נגד פפילומה איתמר



איתמר גרוטו29/09/201614:45:0015:30:00א ישיבה עם מיכאל בר אור"ת, חדר ישיבות קטן , 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "  בלשכת הבריאות ת

 מיכאל בר אור'

(michaelbar@mof.gov.il)'

א"בלשכת שר הבריאות ת29/09/201616:00:0017:00:00פגישה עם השגריר של טיוואן

רון ,רונית אנדוולט,פאינה צודיקוב: מזון מסובסד בהשתתפות:בנושא (ל"בראשות מנכ)גרטנר- ש "בתה

סימן טוב-משה בר29/09/201609:30:0010:15:00מאיה: איתמר          יועץ אחראי,רביע

רון ;רונית אנדוולט;פאינה צודיקוב

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;רביע

גולן

יניב תייראיתמר גרוטו29/09/201612:00:0012:45:00איתמר גרוטו'  פרופ+ בתל השומר במשרד של יניב תייר ישיבה עם מלכה גלבוע 

דין דיאגנוסטיקה : תל השומר לגשת לליאור במזכירות היא תיתן לכם חדר  ישיבה בנושא,  בגרטנר 

29/09/201610:30:0011:00:00מר דוד סלטון+ ר ישי "ד, ר שוורצברג"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

יפית ;אורטל אוחיון

רותי ישי ';ronih@dyn.co.il;'כהן

ר ראמי גריפאת"דר'איל שורצברג ד;ר'ד

לגשת לליאור היא תיתן ,  בגרטנר 

תל השומר, לכם חדר 

עמיהוד זינגראיתמר גרוטו29/09/201611:00:0012:00:00גרוטו' פרופ+ ר זינגר"ע עם ד.בגרטנר פ



Canceled:  נתן, איתמר גרוטו' פרופ,  עם ניר קידר2015שיחת וועידה בנושא הערכה מבחני תמיכה  

ניר קידר29/09/201609:00:0009:30:00רני פלוטניק, ג שלומית אבני'וחווה חג,  ליאור ברק, סמוך

נתן ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

חוה ;ליאור ברק;צביה יחזקאל;סמוך

טלפון לשיחה בהמשך' מסר ראמי גריפאת"דשלומית אבני;רני פלוטניק;ג'חג

#NAME?29/09/201609:30:0011:00:00
,  נאונטולוגיה וגנטיקה , פגישת המועצה הלאומית לרפואת נשים

 

, בבניין האגף לשעת חירום של משרד הבריאות,  באולם הדיונים של המועצות הלאומיות

איתמר גרוטו30/09/201609:30:0011:00:00 

02/10/201608:30:0010:00:00מנהלי מחלקות מבוטל

02/10/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

אייל חקואיתמר גרוטו05/10/201611:00:0011:10:00גרוטו אייל' ע אצל פרופ.פ





05/10/201609:30:0010:00:00הרטל' ע פרופ.פ

05/10/201609:00:0009:30:00ע רון.פ

איתמר גרוטו05/10/201616:00:0017:00:00ירושלים ראיון לעבודת דוקטורט ברוך לוי , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

מיכל גולדברגאיתמר גרוטו05/10/201608:00:0008:30:00גולדברג' גב+ גרוטו' ע פרופ.ירושלים פ , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

ירושלים , 507חדר , 5קומה 



סיעור מוחות לשכת משנה : ירושלים ישיבה בנושא , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

רון רביעאודי קלינר;שירן אמון;מירי כהןאיתמר גרוטו05/10/201614:30:0016:00:00כהן' גב, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: ל משתתפים"למנכ

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

ירושלים , 507חדר , 5קומה 



5קומה איתמר גרוטו;קרן מזרחידוד אזולאי05/10/201610:00:0010:30:00איתמר גרוטו' ע דוד אזולאי ופרופ.פ

יעקב ליצמן שר הבריאות05/10/201613:30:0014:00:00מחוז חיפה- ע גרוטו  דב פסט "פ

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק ירמיהו 



איתמר גרוטודב פסט05/10/201612:30:0013:30:00ע"פ-  איתמר  



06/10/201616:00:0016:30:00אודי ומייקל מייצגים

' פרופ: משתתפים (סטטוס פעימה שנייה)מפרטים אחידים :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו06/10/201608:00:0008:30:00מר לוי, ר ינון"ד,גורדון' אינג, ד גולדברג"עו, מר ויינברג, גרוטו

אלי ;מיכל גולדברג;דוד ויינברג

ינון יוני ;נלי קולדנוב;קרולין פרח;גורדון

דודי לוי;ר''ד

06/10/201617:00:0017:30:00זומנו אלי ורונית

גליה שגיא מנהלת איגוד - פורמולציה בתעשיות המזון :בנושא-ל"בראשות מנכ(בלשכת השר)-א"בת

החברה , יונילוויר, חברת תנובה, אסם, גרופ-שטראוס-  תעשיינים מהמפעלים הגדולים 5+ המזון

סימן טוב-משה בר06/10/201617:00:0018:30:00ו יצרן קטן, המרכזית

איתמר ;מאיה גולן;עינב שימרון

צילה ';איריס קונורטי;'קרן מזרחי;גרוטו

ר "ד;סמדר שזו;ספי מנדלוביץ;סעדון

ראמי גריפאת

דליה ;רונית אנדוולט;אלי גורדון

3    קומה 12הארבעה '  רחקרולין פרח;חנופה



אמיר  ברקן06/10/201616:00:0017:00:00קידום תוכנית מפורטת לכריית פוספטים

אבנר ;אורית פאיס

wyossi@energy.gov.il;ilanae;סעדון

@sviva.gov.il; איתמר

noana@iplan.gov.il;hanavi@i;גרוטו

אמיר ברקן משרד ראש הממשלה 

הדיון יתקיים -   ירושלים3קפלן 

6באולם טל קומה 

 

 

Orit shilo             

Economy and Infrastructure  

יעקב ליצמן שר הבריאות06/10/201609:00:0009:30:00+איתמר גרוטו =  ברסימנטוב+ במבשרת ציון  "  מולדת"חיסון בבית ספר 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק ????????????????מיקום 



 בישראל איתמר JPI-AMRא ישיבת ההנהלה של רשת אירופאית " במלון דן פנורמה ת14:00בשעה 

יש חנייה במלון לומר את השםאיתמר גרוטו14:0006/10/201614:00:0022:00:00מברך במושב בשעה 

איתמר גרוטו07/10/201609:00:0012:00:00 בישראלJPI-AMRא ישיבת ההנהלה של רשת אירופאית "במלון דן פנורמה ת





סימן טוב-משה בר09/10/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

Ehud Miron;Noa Di-Castro;אודי 

איריס;אורלי וויינשטיין;קלינר  

אלון;אלה גאון;איתמר גרוטו;גינזבורג  

אריק;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר ל"אצל המנכ 



איתמר גרוטו09/10/201608:00:0008:30:00ר שם טוב"ד, ר אניס"ד: ע בנושא מחלות מין משתתפים.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

דניאל ;מימי שבתאי;ר'אמיליה אניס ד

מטי קארה;טוב-שם

שני לוי;שושי גולדברגאיתמר גרוטו09/10/201616:00:0016:30:00ר גולדברג"ד+ גרוטו' ע פרופ.ירושלים פ , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

ירושלים , 507חדר , 5קומה 



בהשתתפות הרב יעקב ליצמן ומר משה בר , חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, הרמת כוסית

אורלי וויינשטיין09/10/201615:00:0016:00:00ר אורלי וויינשטיין"סימן טוב וד

איריס 

meirav.buchris@gmail.co;'גינזבורג

m;'ל'מנכ';AvinoamPi@clalit.org.il;'ס

אדר שץ;נטליה זליגר;סימן טוב-משה ברשרה ; בזק104חדר ישיבות ;מדר סלמן

קומה , 15רחוב הצבי , בניין בזק

105חדר ישיבות , 4

בדיקות סקר ומודל : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו ,  במשרד הבריאות

' גב/ר לוקסמבורג"ד, תורן' גב, טופר' גב, ד סמוך"עו, גרוטו' פרופ:  משתתפיםCלטיפול בהיפטיטיס 

איתמר גרוטו09/10/201617:00:0018:00:00ר אניס"ד, ר שפריץ"ד, נציג/ר עזרא"ד, מורגנשטיין

- רויטל טופר ;צביה יחזקאל;נתן סמוך

רויטל ;יפה שמעוני;חבר טוב

אסנת ;ס תורן'אריאלה אדיג;קדמי

ר ראמי גריפאת"ד;איילת יוסף;הדר אלעדטל ;ליאורה נעים;ר'לוקסנבורג ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 



יאיר ,אהרון כהן ,ורד עזרא,אורלי ויינשטיין:בהשתתפות- היערכות לחורף -חולים גריאטריים מורכבים

סימן טוב-משה בר09/10/201619:00:0020:00:00מיכל לזרוביץ: איתמר              יועץ אחראי,  אסרף ונציגיו

ורד ;שרה עדיקה;אורלי וויינשטיין

דפנה ;ר'אהרון כהן ד;קלין אילוז'ז;עזרא

ליאת ;מיכל לזרוביץ;יאיר אסרף;לוי

אירית לקסר ;אופיר אביב;דורי-פייס

Michal Mekel 

(m_mekel@rambam.health.gov.il)ל"אצל המנכ



-- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת : 

יצחקי' גב, חונוביץ' גב, ר רובין"ד, גרוטו' פרופ: תפקיד הרופא בשירותי בריאות התלמיד משתתפים , 

איתמר גרוטו09/10/201611:30:0012:30:00ר גריאפת"ד, ר קלינר"ד

מירה ;אביבה אוליאל;ר'ליזה רובין ד

יפית ;אורית אלקסלסי;חונוביץ

רון רביער ראמי גריפאת"ד;אודי קלינר;יצחקי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

טוב-דניאל שם09/10/201617:30:0018:30:00נוהל עובדים סוצאלים במרפאות איידס

קרן ;מלכה פרגר;קלין אילוז'ז

נטע ;ורד עזרא;איתמר גרוטו;מזרחי

גרוטו' אצל פרופרון רביע;מטי קארהאודי קלינר;חנה ניר;הראל



איתמר גרוטו09/10/201612:30:0014:30:00להעלות נושא תקציב גנטיקה+הנהלה

--- ירושלים ישיבה בנשוא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות-----הישיבה מבוטלת : 

איתמר גרוטו09/10/201616:00:0017:00:00ר כץ"ד, ר רובין"ד, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: תפקיד הרופא בשירות בריאות לתלמיד משתתפים

אביבה ;ר'ליזה רובין ד;אודי קלינר

ר ראמי גריפאת"ד;רון רביעעמנואל כץ;אוליאל

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 



ירושלים  ישיבה בנושא פעילות לקידום בריאות , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

' גב, שרה שטרייספלד' גב, איתמר גרוטו' פרופ, מירי כהן' גב: ועובדי משרד הבריאות    משתתפים

איתמר גרוטו09/10/201610:30:0011:30:00ענת לייכטר' גב, מר ניסים לוי, ר  אלי רוזנברג"ד,אילנה חן

שרה ;שירן אמון;מירי כהן

אלי ;אילנה חן;רחל יונה;שטרייספלד

ענת ;ניסים לוי;אורנה כהן;רוזנברג

ר ראמי גריפאת"ד;רון רביעלייכטר

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

:  סיור בכניסת המשרד ובחניון המשרד נקודת המפגש כניסה לבניין משרד הבריאות משתתפים

, ר  אלי רוזנברג"ד,אילנה חן' גב, שרה שטרייספלד' גב, איתמר גרוטו' פרופ, מירי כהן' גב: משתתפים

איתמר גרוטו09/10/201610:00:0010:30:00מר אוריאל כהן+ מר  עופר לוי+ענת לייכטר ' גב, מר ניסים לוי

שרה ;שירן אמון;מירי כהן

אלי ;אילנה חן;רחל יונה;שטרייספלד

ענת ;ניסים לוי;אורנה כהן;רוזנברג

ר ראמי גריפאת"דגלית ;עופר לוי;לייכטר

- רשומים מטה: ירושלים ישיבה נושאים, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות  

נציג/ר גדלביץ"ד, גורדון' אינג, אנדוולט' פרופ, מר קרנצלר, מנור' גב, ארנון' גב, גרוטו' פרופ: משתתפים  

ל משיטה"תא, לוי' גב, מרטו' גב + ( ל לנגב"מנהל מעבר צה איתמר גרוטו09/10/201615:00:0016:00:00(

רונית ;ינאי קרנצלר;מנור-ניבה בסודו

קרולין ;אלי גורדון;עדנה באדי;אנדוולט

מיכאל ;שירה ארנון';batya levy;'פרח

זיוה  ;ליאורה שחר;מן'חנה טורג;גדלביץ

Liri (lirifindling@gmail.com); ר"ד  

ראמי גריפאת

 

נושאים לדיון 

: 

ל "עדכון אודות המהלך הלאומי  עליית צה .1

09/10/201608:30:0010:00:00הנהלה

09/10/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

איתמר גרוטו10/10/201612:30:0013:00:00 ראיון בנושא גלוטן20ערוץ !!! בוטל



יעקב ליצמן שר הבריאות10/10/201611:00:0011:30:00ל עיריית ירושלים"פגישה מקדימה לפני מנכ- איתמר גרוטו + ל "ע מנכ"פ

איתמר ;קרן מזרחי

א;'yakov.litzman9@gmail.com;גרוטו

זהבה ממן ;אבי דזדק;אבי בהר';בי בהר

ירמיהוספי מנדלוביץיעקב ;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות



איתמר גרוטו10/10/201616:30:0017:00:00חיסון של  זהבה

ל"אצל המנכאיתמר גרוטו;קרן מזרחיסימן טוב-משה בר10/10/201610:00:0010:30:00פגישת שוטף- איתמר 



איתמר גרוטו10/10/201607:30:0008:00:00אצלנו לירי

ליאור , נתן סמוך, איתמר גרוטו' פרופ,  עם ניר קידר2015שיחת וועידה בנושא הערכה מבחני תמיכה 

ניר קידר10/10/201609:00:0009:30:00רני פלוטניק, ג שלומית אבני'וחווה חג,  ברק

נתן ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

חוה ;ליאור ברק;צביה יחזקאל;סמוך

שלומית אבני;רני פלוטניק;ג'חג



+ רון רביע + מירה חונוביץ+ שושי גולדברג + יאיר אסרף= איתמר גרוטו - דיון טיפת חלב וסורוקה 

יעקב ליצמן שר הבריאות10/10/201612:45:0013:30:00***********קרן נא לזמן את נציגי מחוז דרום תודה *****נציגי מחוז דרום 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  

 - Michal Cohen;אילנה סטולרמן

Dar;Dalia Monticciolo;אורית ;דליה לב

חנה ;מיכאל גדלביץ;אלקסלסי

39ירמיהו ר ראמי "ד;יאיר טלמון;מן'טורג



מלון שרתון תל אביבאיתמר גרוטו10/10/201619:00:0021:00:00קבלת פנים שגרירות טיוואן

איתמר גרוטו10/10/201611:30:0012:00:00מירה, חן ואודי, זימנו את רון

איתמר גרוטו + טיפות חלב בירושלים ------   - אשיור כניסה  רכב מס *ל עיריית ירושלים    "מנכ

יעקב ליצמן שר הבריאות10/10/201611:30:0012:15:00יאיר אסרף+ אלון שלזינגר + ואנשיו 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

אלון;יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;'ברכה אבידני;שלזינגר  

ר חן 'ד;אודי קלינר;דליה לב;רון רביע

שלומית ;ציפי מזרחי;שטיין זמיר

מירה ;יאיר טלמון;יהודה גרידי;מיאן'נג

13קומה , 39ירמהיו אילנה ;אורית אלקסלסי;חונוביץ



סימן טוב-משה בר10/10/201609:30:0010:00:00(מאיה: יועץ אחראי)פגישה עם איתמר ולירי פינדלינג אנדי                                   

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכlirifindling@gmail.com;גולן

2015-201310/10/201611:30:0015:30:00Vered Kaufman-Shriquiישיבה חגיגית להצגת ממצאי מדדי האיכות ברפואת הקהילה 

Aviram;Amir Shmueli;Amnon 

Lahad;Aravah Kedar-Tiros;Arye 

Ben-yehuda;Arnon Cohen 

(arcohen@clalit.org.il);Dr. Doron 'nuritma@clalit.org.il'מלון יהודה ירושלים

 

:ז"לו

 

  

יעקב ליצמן שר הבריאות10/10/201610:30:0011:00:00***יחיאל בבקשה להזמין פירות***עינב  + איתמר + פגישה עם שגריר יפן 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק 39ירמהיו  



10/10/201613:30:0015:30:00?13:30-15:30אשתתף - ישיבה חגיגית של ועדת ההיגוי של תוכנית המדדים במלון יהודה ירושלים 

  

 

:ז"לו

 

אופיר אביב13/10/201609:00:0009:30:00ומאיה גולן, איתמר, אופיר: משתתפים. כנס תובנות ויעדים: שיחת ועידה בנושא

קרן ;איתמר גרוטו;מאיה גולן

ועידה תקציבים;מזרחי



Canceled: קו שיחת ועידה;מאיה גולן;איתמר גרוטויאיר אסרף13/10/201609:00:0009:30:00ומאיה גולן, איתמר, אופיר: משתתפים. כנס תובנות ויעדים בטלפון : שיחת ועידה בנושא



Canceled:  בנושא,  ורד מדמון + נטליו + רון רביע + גרוטו '  פרופ+ ר רז דקל "ד-  במרכז הדרכה   -  

דב פסט13/10/201609:00:0010:00:00ד"המרב

נטליו ;רון רביע;איתמר גרוטו

מירי ;רז דקל;ורד מדמון קויתי;רוזנבלום

אורן





איתמר גרוטו13/10/201608:30:0009:00:00ר רורמן"ד+ גרוטו' ע פרופ.אביב פ-בלשכת הבריאות תל

אפרת רורמן 

(efrat.rorman@PHLTA.HEALTH.G

OV.IL); שרון גירד

(sharon.jhirad@PHLTA.HEALTH.Gאביב-לשכת בריאות תל



Canceled: ימימה+ מוטי אור ציון + רז דקל + איתמר גרוטו + חנית + נטליו - ש "במרכז הדרכה תה  

דב פסט13/10/201609:30:0010:30:00בחינה אירגונית  במכון- בנושא , ונציג תפן+ גולדברגר 

איתמר ;חנית קטנה כהן;נטליו רוזנבלום

ימימה ;ציון-מוטי אור;רז דקל;גרוטו

רויטל ארד;מירי אורןגולדברג

ש בחדרו של "במרכז הדרכה תה

דב פסט קומת כניסה



16/10/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

23/10/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

מיכל גולדברגאיתמר גרוטו25/10/201611:20:0011:30:00אצלנו מיכל גולדברג 11:20



אהרון ,מיטל גבאי:דיור מוגן בהשתתפות: בנושא- ל רווחה "הכנה לקראת הפגישה עם מנכ- בוטל 

סימן טוב-משה בר25/10/201613:00:0013:30:00איריס רסולי,איתמר או נציג מטעמו,מיכל גולדברג,כהן

דפנה ;ר'אהרון כהן ד;מיטל גבאי

קרן ;איתמר גרוטו;מיכל גולדברג;לוי

ל"אצל המנכעמיר יצחקינעם ויצנר;ר'איריס רסולי ד;מזרחי



אורלי שרגא25/10/201611:30:0012:30:00תמחור- קדחת מערב הנילוס 

הדס ;דודי לוי;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

, Jacob Moran-Gilad;אודי קלינר;ידגר

MD (giladko@post.bgu.ac.il)אצל איתמר

נושאים לדיון 

:בפגישה

 

 

FW: משרד הבריאות ואח'  טבע תעשיות פרמצטיות נ2819/16ץ "בג '25/10/201609:00:0010:30:00Inbar Kimchi

קומה , משרד המשפטים ירושלים

323 חדר 3

איתמר גרוטו25/10/201609:00:0010:30:00צ טבע משרד המשפטים"בג

תמי + דב פסט + רון רביע + זהבה סדן + ר חן זמיר "ד+ איתמר גרוטו - סיור בלשכת בריאות ירושלים 

יעקב ליצמן שר הבריאות25/10/201613:00:0014:00:00(אשת קשר זהבה סדן )ניסים לוי  + מלכה 

זהבה 

אב;'yakov.litzman9@gmail.com;סדן

זהבה ממן ;אבי דזדק;אבי בהר';י בהר

86רח יפו ר ראמי גריפאת"דיעקב ;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות



ר'איזבלה קרקיס דאיתמר גרוטו26/10/201616:30:0017:00:00ר קרקיס"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



' פרופ: ירושלים הצגת מדדים לפוסטר משתתפים, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , משרד הבריאות

איתמר גרוטו26/10/201616:00:0016:30:00פדילנג' גב, מנור' גב, מר נעמן, ר קלינר"ד, גרוטו

-ניבה בסודו;מתן נעמן;אודי קלינר

לירי פינדלנג;מנור

קומה , 39ירמיהו , משרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5



מיכל ,אהרון כהן,מיטל גבאי:דיור מוגן בהשתתפות: בנושא- ל רווחה "הכנה לקראת הפגישה עם מנכ

סימן טוב-משה בר26/10/201610:00:0010:30:00ורד,איריס רסולי,איתמר או נציג מטעמו,גולדברג

איריס רסולי ;מיטל גבאי;נעם ויצנר

איתמר ;עמיר יצחקי;מיכל גולדברג;ר'ד

קרן ;דפנה לוי;ר'אהרון כהן ד;גרוטו

ל"אצל המנכאודי קלינר;מזרחי



ר ראמי גריפאת"דשירן אמון;מירי כהןאיתמר גרוטו26/10/201607:45:0008:30:00כהן' גרוטו סיעור מוחות לשכת משנה עם גב'  במשרדו של פרופ7:45בשעה 

 חדר ישיבות באגף התקציביםפגישה של ועדת המחירים עם 2 קומה 1במשרד האוצר רחוב קפלן 

מר סופר , ר קלינר"ד, גורדון' אינג, אנדוולט' פרופ, גרוטו' פרופ:מהבריאות: חברות הלחם משתתפים

איתמר גרוטו26/10/201609:00:0011:00:00חברות הלחם+ רימונה '  גב, מר  שטיינמיץ- מהכלכלה , וועדת המחירים+ +מהאוצר מר אמיר רשף 

-boaz@rational;רונית אנדוולט

ep.co.il;'rimona.chen@economy.go

v.il';'david.shteinmez@economy.go

v.il;' אלי

'assafg@mof.gov.il';'zeevk@mof.go

v.il';'Asaf Orzel - אסף אורזל';'Yaron  

Kosteliz';'Isaac Berman - יצחק 

ר ראמי גריפאת"ד';ברמן

 קומה 1במשרד האוצר רחוב קפלן 

,  חדר ישיבות באגף התקציבים2

ירושלים

שלום 

,רב

 

 

ירושלים פגישה עם נציגי ביטוח לאומי  מר בתו  , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

איתמר גרוטו26/10/201615:00:0016:00:00מר רביע, מר אבישר, נציג/מר שלזינגר, ר רוזנברג "גרוטו וד' פרופ: בונדקין ממשרד הבריאות ' וגב

אורנה ;אלי רוזנברג

itziksa@nioi.gov.il';'alonah@ni;'כהן

oi.gov.il;'רונית ;רמי אבישר

ר ראמי גריפאת"דהדר מלכה;דליה לב;אנדוולט

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

ירושלים , 507חדר , 5קומה 



אילנה סטולרמן1526/10/201614:00:0016:00:00פגישת עבודה רחלי בנח מוזס 

אירית ;'ר חן שטיין זמיר'ד

טליה ;בלה אלרן;איתמר גרוטו';ברינגר

לריסה ;ר'ליזה רובין ד;אגמון

בנח מוזסchen1007@gmail.comעמנואל ;מירה חונוביץ;מוירמן



מר , גלילי' גב- ירושלים ישיבה עם חברת איילקס, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

26/10/201614:00:0015:00:00ר ישי"ד, גרוטו ' בכר פגישת הכרות משתתפים פרופ' דהרי וגב

ורד ;ר'רותי ישי ד;קלין אילוז'ז

ר ראמי גריפאת"ד;ישי פאליקיפית כהן;liort@giladl.co.il;עזרא

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

--- קלין אילוז'ז;ורד עזראאיתמר גרוטו26/10/201616:00:0017:00:00ר עזרא"ע עם ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ---מבוטל

רינת יופה26/10/201613:00:0014:00:00דורית ברק, דמיטרי מוסטובוי, רינת יופה, ר איתמר גרוטו"ד- פנורמה נקטו - שיפור השירות 

דמיטרי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

דורית אהרון;מוסטובוי

' בניין ב- ר איתמר גרוטו "אצל ד

507 חדר 5קומה 



מיכל ,: יישום חוק הדיור המוגן בהשתתפות: בנושא- אליעזר יבלון - ל רווחה "מנכ

סימן טוב-משה בר26/10/201612:00:0013:00:00נעם ויצנר: מיטל גבאי                 יועץ אחראי,נציג/אהרון כהן,נציג/איתמר,גולדברג

קרן ;איתמר גרוטו;מיכל גולדברג

מיטל ;דפנה לוי;ר'אהרון כהן ד;מזרחי

נעם ויצנר;גבאי

ר ראמי "ד;ר'איריס רסולי ד

ל"אצל המנכסמדר סלמן;גריפאת

מעיין

 

, גרוטו' פרופ: ניהול סיכונים תזונה ובמזון משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו!!!  מבוטל

איתמר גרוטו26/10/201617:00:0017:30:00גורדון' אינג, אנדוולט' פרופ, גולדשמיט' גב, ר ברמן"ד, ר ורסנו"ד

רונית ;תמר ברמן;ר''רינה ורסנו ד

אלי ;רבקה גולדשמיט;אנדוולט

קרולין פרח;גורדון

 shirra;קרן מזרחי;זיוה אלישוב

freeman 

(shirra.freeman@gmail.com);ziva.el

ishov@gmail.com

, ר חן זמיר"ד,איתמר גרוטו' פרופ:ל בתחנת הסהר האדום בהשתתפות"ביקור המנכ- בירושלים 

סימן טוב-משה בר27/10/201615:30:0016:00:00,דליה בסה,הדר תידהר, יורם רובינשטיין,מאיה גולן,ר קונבר אמין"ד,ספי,נעם

ר חן שטיין 'ד;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ר 'ד;ספי מנדלוביץ;נעם ויצנר;זמיר

מיכל ;הדס תדהר;מאיה גולן;קונבר אמין

דליה ;יורם רובינשטיין;ביטחון-אזולאי



ר חן "ד,איתמר גרוטו' פרופ:בהשתתפות:מקאסד בהשתתפות- ח אל "ל בביה"ביקור המנכ- בירושלים 

סימן טוב-משה בר27/10/201614:00:0015:30:00,דליה בסה,הדר תידהר, יורם רובינשטיין,מאיה גולן,ר קונבר אמין"ד,ספי,נעם, זמיר

ר חן שטיין 'ד;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ר 'ד;ספי מנדלוביץ;נעם ויצנר;זמיר

מיכל ;הדס תדהר;מאיה גולן;קונבר אמין

הר הזיתיםדליה ;יורם רובינשטיין;ביטחון-אזולאי



, ר חן זמיר"ד,איתמר גרוטו' פרופ:בהשתתפות- ח אוגוסטה ויקטוריה "ל בביה"ביקור המנכ- בירושלים 

סימן טוב-משה בר27/10/201613:00:0014:00:00,דליה בסה,הדר תידהר, יורם רובינשטיין,מאיה גולן,ר קונבר אמין"ד,ספי,נעם

ר חן שטיין 'ד;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ר 'ד;ספי מנדלוביץ;נעם ויצנר;זמיר

מיכל ;הדס תדהר;מאיה גולן;קונבר אמין

הר הזיתיםדליה ;יורם רובינשטיין;ביטחון-אזולאי



, ר חן זמיר"ד,איתמר גרוטו' פרופ:בהשתתפות- ון 'ביקור המנכל בבית חולים סנט ג- בירושלים 

סימן טוב-משה בר27/10/201611:00:0011:45:00,דליה בסה,הדר תידהר, יורם רובינשטיין,מאיה גולן,ר קונבר אמין"ד,ספי,נעם

ר חן שטיין 'ד;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ר 'ד;ספי מנדלוביץ;נעם ויצנר;זמיר

מיכל ;הדס תדהר;מאיה גולן;קונבר אמין

83ראח 'ג' שיח' רחדליה ;יורם רובינשטיין;ביטחון-אזולאי



, ד אבישר"עו, ר ישי"ד, גרוטו' פרופ:   משתתפיםRocheחברת :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו27/10/201608:00:0008:30:00(ב חומר בנושא"מצ)ר שוורצברג "ד, ר גינזבורג"ד

רותי ישי ;הדר מלכה;רמי אבישר

איל שורצברג ;שרה עדיקה;יפית כהן;ר'ד

iyftac@asaf.health.gov.ilאיריס גינזבורג;אורטל אוחיון;ר'ד

איתמר גרוטו27/10/201608:00:0015:00:00איתמר ישתתף-תחלואה כרונית : היוועצות עם חברי המועצות בנושא-   כנס שולחנות עגולים 

 – 15:00בין השעות , 27.10.16', כי ביום ה, לפניכם

 יתקיים כנס היוועצות עם חברי המועצות 08:00

. הלאומיות בנושא תחלואה כרונית

 

יעקב ליצמן שר הבריאות27/10/201612:00:0014:00:00?איתמר גרוטו  ?   אבי ישראלי+ ביקור במכון וייצמן  דינה 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  



-- א דיון דיגום חומרים מזהמים"ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12רחוב הארבעה -----הישיבה מבוטלת  

משרד להגנת, ממשרד הבריאות:בחוף הסמוך למפעל תעשיות אלקטרוכימיות בעכו משתתפים  

ב רשימות משתתפים בתוך הזימון"מצ)משרד החקלאות , משרד הפנים, הסביבה איתמר גרוטו27/10/201610:00:0011:30:00.

 רני עמיר מר'

(rani@sviva.gov.il)'; מירי;עמיר יצחקי  

תמר ברמן;עירית הן;בן סימון ;Michal 

Cohen - Dar; (צפון)דליה ;Chana 

 Nadav] נדב דוידוביץ'

Davidovich]'; ר ראמי"ד;דגנית איישן  

אביבה הליגו;'גריפאת  [Aviva 

Haligu]';' יו דולב'סרג  [Sergio Dolev]'

רחוב , א"בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן

איתמר גרוטו28/10/201609:00:0015:30:00קפריסין

איתמר גרוטו28/10/201609:30:0012:00:00?מועצה לאומית לתזונה גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד  באולם של המועצות



איתמר גרוטו29/10/201609:00:0017:00:00קפריסין



, גרוטו' פרופ: מחליטים תיירות משתתפים+ מפרטים אחידים :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו30/10/201616:00:0017:00:00מר פישר+ ר קלינר"ד, הרטל' פרופ, ר גריאפת "ד, ד גולדברג"עו, מר יצחקי

מיכל ;מירי בן סימון;עמיר יצחקי

אודי ;ר ראמי גריפאת"ד;גולדברג

 Michael;'קלינר

Hartal';'ronitb@pmo.gov.il';'shaiag

סימן טוב-משה בר30/10/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

Ehud Miron;Noa Di-Castro;אודי 

איריס;אורלי וויינשטיין;קלינר  

אלון;אלה גאון;איתמר גרוטו;גינזבורג  

אריק;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר ל"אצל המנכ 



Canceled:  בלה בן גרשון,איתמר,ספי,טל ברגמן,עינב: בהשתתפות- מענה לדחק בחירום ,                   

סימן טוב-משה בר30/10/201618:00:0019:00:00מאיה גולן:יועץ אחראי           

-טל ברגמן;צילה סעדון;עינב שימרון

ספי ;בריאות הנפש- ענת אליהו ;לוי

בלה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;מנדלוביץ

ל"אצל המנכמאיה גולן;איריס צפירה;גרשון-בן



איתמר גרוטו30/10/201617:00:0017:30:00ישיבה בראשות אודי



30/10/201616:00:0016:30:00ישיבה בראשות אודי

איתמר גרוטו30/10/201608:30:0020:30:00נסיעה לקפריסין

Canceled: ניר קידר30/10/201617:00:0018:00:00אודי וניבה, איתמר גרוטו, שגית ועמית, הוועצות עם הציבור עם ניר קידר: פגישה בנושא

אודי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

-ר שגית ארבל"ד;מנור-ניבה בסודו;קלינר

Lilach Melville;אנה לרנר;נעמה רוןעמית שריר;אלון

 חדר 10בחדרו של ניר קידר קומה 

1027



30/10/201612:30:0014:30:00הנהלה

המלצות לחיים פעילים : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, חונוביץ' גב, פליישמן' גב, מנור' גב, ר גריאפת"ד, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים (חוזר)בגיל הרך 

איתמר גרוטו30/10/201616:00:0017:00:00ר רובין"ד, פרבר' גב

יונינה ;מנור-ניבה בסודו;אודי קלינר

אורית ;מירה חונוביץ;פליישמן

ליזה רובין ;יונה פרבר;אלקסלסי

ר ראמי גריפאת"ד;אביבה אוליאל;ר'ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 



קידום מדדי אינדקס : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו30/10/201611:00:0012:00:00נעמה רותם' גב- ס "מהלמ, ר רובין"ד, חקלאי' גב, מנור' גב, גרוטו' פרופ: איכות חיים משתתפים

אביבה ;ר'ליזה רובין ד;מנור-ניבה בסודו

ציונה ;אוליאל

אודי ';naama@cbs.gov.il;'חקלאי

קלינר

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

#NAME?30/10/201608:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אמיליה אניס ';אלי גורדון;'אודי קלינר

-זהר ברנט;דיקלה דהן שריקי;ר'ד

מירה ;ר'ליזה רובין ד;יצחקי

אלי גורדוןעמיר ;מנור-ניבה בסודו;חונוביץ

31/10/201608:00:0015:30:00נסיעה לקפריסין

יעקב ליצמן שר הבריאות31/10/201613:00:0013:45:00=הדר אלעד = ורד עזרא+ איתמר גרוטו + ראש מועצה מצפה רמון 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב';יעקב אייזק;'איתמר גרוטו;קליין ירמיהו 



איתמר גרוטו201631/10/201608:30:0014:30:00כנס רגולטורים בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 

01/11/201608:00:0016:30:00קפרסין



מנור-ניבה בסודואיתמר גרוטו02/11/201616:30:0017:00:00ע ניבה מנור.אצל איתמר פ



מימי שבתאי;ר'אמיליה אניס דאיתמר גרוטו02/11/201614:50:0015:00:00ר אניס"ע קצר עם ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ 14:50



--- הטרדות בלתי פוסקות ואלימות מילולית: " בנושא026706938: שיחת ועידה בקו----השיחה מבוטלת  

איילת רדזינר;אתי בורלאערן קופל;רינת גינדיל;ר חבקין עופרה"דאיתמר גרוטו02/11/201612:00:0012:30:00ר קופל"ד, ר חבקין"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים" י ועד הורים גן תומר נגד עובדי הלשכה"ע

מנור-ניבה בסודואיתמר גרוטו02/11/201607:30:0008:00:00ע ניבה.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

אפי ,שרה,עינב,ספי,בעז,מאיה,איתמר:בהשתתפות- הכנה לכנס תובנות ויעדים : בנושא- ל "אצל המנכ

סימן טוב-משה בר02/11/201619:00:0021:00:00אופיר,הבמאי

בעז ;מאיה גולן;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

עינב ;ספי מנדלוביץ;סימה אהרוני;לב

רחל ;שרה שטרייספלד;שימרון

39ירמיהו ' ירושלים רחאופיר ;efibanay@gmail.com;יונה



איתמר גרוטו02/11/201612:40:0013:30:00א השתתפות בפאנל"כנס בת 12:40

-- המלצות למשלוח: ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , משרד הבריאות---מבוטל  

איתמר גרוטו02/11/201614:00:0015:00:00ר זינגר"ד, ר ישי "ד, ר פאליק"ד, גרוטו' פרופ: ל משתתפים"בדיקות גנטיות לחו

יפית ;ר'רותי ישי ד;ישי פאליק

קלין אילוז'ז;עמיהוד זינגר;כהן

קומה , 39ירמיהו , משרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5



איתמר גרוטו02/11/201615:00:0016:00:00אביעד, רון, אודי: צ משתתפים"גרוטו ישיבה בנושא תקציב בריה' במשרדו של פרופ

אביעד ;דליה לב;רון רביע;אודי קלינר

פדיה



, אודי קלינר, ליזה רובין, איתמר גרוטו, דוד אזולאי, מירי כהן: דיון אפיפן במסעדות      משתתפים

מירי כהן02/11/201610:00:0011:00:00אודליה אלבו, שי ברמן, רפי גריפאת, עמיר יצחקי

אודי ;עמיר יצחקי;איתמר גרוטו

שירית ;ר'ליזה רובין ד;קלינר

דוד ;קרן מזרחי;אביבה אוליאל;אלבז

יפית יצחקיalboao@013.net';'shberman;'אזולאי

 מגדלי הבירה 39ירמיהו ' רח

12חדר ישיבות קומה , ירושלים 

איתמר גרוטו03/11/201612:30:0014:30:00שגרירות הודו לגבי ויזה

לתאם עם , אביב- תל140הירקון 

054-7717239: סנטוש



רונית אנדוולט02670693803/11/201613:30:0014:30:00-קו ועידה'  שיחת ועידה בנושא סטג

גבריאלה ;ל"סמנכ- אריאלה אסרף

דב ;קרן מזרחי;אורנה עצמון;אליהו

איתמר גרוטו;נעם ויצנר;פסט

סימן טוב-משה בר03/11/201611:00:0012:30:00מאיה: יועץ אחראי,        עינב,רונית,אודי,איתמר,ספי- וועדת האסדרה : בנושא- ש בגרטנר "בתה

קרן ;איתמר גרוטו;ספי מנדלוביץ

עינב ;רונית אנדוולט;אודי קלינר;מזרחי

3 קומה 12רח הארבעה סמדר סלמן;מורן משהמאיה גולן;צילה סעדון;שימרון

איתמר גרוטו03/11/201614:45:0017:15:00תל השומר מועדון חוקרים, בניין גרטנר', קומה ב, אולם ויטה

ותקציר למפגש מועדון החוקרים 

מחומר אסור – קנאביס : בנושא 

.לתרופה פוטנטית

רני :   בהשתתפותWHOל ל"הכנה לקראת נסיעת המנכ:בנושא (ל"בראשות מנכ)- גרטנר - ש "בתה

סימן טוב-משה בר03/11/201609:00:0010:00:00איתמר גרוטו,טל ברגמן,ענת זוהר,רוני ספיר,פמלה הורביץ,נעמה רון,פלוטניק

פמלה ;נעמה רון;רני פלוטניק

מיטל ;ר'ענת זוהר ד;רוני ספיר;הורוביץ

בריאות - ענת אליהו ;לוי-טל ברגמן;אייל

קרן מזרחי;איתמר גרוטו;הנפש

' בת;חני שרודר;דניאל רבינא;ניר קידר

דפנה לוינסון;אמציה גינת;זלצמן

, מעל קומת קרקע, קומה ראשונה

 החדר מייד כשמגיעים 201חדר 

לקומת בצד שמאל

ישיבה הועדה לבחינת מודל התפעול של טיפול חלב -  ר ברלוביץ "בבית החולים וולפסון במשרדו של ד

03/11/201613:00:0016:00:00(ב חומר לעיונכם"מצ)אשכנזי ' גב+ ר נחמה"ד+ חברי הוועדה לפי כתב המינוי + סומך ' בראשות פרופ

קרן ;אביבה אוליאל

-lkahn@leumit.co.il;'Ben;מזרחי

David-Gerassi Noa '

(NoaBdg@jdc.org.il); כלנית קיי

uri fleischmann; אילנה;יעל קפלן  

הדס ידגר';אורלי לוי אבקסיס;'סטולרמן

בבית החולים וולפסון  במשרדו 

ר ברלוביץ"של ד

הספיל-חיים גבע03/11/201609:00:0011:00:00וחומר רקע ראשוני- תאריך ושעה טנטיביים - מדיניות לצמצום העישון ונזקיו במערך בריאות הנפש 

ר "ד;לוי-טל ברגמן;יובל מלמד'  פרופ

ח אברבנאל"בימנור-ניבה בסודו;איתמר גרוטופאולה רושקה;ראמי גריפאת



בניין דייכמן, 201כיתה איתמר גרוטו03/11/201616:00:0018:00:00צ בן גוריון"צ מבוא לבריה"קורס בריה

ביטחון-מיכל אזולאי;יורם רובינשטייןאיתמר גרוטו06/11/201611:20:0011:30:00ע מר רובינשטיין.גרוטו פ' במשרדו של פרופ  - 11:20-11:30



06/11/201607:00:0007:30:00ר שפר"ע ד.פ

יאיר ניר ספי ורד איתמר ארנון איילת רוני - מובילי שולחנות - הכנת מנכל לכנס תכניות עבודה 

סימן טוב-משה בר06/11/201610:30:0011:00:00גידי פייטן,ספיר

ספי ;מן'אתי תורג;ניר קידר;יאיר אסרף

קלין 'ז;ורד עזרא;אופיר אביב;מנדלוביץ

ארנון ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;אילוז

אצל המנכלאיילת ;מורן אלול;אפק פרופ



--- הכנה לדיון בוועדת העבודה והרווחה הצעת חוק:  בנושא026706938:שיחת ועידה בקו---מבוטל  

איתמר גרוטו06/11/201617:00:0017:30:00אנדוולט' פרופ, ד אוסטפלד"עו, גורדון' אינג, גרוטו'  פרופ:פיקוח על איכות מזון בצהרונים משתתפים

מרינה ;קרולין פרח;אלי גורדון

ר ראמי גריפאת"ד;אורית זילברברגמורן משה;רונית אנדוולט;אוסטפלד



סימן טוב-משה בר06/11/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

Ehud Miron;Noa Di-Castro;אודי 

איריס;אורלי וויינשטיין;קלינר  

אלון;אלה גאון;איתמר גרוטו;גינזבורג  

אריק;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר ל"אצל המנכ 



עמיחי פישר06/11/201616:30:0018:00:00ל תיירות"איתמר אליצור עוזר מנכ, ליאור פרבר, איתמר גרוטו ' פרופ- הקלת רגולציה במלונאות 

איתמר 

@liorf@tourism.gov.il;itamare;גרוטו

tourism.gov.il;הדס ;שי אגם

מ" משרד רוה7משרד עמיחי קומה hartal4@gmail.com;ידגר

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט06/11/201616:30:0020:30:00ד שיבא"בקרת פתע בנושא מוכנות לחורף במלר

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;סמדר יעקב;שלומוב

איתמר ;לימור יוסף;גולדברג

מועאוויה ;יעל כהן;שירית אלבז;גרוטו



--- מר, אביעד, רון, אודי: צ משתתפים"גרוטו ישיבה בנושא תקציב בריה' במשרדו של פרופ-----מבוטל  

איתמר גרוטו06/11/201617:30:0018:00:00ידגר' גב, מר לוי, טלמון

אביעד ;דליה לב;רון רביע;אודי קלינר

יעל קפלןהדס ידגר;יאיר טלמון;דודי לוי;פדיה

FW: Updated Invitation: ח (בכנסת ישראל)רן רידניק + פרופסור גרוטו + כ רחל עזריה "ח ... @ Sun 

Nov 6, 2016 10am - 11am (IST) (rachel azaria)06/11/201610:00:0011:00:00Rachel Azaria

אלי ;דליה חנופה;רונית אנדוולט

,1 קומה 1228לשכה קרולין פרח;גורדון

ל"לשכת משנה למנכקרן מזרחי;איתמר גרוטוארנון אפק פרופ06/11/201614:30:0015:00:00עם איתמר גרוטו. ע.פ



איתמר גרוטו06/11/201612:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ

---- ירושלים ישיבה בנושא , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות ---הישיבה מבוטלת : 

איתמר גרוטו06/11/201618:00:0019:00:00צפיר' גב, שימרון ' גב, מר איזק, גרוטו' פרופ: משתתפים  (בהמשך פגישה עם השר)פ "שת

יעקב ;צילה סעדון;עינב שימרון

זה';michal2508@GMAIL.COM;'איזק

בה ממן 

ר ראמי גריפאת"ד'michal2508@GMAIL.COM;'אחדות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

, רוני ספיר, איתמר גרוטו, דוד אזולאי, מירי כהן: ביו נקסוס     משתתפים' פגישה בנושא מערכת חב

מירי כהן06/11/201610:00:0011:00:00ציקי, ברוריה עדיני

דוד ;רוני ספיר;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

-ZtikiF@bio;אזולאי

nexus.com;adini@netvision.net.il;ד

ר ראמי גריפאת"

 מגדלי הבירה 39ירמיהו ' רח

5קומה , ירושלים

איתמר גרוטו06/11/201615:00:0017:00:00.ירושלים, 39ירמיהו ' רח,  במגדלי הבירה4מועצת בריאות  באולם הכנסים שבקומה 

בתי חולים מקדמי : ישיבה בנושא, ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו ' רח, במשרד הבריאות

איתמר גרוטו06/11/201608:30:0009:30:00אבני' גב, ר בשארה בשאראת"ד, ניבה מנור, איתמר גרוטו: משתתפים, בריאות

'georginakhoury@nazhosp.com';'bi

shara@nazhosp.com';ניבה בסודו-

לילך מלוויל;ר ראמי גריפאת"דשלומית אבני;מנור



עמי-שירה לב06/11/201607:30:0008:30:00לדבר על אתר אפשריבריא+רוני ואיתמר, שירה: בריאות דיגיטלית משתתפים

שירית ;רוני ספיר;איתמר גרוטו

507 חדר 5קומה קרן מזרחי;אלבז



מחקר בנושא מסרים : ירושלים ישיבה בושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

אמון + ר לביא "ד, ד חקו"עו, אנדוולט' פרופ, גורדון ואנשיו' אינג, גרוטו' פרופ: משתתפים: בריאותיים

איתמר גרוטו06/11/201611:30:0012:30:00תמר נבו' וגב (ל "מנכ )מר רונן רגב כביר - הציבור 

רונית ;קרולין פרח;אלי גורדון

ר ראמי גריפאת"דר"טל לביא ד;אייל חקו;אנדוולט

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

#NAME?06/11/201608:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אלי ;ר'איזבלה קרקיס ד;אודי קלינר

אסתר ;ר'אמיליה אניס ד;רוזנברג

ר "ד';'גורדון אלי;'בבר וענונו;ר'צוקרמן ד

דיקלה ';ר קובי מורן גלעד"ד';'עמי זינגר

אלי רוזנברג07/11/201617:30:0018:00:00ע אלי רוזנברג.במשרדו של איתמר פ



, (80511קרן )איתמר, אופיר: משתתפים. תיאום ציפיות לקראת כנס ההתנעה : שיחת ועידה בנושא

ר''רבקה שפר ד;קרן מזרחי;איתמר גרוטואופיר אביב07/11/201617:00:0017:30:00(03-5634711איריס )רבקה



אמה אברבוךאיתמר גרוטו07/11/201617:00:0017:30:00ע עם אמה אברבוך.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

 תל אביב140הירקון איתמר גרוטו07/11/201609:00:0009:30:00בשגרירות הודו לקחת ויזה להודו



' גב, שמרון' גב, גרוטו' פרופ: כנס תוכניות עבודה משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו07/11/201616:30:0017:00:00ר שפר"ד, פנדלנג

לירי ;איריס גמזו כהן;ר''רבקה שפר ד

צילה ;דובר;עינב שימרון;פינדלנג

אופיר אביב;סעדון

מירה חונוביץ07/11/201615:30:0016:00:00שיחת ועידה בנושא פנקס חיסונים

אמיליה אניס ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

בלה אלרן;אילנה סטולרמן;ר'ד



07/11/201614:30:0015:30:00ע עם אביעד עמית ממשק.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

--- ר ראמי גריפאת"דאיתמר גרוטו07/11/201614:30:0015:00:00ר גריאפת"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ----מבוטל



אורנה כהן;אלי רוזנברגאיתמר גרוטו07/11/201616:00:0016:30:00ר רוזנברג"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

ביומוניטורינג : גרוטו ישיבה בנושא' ירושלים  פרופ , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו07/11/201613:30:0014:30:00ר גרויסמן"ד, ר ברמן"ד, ר רורמן"ד: משתתפים

שרון גירד 

(sharon.jhirad@PHLTA.HEALTH.G

OV.IL); אפרת רורמן

(efrat.rorman@PHLTA.HEALTH.G

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 



--- ישיבה בנושא, ירושלים , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו ' רח, במשרד הבריאות---הישיבה מבוטלת : 

איתמר גרוטו07/11/201615:00:0015:30:00רון רביע, רז דקל: משתתפים, ד"מרב

ר "רז דקל ד

(raz.dekel@telaviv.health.gov.il);רון

מירי אורן;דליה לב; רביע



370807/11/201608:30:0012:30:00ועדת ההיגוי הבין משרדית למעקב אחר ביצוע החלטת הממשלה  7.11.16

 Dana Kotler] דנה קוטלר ימהרן'

Yimharan]'

'moranc@economy.gov.il';'michal.p

ink@economy.gov.il';'amir.medina

@economy.gov.il';'bateln@pmo.go

v.il';Eli Bing-

 (בבניין ההנהלה), אולם אירועים

, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

בית דגן

--- ירושלים  ישיבה בראשות, חדר ישיבות אגף תקציבים , 1קומה , 1קפלן , בלשכת שר האוצר---מבוטל  

שים"יחידות דיור תלויות מט: אביגדור יצחקי בנושא מירי בן סימון;דוד ויינברג;עמיר יצחקיאיתמר גרוטו07/11/201616:00:0017:00:00.



יעקב ליצמן שר הבריאות07/11/201618:30:0019:00:00להכין אישור כניסה לרכב******איתמר גרוטו + רמי לוי 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק חדר סיעת יהדות התורה 



איתמר גרוטו07/11/201608:30:0014:30:00נתניה, עיר ימים , 6אריק איינשטין רחוב בני ברמן " בהיכל התרבות ע- נתניה - כנס ערים בריאות 

יעקב ליצמן שר הבריאות07/11/201610:30:0011:00:00מלכה דונחין****** לקבל טופס-********כנס דיפלומטיה של בריאות במתנס עיר ימים נתניה 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק נתניה 



פיתוח כלכלי  - 3708במשרד החקלאות ועדת היגוי בין משרדית למעקב אחר ביצוע החלטת הממשלה 

ר גדלביץ מייצג את איתמר"דאיתמר גרוטו07/11/201608:30:0012:30:00וחברתי של החברה הבדואית בנגב

#NAME?07/11/201617:00:0018:00:00ארנון אפק פרופ

שלומית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

טדי ;מנור-ניבה בסודו;סנדרה קרת;אבני

אמה ;שני דהן;גרמאי

gadamo73@gmail.com;אברבוך

 tedy;ר ראמי גריפאת"ד;מורן אלול

girmay

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות- ל"המשנה למנכ



ועדות : ירושלים  אצל מוטי אלישע ישיבה בנושא , 2במשרד האוצר  אצל יוסי איצקוביץ חדר ישיבות 

איתמר גרוטו07/11/201612:00:0013:30:00רפואיות משרד הבריאות

רינת ;ר חבקין עופרה"ד;אודי קלינר

גינדיל

רון ;ר ראמי גריפאת"ד;עופרה חבקין

ר חבקין מייצגת בישיבה"דרביע

#NAME?07/11/201610:00:0014:00:00איתמר גרוטו

חנה ; (צפון)דליה ;איריס גמזו כהן

רינת ;נורית סבג ווקנין;מן'טורג

 Michal Cohen;מיאן'שלומית נג;גינדיל

 -Dar;ר חן "ד;ר חבקין עופרה"ד

רבקה שפר 

natalyab1@barzi.health.gov.il;n;ר''ד

atalya@bgu.ac.il; ורד אפריאט

(vereda@bmc.gov.il); מיכאל

נועה חסדאי08/11/201600:00:0000:00:00תרגיל טרור כימי בהובלת מטה עוזר השר

Dr. Golan Abach;אבי מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il); ל"סא  

ל אביב אוחנה"סא;ן"רע-אביב אוחנה -

ן"רע  HOTMAIL; ח קופות"אחראי שע הלל יפה חדרהמורן אלול 



איתמר גרוטו08/11/201611:30:0012:00:00כ כהן פארן"בכנסת במזנון החלבי  פגישה עם ח

-- יישום החלטת בנושא שילובם יוצאי אתיופיה: בנושא026706938:שיחת ועידה בקו----מבוטל  

שלומית אבני;סנדרה קרתאיתמר גרוטו08/11/201612:30:0013:00:00אבני' גב, קרת' גב, גרוטו' פרופ: משתתפים 

ניר + שלומית אבני +איתמר גרוטו נדב בן יוסף- ישיבת הכנה לדיון בכנסת בנושא אפליית הפריפריה 

יעקב ליצמן שר הבריאות08/11/201610:00:0010:20:00מירי כהן+ מיכאל גדלביץ + שירה ארנון+ קידר 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;מירי כהן;יעקב טסלר;אייזק ירמהיו 



כנסתאיתמר גרוטו08/11/201610:00:0011:30:00(אשתתף)חוק צהרונים - רווחה ובריאות , דיון בוועדה עבודה



08/11/201621:50:0022:20:00טיסה להודו



FW: עמי-שירה לב08/11/201616:00:0017:30:00המועצה הלאומית לבריאות דיגיטלית וחדשנות בשירותי בריאות

איתמר 

';bitterman_haim@clalit.org.il;'גרוטו

בעז 

 dryifrah@gmail.com';'Esther;'לב

'Tal - Scientific Council';אבי 

Merian.Sada@economy.go';ישראלי

v.il';'Matan.Ratner@economy.gov.il'

;'Moyal Tami'; שרון הראל;דניאל רבינא  

,  תל אביב6ויצמן , ח איכילוב"בי

12מגדל אריסון חדר ישיבות קומה 

בית נבאללהאיתמר גרוטו08/11/201608:30:0010:30:00לתאם עם שי שול- ביקור משלחת ארגון הבריאות העולמי בבית חולים שדה 



כתיבת גיידליינס לביצוע ניתוחים בריאטריים בילדים : מועצה לאומית לסוכרת יעסוק בדיון בנושא

רם וייס בישיבת המועצה הלאומית לסוכרת במשרדי המועצות הלאומיות ' י פרופ"אשר יועלה ע, ונוער

בתל 

איתמר גרוטו08/11/201615:00:0017:00:00.אביב

 

כתיבת : הננו מבקשים להזמינך להשתתף בדיון בנושא

, גיידליינס לביצוע ניתוחים בריאטריים בילדים ונוער

רם וייס בישיבת המועצה הלאומית ' י פרופ"אשר יועלה ע



FW: 09/11/201616:00:0018:00:00צוות תכנית צפוןshai@mof.gov.il

 - Michal Cohen;איתמר גרוטו

Dar;קרן מזרחי;Dalia Monticciolo02-5317202 ירושלים 1קפלן ' רח

איתמר גרוטו09/11/201607:00:0017:30:00איתמר נסיעה להודו



סימן טוב-משה בר09/11/201608:30:0019:00:00ב סדר יום"                           מצ2017כנס התנעה תהליך התכנון 

 Dalia Monticciolo;Ehud;אופיר אביב

Miron;Michal Cohen - Dar;Noa Di-

Castro;אהרון כהן ;אבי ישראלי פרופ

אורלי ;אורית זרגרי;אודי קלינר;ר'ד

רוני ;שירן אמון;מורן אלול

אסף ;ענת לייכטר;סמדר שזו;ברקוביץ

ציון ;נתנאל קול

מלון יהודה-בירושלים דוד ;efibanay@gmail.com;מליחי

Canceled: נועה חסדאי10/11/201600:00:0000:00:00תרגיל רעידת אדמה בקפלן

Dr. Golan Abach;אבי מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il); ל"סא  

ל אביב אוחנה"סא;ן"רע-אביב אוחנה -

ן"רע  HOTMAIL; ח קופות"אחראי שע רחובות'RACHEL HAFFNER;'מורן אלול 



: בהשתתפות- (הכנת מענה לפרקליטות)וילי פוד נגד משרד הבריאות אגרות ייבוא מזון !דחוף

סימן טוב-משה בר10/11/201611:30:0012:30:00מאיה: מרינה         יועץ אחראי,שרון גוטמן,יוני ינון,אלי גורדון,רון רביע,אלון שלזינגר,איתמר,מירה

איתמר ;מלי כראזי;הראל-מירה היבנר

דפנה ;אלון שלזינגר;קרן מזרחי;גרוטו

קרולין ;אלי גורדון;רון רביע;בר ששת

אצל המנכלמרינה ;שרון גוטמן;ר''ינון יוני ד;פרח

ספי ,רונית אנדוולט,מאיה,עינב,אודי,איתמר,גליה שגיא והצוות שלה:בהשתתפות- סימון בחזית האריזה 

סימן טוב-משה בר10/11/201614:00:0015:30:00מאיה גולן:           יועץ אחראי

איתמר 

קרן ';Iris@industry.org.il;'גרוטו

צילה ;עינב שימרון;אודי קלינר;מזרחי

ספי ;רונית אנדוולט;מאיה גולן;סעדון

אורלי ';'Keren Sheinman;'הדס תדהר

'Orly Zeevi/  זאבי  

נא  - 39ל     רח ירמיהו "אצל המנכ

להעביר במייל מספר רכב וסוג 

לשם אישור כניסה



10/11/201612:00:0012:30:00ינון ייצג במשחטת שגב שלום

10/11/201608:00:0015:30:00נסיעה להודו

איתמר גרוטו11/11/201608:30:0019:00:00איתמר נסיעה להודו



איתמר גרוטו12/11/201607:30:0018:00:00איתמר נסיעה להודו



קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר13/11/201621:00:0022:00:00איתמר בנושא מזון-בראשות המנכל- הארבעה ' רח- א "בת



קלין אילוז'ז;ורד עזרא;רוני צדוקאיתמר גרוטו13/11/201620:00:0020:30:00ר עזרא"ד, מר צדוק, גרוטו' פרופ: חלוקת תמיפלו משתתפים:  נושא026706938: שיחת ועידה בקו



סימן טוב-משה בר13/11/201612:30:0014:30:00-ל                 טל ברגמן לא תגיע להנהלה "פורום מנכ

Ehud Miron;Noa Di-Castro;אודי 

אייל;אורלי וויינשטיין;קלינר  

אלה;איתמר גרוטו;איריס גינזבורג;בסון  

אסנת לוקסנבורג;אלון שלזינגר;גאון אצל המנכל 



איתמר גרוטו13/11/201612:30:0013:00:00נושאים להנהלה

 אפשרות לדוקטורט	.1

בייל



 שלישיות במגזר	.2

אופיר אביב13/11/201617:30:0018:00:00(80511קרן )איתמר, חיים, הדס, אופיר: משתתפים. חיזוק הצפון: הכנה טלפונית לישיבה באוצר בנושא

איתמר ;חיים הופרט;הדס ידגר

ועידה תקציבים;קרן מזרחי;גרוטו



רון רביע;איתמר גרוטודב פסט13/11/201616:00:0016:30:00תיקני נפת בית שמש- בנושא , רון רביע+ איתמר 





אצל דברון רביע;קרן מזרחימיכל עמר;אלון שלזינגר;איתמר גרוטודב פסט13/11/201614:30:0015:00:00שדרוג פלפונים לבעלי תפקיד בלשכת הבריאות- בנושא , מיכל+ אלון שלזינגר + איתמר ' פרופ   -



נציגים מטעם +איתמר גרוטו וצוותו' פרור+עם רן רידניק וצוותו" תכנית לחיזוק הצפון"פגישה בנושא 

'ranr@mof.gov.il'02531730313/11/201618:00:0019:00:00אוצר , יאיר אסרף

eladm@mof.gov.il;oreng@mof.gov.

il;liorkot@mof.gov.il; נטע;יאיר אסרף  

אית;vadimperman@gmail.com;יונה

יאיר;נטע יונה;מר גרוטו תקציבים- חדר ישיבות  

 

 

13/11/201612:30:0014:30:00הנהלה

איתמר גרוטו13/11/201608:00:0020:00:00איתמר נסיעה להודו



ר'טאוב ד-סיגל ליברנט13/11/201616:30:0020:30:00ד בית חולים שערי צדק"בקרת פתע בנושא מוכנות לחורף במלר- מבוטל בינתיים  -

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;סמדר יעקב;שלומוב

איתמר ;לימור יוסף;גולדברג

מועאוויה ;יעל כהן;שירית אלבז;גרוטו

סימה ;רינה שימונוב;שני לוי;קרן מזרחי

ר "אלזה לבון  ד;אזולאי

(elza.lavon@sheba.health.gov.il);מי

רב יעקובי



--- גרוטו' ע פרופ.ירושלים פ , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות -----הישיבה  מבוטלת + 

שי רייכראיתמר גרוטו13/11/201611:30:0012:00:00ר רייכר"ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

ירושלים , 507חדר , 5קומה 



: בריאות משתתפים :   ירושלים  ישיבה בנושא , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

איתמר גרוטו13/11/201616:30:0017:30:00מר רוזנבלוט ומר טויל- מר יצחקי ממשרד החינוך , גרוטו' פרופ

'gilama@education.gov.il';עמיר 

'מירי בן סימון;יצחקי גור רוזנבלט';'פארס טויל '

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות 

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

צוות הזכות שלכם להיות "ירושלים פגישה עם , חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו13/11/201615:00:0016:00:00ר רובין"ד, ר ליברנט"ד, ר גולדברג"ד, גרוטו' פרופ,  (אליענה ורוני)" ביחד מרגע הלידה

סיגל ;אביבה אוליאל;ר'ליזה רובין ד

שני ;סמדר יעקב;ר'טאוב ד-ליברנט

שושי גולדברג ;לוי

'hazchut@gmail.com;'ר'ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

--- שירות המזון הארצי מר איתן, 3קומה , 12א רחוב הארבעה "בלשכת הבריאות ת----הישיבה מבוטלת  

שי רייכראיתמר גרוטו13/11/201610:00:0011:30:00ר רייכר"ד+ יצחק מהלוטר 

א רחוב "בלשכת הבריאות ת

שירות , 3קומה , 12הארבעה 

המזון הארצי

#NAME?13/11/201608:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אמיליה אניס ';אלי גורדון;'אודי קלינר

דיקלה דהן ;ר מייקל הרטל"ד;ר'ד

ליזה רובין ;יצחקי-זהר ברנט;שריקי

ניבה ;מירה חונוביץ;לירי פינדלנג;ר'ד

13/11/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

סימן טוב-משה בר14/11/201615:00:0015:30:00יועלה על קו הטלפון- ארנון , הדס תדהר,ספי,איתמר: בהשתתפות- וועדת תרומות דם 

הדס ;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

ארנון אפק ;ספי מנדלוביץ;תדהר

אצל המנכלמורן אלול;פרופ



14/11/201608:30:0014:30:00יום שוויון מגדרי אולם הרמוזו מודיעין

'עמיחי פישר'14/11/201618:00:0019:30:00איתמר אליצור, ליאור פרבר, איתמר גרוטו' פרופ- הקלת רגולציה במלונאות 

itamare@tourism.gov.il;liorf@touris

m.gov.il; מייקל;'שי אגם;איתמר גרוטו  

 עמיר;'(hartal4@gmail.com) הוארטה

7משרד עמיחי קומה יצחקי

 

 

Ronit Ben Yair 

Senior Office Manager

' פרופ: תקני בריאות התלמיד משתתפים: במשרדו של מר אורן גבע ישיבה בנושא, 2קומה , באוצר 

14/11/201616:45:0017:45:00ידגר' גב, מר לוי, מר רביע, ר קלינר"ד, גרוטו

הדס ;רון רביע;דודי לוי;אודי קלינר

יעל קפלן;חיים הופרט;אופיר אביבדליה לב;ידגר

ר'אמיליה אניס דH5N815/11/201617:00:0017:30:00מדיניות משרד הבריאות בארוע שפעת עופות : שיחת ועידה בנושא

בעז ;איתמר גרוטו

- אלה ;danaw@ekmd.huji.ac.il;לב

 Olga;מתיו לואיס דר;מנדלסון

Vinitsky;'Nadavg@moag.gov.il;'אית





אינג, ר אנדוולט"ד, גרוטו' פרופ: סימון תזונתי משתתפים:  נושא026706938: שיחת ועידה בקו 9:15  

איתמר גרוטו15/11/201609:15:0009:45:00גורדון

אלי ;מורן משה;רונית אנדוולט

קרולין פרח;גורדון



סימן טוב-משה בר15/11/201608:30:0009:00:00עינב+איתמר+ספי+ל"שיחת ועידה מנכ

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ספי מנדלוביץ;שימרון







לירי פינדלנגאיתמר גרוטו15/11/201613:30:0014:30:00ע עם לירי.גרוטו פ' באגף לשעת חירום ישיבה עם  פרופ

' פרופ: ס משתתפים"התקשרות מול הקרן לבריה- ניטור ביולוגי :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו15/11/201608:00:0008:30:00ד אבישר"עו, מר שלזיגר , מר רביע, ר ברמן"ד, ר רורמן"ד,  גרוטו

אפרת רורמן 

(efrat.rorman@PHLTA.HEALTH.G

OV.IL); שרון גירד

(sharon.jhirad@PHLTA.HEALTH.G

15/11/201609:30:0012:00:00cross-sector.eduהמפגש השני של הצוות לקידום בריאות במערכת החינוך

Ruth Shimon;avi;גלי 

w.batchen@gmail.com;'lila;סמבירא

hap@education.gov.il';Adi Shiling 

Glazer;Emebet; ר"ד;איתמר גרוטו מושב בית יהושע, בית שיתופים 

 

 

--- אורלי רפאלי;גרסיאלה בילאיתמר גרוטו15/11/201614:30:0015:00:00איתמר גרוטו' ע עם פרופ.גרסיאלה ביל פ' באגף לשעת חירום בחדרה של גב----מבוטל

מכון, קריית המחקר החקלאי– הרצאה בכנס יצואנים במשרד החקלאות  10:00-10:25  

.וולקני



איתמר גרוטו15/11/201610:00:0011:30:00 אולם

קריית המחקר – במשרד החקלאות 

.מכון וולקני, החקלאי

איתמר גרוטו15/11/201615:00:0017:00:00ח באולם דיונים של המועצות"מועצה לבריאות העובד באגף לשע

ערן ,יוסי כהן,אסי מסינג,דורית סלינגר: ראשי אגפים+שאול כהן הצגת משרד הבריאות + שי באבד

סימן טוב-משה בר16/11/201614:30:0015:00:00ספי,ניר,איתמר, יעקב

אתי ;ניר קידר;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכספי מנדלוביץ;מן'תורג



איתמר גרוטו16/11/201614:00:0015:30:00?רמלה, 133א ברחוב הרצל "טקס הנחת אבן פינה למרכ שירותי הדם החדש של מד

--- צוות תכנית צפון ------מבוטל ( 2פגישה  02-5317202 ירושלים 1קפלן ' רח(צפון)דליה ;Michal Cohen - Darאיתמר גרוטו16/11/201612:00:0014:00:00(



-11:15אני משתתף במושב שיתקיים בין - רגולציית איכות מי שתיה ? כנס מי דואג למים שאנו שותים

12:45  

 

איתמר גרוטו16/11/201611:15:0012:45:00

ש "במרכז הבינלאומי לקונגרסים ע

אוניברסיטת , שמשון וחנה פלדמן

, רחוב מקס ואנה ווב, בר אילן

גבעתי שמואל

נועה חסדאי17/11/201600:00:0000:00:00ן בפוריה"תרגיל אר

Dr. Golan Abach;אבי מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il); ל"סא  

ל אביב אוחנה"סא;ן"רע-אביב אוחנה -

ן"רע  HOTMAIL; ח קופות"אחראי שע טבריהמורן אלול 



אופיר אביב17/11/201610:20:0010:40:00מאיה, איתמר, אופיר: משתתפים. עמוד אש: שיחה בנושא

קרן ;מאיה גולן;איתמר גרוטו

ועידה תקציבים;מזרחי



17/11/201618:00:0018:30:00Sharon Eliyahuסיכום אירוע הבדיקות לזיהוי עגבת- שיחת וועידה 

mishula@014.net.il;BL;איתמר 

 Prof. Eilat;גרוטו

Shinar;'(erica_s@clalit.org.il)';jerorli

n@gmail.com;veredya2@clalit.org.

= יובל לנשפט = איל שוורצברג+ אסנת לוקסנבורג+ ברסימנטוב- כית'פגישה עם וועדת הבריאות הצ

יעקב ליצמן שר הבריאות17/11/201613:00:0014:00:00*להזמין כיבוד *עינב שימרון =איתמר גרוטו

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק הארבעה תל אביב 











איתמר גרוטו17/11/201608:30:0016:00:00ג ישתתף בהתחלה"ר, אולם ברקת , כנס לאומי להתמודדות עם שבץ מוחי מלון הדר סיטי טאואר

ב מטה "חניה חופשית במלון מצ

קישור למפת הגעה למלון

יעקב ליצמן שר הבריאות03694010017/11/201611:00:0012:15:00הקמת ושיפוץ טיפות חלב - איתמר גרוטו + עוזי דיין 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק תל אביב , 3רח הפטמן רון רביע 



איתמר גרוטו17/11/201609:00:0012:00:00שוויון-שולחן עגול בנושא צמצום א

Michal Cohen - Dar;עופרה 

מיכאל;ר חן שטיין זמיר'ד;חבקין  

שמואל' פרופ;ר''רבקה שפר ד;גדלביץ  

אורית;מירה חונוביץ;רשפון  

 Liat;אלון-ר שגית ארבל"ד;אמה אברבוך

Shiran (liat@insights.us);Anat 

Eldar Vatine 

(anat@insights.us);<ran@insights.u

יגאל אלון , באגף לשעת חירום

א"ת, חדר ישיבות של האגף, 119

איריס קונורטי17/11/201613:00:0015:00:00רונית אנדוולט הנחיות תזונה חדשות' איתמר גרוטו ופרופ' פרופ  13:00

גלעד בוק ;איתמר גרוטו;רונית אנדוולט

(giladb@globalhealth.co.il);'udi.mel

amed@strauss-

group.com';'nir.b@angel.co.il';Gold

; אולם מרק מושביץ; ברקו ומחשב

1חדר ישיבות קומה  מ בנושא הזיקה "התכנסות הצט

ועוד

 

 

איתמר גרוטו17/11/201615:00:0017:00:00

 

שלום 

,רב

 

א ישיבה עם הוועדה המקצועית של איגוד המזון "ת, 15בהתאחדות התעשיינים איגוד המזון קומה 

איתמר גרוטו17/11/201613:00:0015:00:00מר בוק, אינג גורדון, אנדוולט' פרופ, גרוטו' פרופ: הנחיות תזונה משתתפים: בנושא

רונית ;קרולין פרח;אלי גורדון

ד "גלעד בוק עו;'דליה חנופה;אנדוולט

(giladbock@gmail.com)'א"ת, 29רחוב המרד יוסף-ענת כאביה בן

סימן טוב-משה בר20/11/201617:00:0017:30:00איתמר+ספי+מאיה+אייל+עינב: הכנה לקראת מסיבת עיתונאים בהשתתפות

אייל ;צילה סעדון;עינב שימרון

איתמר ;ספי מנדלוביץ;מאיה גולן;בסון

אצל המנכלקרן מזרחי;גרוטו



איתמר גרוטו20/11/201620:30:0021:00:00.תל אביב, 93רחוב אחד העם – ארוחת הערב במסעדת קפה נח 

,היי

 

ארוחת הערב , באישורו, תכניסי ליומן של איתמר גרוטו

רחוב אחד העם – במסעדת קפה נח . 20:30היום בשעה 

איתן : בהשתתפות- הצעת מחליטים צפון -ועדת גרוטו: בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר670696620/11/201618:30:0019:00:00בקו , מאיה,אופיר,איתמר,דנגוט

אופיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מאיה גולן;אביב

מרים יוספין20/11/201614:00:0014:30:00פגישת  ועדת היגוי מחשבה בריאה מצומצמת

איתמר ;אילנה סטולרמן;מירה חונוביץ

אצל מריםעמי-שירה לבנסיה כהן;ר'ליזה רובין ד;גרוטו



: יישום החלטה בנושא שילובם של יוצאי אתיופיה משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

סנדרה קרת;שלומית אבניאיתמר גרוטו20/11/201609:00:0009:30:00אבני' גב, קרת' גב, גרוטו' פרופ



סימן טוב-משה בר20/11/201617:30:0018:30:00מאיה הדס תידהר,ספי,לירי,איתמר: בהשתתפות- אפשרי בריא 

' אפשרי- לירי אנדי פינדלינג   

מאיה;קרן מזרחי;איתמר גרוטו';בריא  

ל"אצל המנכספי מנדלוביץ;הדס תדהר;גולן



עינב שימרון20/11/201612:00:0014:30:00ביקור הנהלת משרד הבריאות בבית ידיעות אחרונות החדש בראשון לציון

סימן -משה בר;סמדר שזו;סמדר סלמן

ספי ;ניר קידר;הראל-מירה היבנר;טוב

- רויטל טופר ;ר'ענת זוהר ד;מנדלוביץ

ראשון לציון-שירה לב;שושי גולדברג;חבר טוב

---- ע עם לירי  .גרוטו פ' במשרדו של פרופ---הישיבה מבוטלת לירי פינדלנגאיתמר גרוטו20/11/201611:00:0011:30:00(איתמר)

: עדינה פיישמן משתתפים' חדר ישיבות ירושלים ישיבה עם גב, 5קומה , 39במשרד הבריאות ירמיהו 

איתמר גרוטו20/11/201616:00:0017:00:00ר קלינר"ד, מר ויינברג, נציג/ר שוורצברג"ד, ר אניס"ד, גרוטו' פרופ

איל ;מימי שבתאי;ר'אמיליה אניס ד

דוד ;אורטל אוחיון;ר'שורצברג ד

אודי ;מירי בן סימון;ויינברג

עמיר יצחקיadinalivni@gmail.com;קלינר

, 39במשרד הבריאות ירמיהו 

חדר ישיבות ירושלים, 5קומה 

#NAME?20/11/201608:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אמיליה אניס ';אלי גורדון;'אודי קלינר

-זהר ברנט;דיקלה דהן שריקי;ר'ד

לירי ;ר'ליזה רובין ד;יצחקי

-ניבה בסודו;מירה חונוביץ;פינדלנג



-- ירושלים ישיבה עם  המחלקה, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת  

דוד אזולאי;מיקי אריאליאפי שפר;רוני ברקוביץאיתמר גרוטו20/11/201616:00:0017:00:00הישיבה מבוטלת ----(אנו זמנו את המשתתפים מטעמכם)למאבק בפשיעה פרמצבטית 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

ר'אהרון כהן ד20/11/201610:00:0011:00:00הישיבה מבוטלת איתכם הסליחה- בריאות הציבור + פ גריאטריה "שת

מירה ;רון רביע;איתמר גרוטו

אורית ;דליה לב;שיר ווגמן;חונוביץ

אודי קלינר ;קרן מזרחי;אלקסלסי

5חדר ישיבות קומה אירית לקסר ;ר'איריס רסולי ד;ר''ד

 רמת החייל3הברזל איתמר גרוטו19:2021/11/201619:30:0020:00:00להגיע  - 20ראיון ערוץ 

איתמר גרוטו21/11/201621:30:0023:30:00חתונה יוסטמן

 בני 20אולמי גני הדקל רחוב עזרא 

ברק



מתן נעמן;דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו21/11/201615:00:0016:00:00רון ומתן: תוכניות עבודה משתתפים: גרוטו ישיבה בנושא' במשרדו של פרופ



, רונית אנדוולט, עינב, ספי ,מאיה , איתמר, משה בר סימן טוב, ליצמן-  מסיבת עיתונאים בנושא מזון 

סימן טוב-משה בר21/11/201614:00:0015:00:00אלי גורדון

מייל - איריס שי ;איריס שי;אודי קלינר

בעז ;אלי גורדון;איתמר גרוטו;נוסף

ר "ד;מנור-ניבה בסודו;גליה שגיא;לב

אבידור גינסברגהרב אברהם ;בקעה אל גרביה- סיהאם 

 4קומה -  ירושלים 39ירמיהו ' רח

אולם הכנסים

ישיבה מיוחדת עם כל רופאי - ברכות לאיתמר גרוטו על עזיבת תפקידו כראש שירותי בריאות הציבור 

יעקב ליצמן שר הבריאות21/11/201612:00:0012:30:00מחוזות ונפות

קרן ;איתמר גרוטו

א;yakov.litzman9@gmail.com;מזרחי

זהבה ממן ;אבי דזדק;אבי בהר;בי בהר

ירמיהויעקב ;יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות



איתמר גרוטו21/11/201609:00:0011:00:00 אולם כנסים4טקס עובדים נמצטיינים בקומה 

21/11/201609:00:0014:00:00חוק המזון- יום עיון בנושא - רופאי מחוזות ונפות 

נלי ;קרולין פרח;אלי גורדון;ר''ינון יוני ד

שרון גוטמן;רון רביעקולדנוב

02-6706938טלפונית שירית אלבז;קרן מזרחי;איתמר גרוטותמר שני22/11/201613:30:0014:00:00(תמר שני+ איתמר גרוטו )ועדת ערעורים להכרה בתזונה 



איתמר גרוטו22/11/201610:15:0012:45:00חדר ישיבות הנהלה, 1א קומה "ת, 20הברזל , ביקור באסותא רמת החיל 

 MSDבבניין , בחניון סנטרל פארק

מול )אביב -תל, 15רחוב הברזל , 

(ח"ביה

 2017התנעת תהליך תכנון : ירושלים ישיבה בנושא , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו22/11/201616:00:0017:00:00מר דוידוביץ, קפלן' גב, מר רביע, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: בריאות הציבור משתתפים

יעל ;מתן נעמן;דליה לב;רון רביע

הדס ידגר'erezd@9points.co.il;'קפלן

'Michael Poran'איתמר גרוטו22/11/201617:30:0018:30:00ירושלים פגישה עם מיקי מנטור , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות



אייל בסוןאיתמר גרוטו22/11/201613:00:0013:30:00גרוטו פגישת הכרות עם מר אייל בסון הדובר' במשרדו של פרופ

ר מייקל הרטל"דאיתמר גרוטו22/11/201614:00:0014:30:00הרטל' ע פרופ.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

חוק הסדרים וניאום לשר 

הפטיטיס

 

' פרופ: חיסונים משתתפים: ירושלים ישיבה בנושא , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו22/11/201615:00:0016:00:00מר בן יהודה, מר שליט - GSKל "מנכ+ ר גריאפת "ד, מר רביע, ר קלינר"ד, גרוטו

'Jocelyn Lilling'; ר"ד;דליה לב;רון רביע  

'Doron Shalit';'Arik Ben Yehuda'אודי קלינר;ראמי גריפאת

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 



איתמר גרוטודב פסט22/11/201614:30:0015:00:00ע"פ- איתמר 



איתמר גרוטו22/11/201609:00:0012:00:00.ירושלים, 8רחוב הפיסגה , בבית ההארחה בית וגן, שוויון בבריאות-דיון בנושא צמצום אי

רחוב , בבית ההארחה בית וגן

.ירושלים, 8הפיסגה 

לאה בוצר;איתמר גרוטודב פסט23/11/201617:00:0018:00:00מחוז חיפה-  בנושא , איתמר גרוטו + לאה בוצר -  בשעת חרום  



ח"אגף שעדוד אזולאיאיתמר גרוטו23/11/201616:00:0017:00:00תוכניות עבודה- פגישה דוד אזולאי 



23/11/201614:00:0014:30:00סודר אישור להיכנס משער שאול

--- ח מבקר מדינה התפתחות הילד"דו:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו--השיחה מבוטלת   

איתמר גרוטו23/11/201611:00:0011:30:00תורן' גב, אברמיצקי' גב, מר אונגר, גרשון' גב, ר ירדני"ד, קרת' גב, גרוטו' פרופ: משתתפים

-בלה בן;הדר ירדני;סנדרה קרת

ס 'אריאלה אדיג;מתן אונגר;גרשון

שיר אברמיצקי;תורן

         (ומע)ח עליונה "בראשות שר הביטחון אביגדור ליברמן  ישיבת ועדת מל-במשרד הביטחון- א "בת

סימן טוב-משה בר23/11/201614:00:0015:30:00                  לארנון גם משוריין

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מורן אלול;ארנון אפק פרופ;גולן

חדר דיונים בלשכת שר הביטחון 

14קומה 

איתמר גרוטו - דנציגר  - 9:00 23/11/201609:00:0009:30:00(פגישה במשרד הכלכלה)

 Yisrael   ישראל דנציגר'

dancziger'ירושלים2 קומה 5בנק ישראל איתמר גרוטו 

FW: 9:30 - דנציגר" - אזורי תעשייה לתעשייה כבדה"בנושא - ל משרד הכלכלה "מנכ, אצל עמית לנג , 

** 23/11/201609:30:0010:15:00נציג אוצר**, רם אלמוג, שחר, שולי, גלית, איתמר גרוטו, שאול מרידור

 Yisraelישראל דנציגר   

danczigerירושלים2 קומה 5בנק ישראל איתמר גרוטו 

23הברזל - רמת החייל איתמר גרוטו223/11/201607:00:0008:00:00ראיון לתוכנית הבוקר של ערוץ 



2016.23/11/201620:00:0020:30:00Kennes Sderot, כנס שדרות לחברה- שיחת ועידה מושב קידום בריאות

-זהר ברנט;איתמר גרוטו

nadav.davidovitch@gmail.co;יצחקי

m;Shai Ben-yaishe; סימה בוגנים

(simab@sng.org.il); עוזי דיין

איתמר גרוטו23/11/201614:00:0015:30:00מושב מניעת זיהומים בכנס

דיויד אינטרקונטיננטלאיתמר גרוטו14:00-15:3023/11/201608:00:0016:00:00ר מושב "יו- כנס איכות ברפואה 

נועה חסדאי24/11/201600:00:0000:00:00ט בקהילה"ך עד קו צהוב בנהריה כולל מב"תרגיל חל

Dr. Golan Abach;אבי מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il); ל"סא  

ל אביב אוחנה"סא;ן"רע-אביב אוחנה -

ן"רע  HOTMAIL; ח קופות"אחראי שע  



איתמר גרוטו24/11/201612:20:0012:40:00ראיון לעיין השביעית



 ליד זקא61תל השומר ביתן איתמר גרוטואילנה שפר24/11/201613:00:0015:00:00רופא שיניים פיקוח 43760



גרוטו ומר ' ע פרופ.א פ"ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

ביטחון-מיכל אזולאי;יורם רובינשטייןאיתמר גרוטו24/11/201610:30:0011:00:00רובינשטיין

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן



ר "ד+ גרוטו ' ע פרופ.א פ"ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

שי רייכראיתמר גרוטו24/11/201610:00:0010:30:00רייכר



א פגישה עם חברת רוש ודין "ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

איתמר גרוטו24/11/201607:00:0009:00:00ר שוורצברג"ד, ר גינזבורג"ד, ר ישי"ד, ד אבישר"עו, מר סלטון ואנשיו, גרוטו' פרופ: משתתפים

איל ;איריס גינזבורג;יפית כהן;רותי ישי

אורטל ;ר'שורצברג ד

dsalton@dyn.co.il';'guy@sar;'אוחיון

el.co.il;'רמי ;שרה עדיקה

'Roni Hayoun';'roni 

kupelevitz';'Yoaz Nesher'

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן

איתמר גרוטו24/11/201613:00:0015:00:00(אילנה שפר) 43760פיקוח - מכרז לרופא שיניים במטה 

, מר רביע, גרוטו' ע פרופ.א פ"ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

איתמר גרוטו24/11/201611:00:0012:00:00ר דקל"ד

רז דקל 

(raz.dekel@telaviv.health.gov.il);מי

דליה לב;רון רביע;רי אורן



--- א"ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת----הישיבה מבוטלת  

איתמר גרוטו24/11/201610:00:0011:00:00מר רובינשטיין, לב עמי' גב, גרוטו' פרופ: אבטחת מידע משתתפים: ישיבה בנושא

יורם ;רוחמה אמור;עמי-שירה לב

ביטחון-מיכל אזולאי;רובינשטיין

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן



א  ישיבה עם מיה מנע אייל "ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

איתמר גרוטו24/11/201609:00:0010:00:00פ"שת: ר גריאפת   בנושא"ד+ מנור' גב+ שימרון' גב+ גרוטו' פרופ+ ועומר

 Maya;'צילה סעדון;עינב שימרון

Mena;'ניבה בסודו;ר ראמי גריפאת"ד-

מנור

'omer@eduaction.co.il';'eyal@edua

ction.co.il';סמדר שזו

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן

25/11/201608:00:0009:00:00Fax-Herumל"שיחת ועידה הערכת מנכ

' פרופ';gilm@mda.org.il;'דוד אזולאי

מאיה ;סימן טוב-משה בר;שמואל רשפון

-סיגל ליברנט;ארנון אפק פרופ;גולן

רן ;נועה חסדאי;עינב שימרון;ר'טאוב ד

איתמר גרוטו26/11/201611:00:0011:30:00ל"שיחת ועידה הערכת מצב מנכ



איתמר גרוטו27/11/201616:30:0017:00:00 בנושא בשר קפוא2ראיון ערוץ 



איתמר גרוטו27/11/201617:00:0017:30:00שדה בריר: גרוטו אודי ודוד בנושא ' פרופ:  משתתפים026706938: שיחת ועידה בקו

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); דוד

ויינברג



יאיר            ,איתמר,אופיר: בהשתתפות- בנושא תכנית הצפון -ל אוצר "הכנה לקראת פגישה אצל מנכ

סימן טוב-משה בר27/11/201615:30:0016:00:00מאיה: יועץ אחראי

איתמר ;אופיר אביב;מאיה גולן

אצל המנכליאיר אסרף;קרן מזרחי;גרוטו



27/11/201609:30:0010:00:00אצלנו איציק כוכבי

שרה שטרייספלד201727/11/201618:00:0019:30:00דיון סטטוס כנס תובנות ויעדים 

סמדר ;עינב שימרון;מאיה גולן;רחל יונה

רוני ;ספי מנדלוביץ;איתמר גרוטו;שזו

אופיר ;רונית אנדוולט;ספיר

10חדר ישיבות קומה efibanay@gmail.com;Yeshivo;אביב



איתמר גרוטו201727/11/201617:30:0018:00:00ריכוז משימות מטה לשנת 

מתן ;רון רביע;ר ראמי גריפאת"ד

אודי קלינר ;נעמן

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); קרן

איתמרמזרחי



סנדרה קרתאיתמר גרוטו27/11/201607:00:0007:30:00ח מבקר מדינה"דו: קרת נושאים' ע גב.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



משתתפים, עבודה מול המועצה להשכלה גבוהה: בנושא, ארנון אפק' דיון בראשות פרופ---מבוטל --- : 

מר גדי פרנק:  ג"מטעם המל, שלומית אבני, ורד מדמון, שגית ארבל, איתמר גרוטו, ניר קידר, ארנון , 

ארנון אפק פרופ27/11/201616:00:0017:00:00יעל טורכספא, מירב שביב, מיכל נויימן

אתי ;אלון-ר שגית ארבל"ד;ניר קידר

אורית ;ורד מדמון קויתי;מן'תורג

ג "מל- גדי פרנק ;'שלומית אבני;זרגרי

(GadyF@che.org.il);' סנדרה

Michal Neumann;Yael Tur 

Kaspa; ר ראמי גריפאת"ד

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ



FW:  סימן טוב-משה בר27/11/201614:30:0015:15:00מאיה: אסנת         יועץ אחראי,עינב,רוני ספיר,שירה: בהשתתפות- בריאות האדם

רוחמה ;עמי-שירה לב;איתמר גרוטו

צילה ;עינב שימרון;רוני ספיר;אמור

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;סעדון

ל"אצל המנכמאיה גולן;נעים

ר ראמי גריפאת"דמימי שבתאי;ר'אמיליה אניס דאיתמר גרוטו27/11/201610:30:0011:00:00אפידמיולוגיה: אצלנו ענבל גלאור בנושא

, אילנה, מירה, איתמר גרוטו, שירה: משתתפים, סנכרון שנתי פעילות מחשוב ושירותי בריאות הציבור

עמי-שירה לב27/11/201607:30:0008:30:00רוני, יעל, ספי, מרים, יניב תייר, רותי, עמי, אלי, עמיר, רון, אודי

מירה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

רון ;אודי קלינר;אילנה סטולרמן;חונוביץ

רותי ;אלי גורדון;עמיר יצחקי;רביע

ספי ;מרים יוספין;יניב תייר;ישי

חדר ישיבות מחשוב , 39ירמיהו 

1קומה 

#NAME?27/11/201608:30:0009:30:00

קרן ;דיקלה דהן שריקי;עמיר יצחקי

עדנה ;ר'גלעד ד-קובי מורן;מזרחי

ר "ד;רונית אנדוולט;זאבה סייג;באדי

אלי גורדון-זהר ברנט;אודי קלינר;מייקל הרטל

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט27/11/201616:30:0020:30:00ד בית חולים איכילוב"בקרת פתע בנושא מוכנות לחורף במלר

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;סמדר יעקב;שלומוב

איתמר ;לימור יוסף;גולדברג

מועאוויה ;יעל כהן;שירית אלבז;גרוטו



לא )ארנון אפק' פרופ,ראובן אליהו,ד טליה אגמון"עו:בהשתתפות- מגזר הבריאות -וועדת היגוי לסייבר

יורם ,תמיר פלדמן,נטשה מינולין,שירה לב עמי,איציק כוכב,ר אורלי ויינשטיין"ד, (מגיע מרצה בקפלן

סימן טוב-משה בר27/11/201611:30:0012:15:00??מאיה/הדס: איתמר                       יועץ אחראי,רובינשטיין

ארנון אפק ;ראובן אליהו;טליה אגמון

שרה ;אורלי וויינשטיין;מורן אלול;פרופ

יורם ;תמיר פלדמן;עמי-שירה לב;עדיקה

איתמר ;ביטחון-מיכל אזולאי;רובינשטיין

אמיר שי ;קלין'בן בסט ז

(amir.shay@pmo.gov.il);הדס תדהר

ל                  רח "אצל המנכ

13 קומה 39ירמיהו 

סימן טוב-משה בר27/11/201612:45:0014:30:00ישיבת הנהלה

Ehud Miron;Noa Di-Castro;אודי 

איריס;אורלי וויינשטיין;קלינר  

אלון;אלה גאון;איתמר גרוטו;גינזבורג  

אריק;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר  

Ehud External; סיגל;דורית גרון  

ל"אצל המנכהדס תדהר;סמדר יעקב;ר'טאוב ד-ליברנט

תוכנית בין משרדית : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

' גב, מנור' גב, גרוטו' פרופ: מניעת פגיעות מיניות בין קטינים וחנוך למיניות בריאה משתתפים: בנושא

איתמר גרוטו27/11/201616:00:0017:00:00סהר לביא' גב, חונוביץ' גב, גור' גב, ר רובין"מלוויל ד'  גב, שבתאי

לילך ;ענת שבתאי;מנור-ניבה בסודו

אביבה ;ר'ליזה רובין ד;מלוויל

אורית ;מירה חונוביץ;יעל גור;אוליאל

סהר-זהר לביא;אלקסלסי

'Berkovitch-Romano Adva 

(AdvaB@jdc.org)';'Shlomi 

Cohen'; ר ראמי"ד;אודי קלינר  

קרן מזרחי;גריפאת

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

27/11/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

: תכנית צפון בהשתתפות-הכנה לקראת דיון אצל באבד (ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר670696628/11/201613:00:0013:30:00אופיר אביב             בקו ,יאיר,איתמר

יאיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

נעם ויצנר;אופיר אביב;אסרף



איתמר גרוטו28/11/201612:00:0012:30:00גרוטו ומר רביע' ע פרופ.במשרדו של מר שלזנגר פ

רון ;דפנה בר ששת;אלון שלזינגר

דליה לב;רביע



דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו28/11/201608:30:0009:00:00א"פגישה בנושא קיצוצי כ, במשרדו של איתמר גרוטו



ר ראמי גריפאת"דלירי פינדלנגאיתמר גרוטו28/11/201612:30:0013:00:00ע לירי.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



איתמר גרוטו28/11/201617:00:0017:30:00כ אללוף הכנה לדיון ביום שלישי"בכנסת במזנון החכים פגישה עם ח

איתמר גרוטו28/11/201611:30:0012:00:00רונית הולכת





, ל בריאות"מנכ: תכנית צפון קבלת החלטות בהשתתפות- ל אוצר "אצל מנכ- באוצר 

קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר28/11/201614:00:0016:00:00ראשי מועצות,ביטחון,חקלאות,כלכלה



--- ר ראמי גריפאת"דאורנה כהן;אלי רוזנברגאיתמר גרוטו28/11/201613:00:0013:30:00ר רוזנברג"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ--מבוטל

507 חדר 5קומה שושי גולדברג;איתמר גרוטושני לוי28/11/201607:30:0008:00:00ר גולדברג"איתמר גרוטו עם ד' פגישה פרופ



משרד המשפטיםקרן מזרחינתן סמוך;איתמר גרוטורונית אנדוולט28/11/201611:00:0012:30:00צ  מזון מסובסד"בג

" רון רביעאיתמר גרוטו'ציון לוי'28/11/201609:30:0011:00:00שמע וציון-מיכל תא, רון רביע , ר צוקרמן"ד, איתמר גרוטו: משתתפים" - מרכוז וועדות עובדי מדינה

נציבות שירות - אצל ציון לוי 

436 חדר 4קומה , המדינה

-02: המזכירה של איתמר גרוטו)קרן 

5080511 

  

- ראש שירותי בריאות הציבור , איתמר גרוטו' פרופ.   1

אורטל אוחיון28/11/201608:00:0009:00:00ל"שיחת ועידה בנושא המ

דניז ;דפנה סנדובסקי;ר'איל שורצברג ד

ישי ;עינת גורליק;אינבינדר

איתמר גרוטו;פאליק



28/11/201613:30:0015:30:00גיבוש תוכנית לאומית בנושא בריאות וסביבה- ישיבה ראשונה 

 Sinaiaסיניה נתניהו    

Netanyahu

קרן ;ר'איזבלה קרקיס ד

Oz.Katz@Economy.gov.il';'a;'מזרחי

bedg@moag.gov.il';'agamliel@volc

ani.agri.gov.il;' איתמר'David.Asaf@Economy.gov.il'

כנפי ' רח, במשרד להגנת הסביבה

3 חדר ישיבות קומה 5נשרים 

 חדר ישיבות  ישיבה בנושא גיבוש תכנית לאומית 5כנפי נשרים , במשרד להגנת הסביבה בירושלים

ר ראמי גריפאת"דר'איזבלה קרקיס ד;יצחקי-זהר ברנטאיתמר גרוטו28/11/201613:30:0015:30:00ר ברנט"ר קרקיס וד"משתתפים מטעמנו ד" ס"בנושא בריה

איתמר  בקו ,מאיה,שרונה,יובל,ארנון: בהשתתפות- סטטוס  קנביס :בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר670696629/11/201615:00:0015:30:00

יובל ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

מאיה ;הדני-שרונה עבר;לנדשפט

קרן מזרחי;איתמר גרוטו;גולן



' גב+ כהן' גב+ גרוטו' ירושלים ישיבה עם פרופ, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו29/11/201615:00:0016:00:00אשכנזי

 אילנה כהן'

(ilana@nurse.org.il)';'מוריה אשכנזי 

(moriahesh11@gmail.com)'ר ראמי גריפאת"ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

איתמר גרוטו29/11/201612:30:0014:00:00ח גרוטו"ציון יום הגליל בכנסת יעלה דו - 12:30-14:00

Michal Cohen - Dar;Dalia 

Monticcioloר ראמי גריפאת"ד

איתמר גרוטו29/11/201619:30:0020:30:00ר נורברט בישופברגר"בתל אביב ארוחת ערב עם ד

אודיטוריום , בבניין האקדמיה, כנס שדרות  במכללה האקדמית ספיר הצגה של נושא קידום בריאות 

סידרו חנייה במכללהאיתמר גרוטו29/11/201609:00:0011:00:00.במכללה האקדמית ספיר, 9201

יעקב ליצמן שר הבריאות29/11/201611:20:0011:50:00עוזי דיין,    כנס שדרות לחברה- ל   "השר לא יקח חלק בשל נסיעתו לח

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב';יעקב אייזק;'איתמר גרוטו;קליין יצחקי-זהר ברנט 

 5בבניין ההנהלה בנין מס , שדרות

 במכללה 5001אודיטוריום 

האקדמית ספיר



איתמר גרוטו29/11/201609:00:0015:00:00מוסד נציבות קבילות: מפגש פורום שותפים ועמיתים בנושא

שמות : משתתפים,  (בהשתתפות רופאים יוצאי אתיופיה)קבלת תרומות דם של יוצאי אתיופיה 

ארנון אפק פרופ29/11/201617:30:0019:00:00המשתתפים מופיעים בגוף הזימון

'marugete@gmail.com';קרן 

 סנדרה;Ofra Kalter Leibovich;מזרחי

איתמר;קרת  

gil_hi@clalit.org.il;danielraday;גרוטו

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

חדר ישיבות עליון, לשעת חירום



איתמר גרוטודב פסט30/11/201611:00:0011:30:00מהמעבדות (עובד)- בנושא - איתמר 



אורנה כהן;אלי רוזנברגאיתמר גרוטו30/11/201610:00:0011:00:00ר רוזנברג"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

תיאום ציפיות לקראת תהליך : ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו30/11/201616:00:0017:00:00מר אזולאי, נאור' גב, אפק' פרופ, גרוטו' פרופ: תכנון משתתפים

מורן ;ארנון אפק פרופ;דוד אזולאי

roniseg@9points.co.il;יאיר טלמוןבת אל נאור;אלול



תקציב מימון הגדלת : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ח עין כרם  "נציג מביה/ר אקסלרוד"ד, ר ישי"ד, ד אגמון"עו, גרוטו' פרופ: מאגר מח עצם משתתפים

איתמר גרוטו30/11/201615:00:0016:00:00וייס ואנשיו' פרופ

יפית ';ר'רותי ישי ד;'טליה אגמון

גדליהו-אפרת ברנע;אינה ריינר;רותי ישי'ofra;'עפרה אקסלרוד;כהן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

שירן אמון;מירי כהןאיתמר גרוטו30/11/201613:30:0014:30:00כהן' ע גב.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



ירושלים ישיבה עם  המחלקה למאבק בפשיעה , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו30/11/201608:00:0008:30:00(אנו זמנו את המשתתפים מטעמכם)פרמצבטית 

דוד ;מיקי אריאלי;רוני ברקוביץ

אפי שפר;אזולאי



חגי יתקשר לאיתמרקרן מזרחי;איתמר גרוטוחגי דרורG2G30/11/201608:30:0008:45:00שיחה עם איתמר גרוטו בנושא המשך פעילות 



רון רביעניסים לוי;בבר וענונואיתמר גרוטו30/11/201614:30:0015:00:00מר לוי+ ע עם מר וענונו.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



איתמר גרוטו30/11/201609:00:0010:00:00ירושלים פגישה עם עקיבא בנושא מחקר , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

Meeting MSD 30/11/201612:30:0013:30:00GOTTLIEB, Liatקרן מזרחי;איתמר גרוטו;Shomrat, OriMoH Jerusalem

איתמר קרן שלום 

 

  

 המנהל העולמי של Greg Sazbagoלפגישה נגיע עם 

---- ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----ישיבה מבוטלת : 

איתמר גרוטו30/11/201617:00:0018:00:00ר ליס"ד, ד להב "עו, מר בן נר, ר שוורצברג"ד, גרוטו' פרופ: קאנביס מונגש במקרו ריכוזים משתתפים

אורטל ;ר'איל שורצברג ד

 zohar@bf-ag.co.il';'Nadya;'אוחיון

Lisovoder';'gal@phytopharmaint.co

m';'amrani.naama@gmail.com'ר"טל לביא ד';Jeff Lahav;'קרן מזרחי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

next meeting of the European Environment and Health Task Force will be kindly hosted by 

the Government of Austria, in Vienna on 29 and 30 November 2016.30/11/201607:30:0008:00:00איתמר גרוטו

ורד מדמון קויתי;איתמר גרוטודב פסט01/12/201614:00:0014:30:00מכרז למנהל מחלקת מעבדות- בנושא , ורד מדמון+      איתמר גרוטו 6706961שיחת ועידה  



FW: יעקב ליצמן שר הבריאות01/12/201610:00:0011:00:00טקס קליטת עובדי ניקיון באיכילוב עם שר האוצר- ל "מנכ

קרן ;איתמר גרוטו

;'yakov.litzman9@gmail.com;מזרחי

זהבה ממן ;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר

איכילוביעקב ;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות

איתמר גרוטו01/12/201615:00:0015:30:00פגישה ענבר גואל וריטה וינוקור

 בפקולטה למדעי 515חדר 

הבריאות

אצלי בחדר בפקולטהר ראמי גריפאת"דמנואל כץאיתמר גרוטו01/12/201615:30:0016:00:00פגישה מנו כץ





Canceled:    נורית ומאיה + משה לוי + עינב שימרון01/12/201609:30:0010:30:00(איתמר)

סמדר 

maya@lapam.gov.il;nuritf@lap;שזו

am.gov.il

ר ראמי "ד;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

א"  ת15קומה , לפמ מגדל שלוםגריפאת

באר שבעאיתמר גרוטו01/12/201616:00:0018:00:00סרטן תעסוקתי וסביבתי- הרצאה בקורס של ירון יגב 



- תחילת האירוע איתמר 21:00א יום האיידס העולמי בשעה " בסינמטק בת20:00קבלת פני בשעה 

איתמר גרוטו01/12/201620:00:0021:30:00מברך בראשית האירוע

Canceled: ר חן שטיין זמיר'ד01/12/201608:00:0014:00:00בחינה בריאות הציבור  שלב ב     כפר המכביה

שמואל ' פרופ;ר''רבקה שפר ד

איתמר ;עופרה חבקין;רשפון

כפר המכביהמיכאל גדלביץ;גרוטו

גרוטו' אצל פרופאיתמר גרוטו;קרן מזרחיטוב-דניאל שםprep04/12/201608:00:0008:30:00פגישה בנושא 



איתמר גרוטו04/12/201615:00:0015:30:00ע איזבלה קרקיס.פ



אצל המנכלקרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר04/12/201619:45:0020:15:00שוטף- איתמר 



איתמר גרוטו04/12/201611:30:0012:00:00זימנו לישיבה את רון וניבה



ארנון אפק פרופ04/12/201614:00:0014:30:00קרן מחקרים רפואיים ירושלים-ישיבת וועד מנהל 

סימה ;בעז לב;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

- אריאלה אסרף;דב פסט;אהרוני

gabibinnun@gmail.com;ל"סמנכ

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



סימן טוב-משה בר04/12/201612:30:0014:00:00פורום הנהלה

Ehud Miron;Noa Di-Castro;אודי 

אייל;אורלי וויינשטיין;קלינר  

אלה;איתמר גרוטו;איריס גינזבורג;בסון  

אסנת לוקסנבורג;אלון שלזינגר;גאון אצל המנכל 



איתמר גרוטו04/12/201608:30:0009:00:00יום צבא- מייקל לא השתתף 



אלי גורדון                                                    ,אודי,רונית,עינב ,איתמר: בהשתתפות- וועדת אסדרה 

סימן טוב-משה בר04/12/201618:00:0019:00:00מאיה: יועץ אחראי

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי ;רונית אנדוולט;צילה סעדון;שימרון

ל"אצל המנכמאיה גולן;קרולין פרח;אלי גורדון;קלינר



איתמר גרוטו04/12/201617:30:0018:30:00ע עם מר גלעד בוק.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

' ד"גלעד בוק עו  

(giladbock@gmail.com)'

המכון לבטיחות -  בנושא  , רז דקל+ ורד מדמון + אלון שלזינגר + נטליו + רון רביע + איתמר גרוטו 

דב פסט04/12/201616:30:0017:30:00בדרכים

נטליו ;רון רביע;איתמר גרוטו

ורד מדמון ;אלון שלזינגר;רוזנבלום

מירי אורן;רז דקל;קויתי

חנית קטנה 

.netar@tefen.co.il;'noag@tefen;כהן

co.il';'Malka Yannay 

(malkay@tefen.co.il)'

אצל דב פסט במגדלי הבירה 

11בירושלים  קומה 



הובלה של מוצרי : חדר ישיבות ירושלים ישיבה בנושא, 5קומה , 39במשרד הבריאות ירמיהו 

י 'מר ריצולס, מר בלום - חברת דיפלומט + נציג/גורדון ' אינג, גרוטו' פרופ: טואלטיקה ומזון משתתפים

איתמר גרוטו04/12/201615:30:0016:30:00ומר פישמן

קרולין ;אלי גורדון

-tali.b@diplomat;'פרח

global.com;' מוטי

'tali.b@diplomat-global.com;'בבציק

'Ishay Fishman';'Zvika Ritsulsky';שי 

'Ishay Fishman';'Zvika Ritsulsky';חן

, 39במשרד הבריאות ירמיהו 

חדר ישיבות ירושלים, 5קומה 

– תואם עם טלי 

039766882 

 

ל כספים קבוצת "סמנכ, ולסקי'צביקה ריצ *

04/12/201612:30:0014:30:00הנהלה



פעילות אחר הצהריים של טיפות החלב: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס---מבוטל --- , 

ארנון אפק פרופ04/12/201608:00:0008:30:00סנדרה קרת, מירה חונוביץ, איתמר גרוטו, ארנון: משתתפים

מירה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מורן אלול;אילנה סטולרמן;רון רביעסנדרה קרת;אורית אלקסלסי;חונוביץ



אסתר כהן04/12/201612:00:0012:30:00קרן מחקרים רפואיים ירושלים-ישיבת וועד מנהל 

איתמר ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

אריאלה ;דב פסט;קרן מזרחי;גרוטו

סימה ;בעז לב;ל"סמנכ- אסרף

גבי בן נון' פרופ;אהרוני

ארנון אפק לשכת ' משרדו של פרופ

12ל  קומה "משנה למנכ



סימן טוב-משה בר04/12/201619:00:0019:45:00איתמר,בעז,אופיר,ספי מנדלוביץ: בהשתתפות- תוצרים של כנס תובנות ויעדים 

בעז ;אופיר אביב;ספי מנדלוביץ

קרן ;איתמר גרוטו;סימה אהרוני;לב

דליה חנופה;רונית אנדוולט;מזרחי

רחל ;שרה שטרייספלד

הדס ;efibanay@gmail.com;יונה

ל"אצל המנכעינב שימרון;תדהר

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט04/12/201616:30:0020:30:00ד אסף הרופא"בקרת פתע בנושא מוכנות לחורף במלר- מבוטל 

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;סמדר יעקב;שלומוב

איתמר ;לימור יוסף;גולדברג

סימה אזולאי;רינה שימונובמועאוויה ;יעל כהן;שירית אלבז;גרוטו



: בהשתתפות- שילובם של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית , 609עדכון יישום החלטת ממשלה 

סימן טוב-משה בר04/12/201611:30:0012:15:00:ספי     יועץ אחראי,סנדרה קרת ,שלומית אבני,יאיר טלמון,רויטל,איתמר,ארנון

איתמר ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

חבר - רויטל טופר ;קרן מזרחי;גרוטו

שלומית ;יאיר טלמון;יפה שמעוני;טוב

ל"אצל המנכהדס תדהר;הדס ידגר;יעל קפלןספי ;נעם ויצנר;סנדרה קרת;אבני

ר'אהרון כהן ד04/12/201610:00:0011:00:00פ בריאות הציבור וגריאטריה"שת

מירה ;רון רביע;איתמר גרוטו

אורית ;דליה לב;שיר ווגמן;חונוביץ

אודי קלינר ;קרן מזרחי;אלקסלסי

5חדר ישיבות קומה אתי ;ר'אירית לקסר ד;איריס רסולי;ר''ד



איתמר גרוטו04/12/201609:00:0010:30:00מנהלי מחלקות!!!  בוטל

04/12/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

נועה חסדאי05/12/201600:00:0000:00:00תרגיל רעידת אדמה

. Dr;דוד אזולאי;רן אדלשטיין;מאיה גולן

Golan Abach;Izak Grinberg; אבי

מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il);בית חולים קפלן רחובותל "סא



ל"אצל המנכקרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר05/12/201617:00:0017:30:00שוטף- איתמר 



בדיקות גנטיות בסל : ל בנושא"הכנה לקראת הישיבה עם המנכ- ל "עמי זינגר מחייג לאיתמר מחו

חביבה חטוקה;עמיהוד זינגראיתמר גרוטו15:0005/12/201609:30:0010:00:00בשעה  , הבריאות



יעקב ליצמן שר הבריאות05/12/201612:00:0012:30:00ספי+ ארנון + גרוטו + ברסימנטוב - פגישה דחופה בנושא תרומות דם 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

ארנון;יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב';יעקב אייזק;'אפק פרופ ירמיהו 



: איתמר            יועץ אחראי,ראובן אליהו,שירה,ספי: בהשתתפות- אסטרטגיית הסייבר של המשרד 

סימן טוב-משה בר05/12/201613:00:0013:45:00הדס תדהר

רוחמה ;עמי-שירה לב;ספי מנדלוביץ

קרן ;איתמר גרוטו;ראובן אליהו;אמור

ל"אצל המנכהדס תדהר;מזרחי



איתמר : משתתפים, "מפעל הזנה בבתי הספר בכפר סבא: " בנושא02-6706938' שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו05/12/201607:30:0008:00:00אתי בורלא, עפרה חבקין ונציגי המחוז, גריגורי רודשטיין, עמיר יצחקי, גרוטו

גריגורי ;מירי בן סימון;עמיר יצחקי

רינת ;עופרה חבקין;רודשטיין

אתי בורלא;גינדיל

יעקב ;איילת רדזינר;אילנה הויכמן

בוריאקובסקי



יעקב ליצמן שר הבריאות05/12/201610:00:0011:00:00איתמר גרוטו- + מ "בראשות ראה- ועדת שרים רגולציה 

קרן ;איתמר גרוטו

;'yakov.litzman9@gmail.com;מזרחי

זהבה ממן ;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר

יעקב ;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות



איתמר גרוטו05/12/201614:00:0014:30:00נמצא בכנסת- מיכאל גדלביץ לא משתתף 





אלי רוזנברג05/12/201613:00:0014:00:00רון מייצג את איתמר-פגישה עם סייפגארד בנוגע לפרוייקט סיכונים בעבודה 

קרן ;הדר מלכה;דפנה בר ששת

צחי פז ;אורנה כהן;מזרחי

(pazizhak@gmail.com); איתמר

רון מייצג את איתמר- אצל איתמר אודי ;רמי אבישר;אלון שלזינגר;גרוטו

עמי ,נתן סמוך,רויטל טופר,אסנת,אתי סממה, איתמר:בהשתתפות- בדיקות גנטיות בסל הבריאות 

סימן טוב-משה בר05/12/201614:30:0015:15:00נציג תקציבים,נציג מינהל רפואה,זינגר

אתי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר ;סממה

עמיהוד ;צביה יחזקאל;נתן סמוך;שמעוני

ורד עזרא;יאיר אסרף;קלין אילוז'ז;זינגר

שיר ;יאיר טלמון;אורן פרלסמן

חביבה ;ישי פאליק;עידית סגל;אברמיצקי

יעל ;הדס ידגר;הדס תדהר;חטוקה

אצל המנכלמתן אונגר;איתי קלטניק;דודי לוי;קפלן



המרחב הבדואי לגיל : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ר סולימני וגב "ד-  מאשלים +פרבר ' גב, ר רובין"ד, ר גדלביץ ואנשיו"ד, גרוטו' פרופ: הרך משתתפים 

איתמר גרוטו05/12/201614:00:0015:00:00בן דוד

'rachelm@jdc.org'; אורית;יונה פרבר  

אביבה;ר'ליזה רובין ד;אלקסלסי  

מן'חנה טורג;מיכאל גדלביץ;אוליאל  

(hana.torjeman@BSH.HEALTH.Gרון רביע;מנואל כץ

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

קרן מזרחימורן אלול;שירן אמון;דוד אזולאיאיתמר גרוטו05/12/201608:00:0008:30:00ע עם מר אזולאי.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

אסתר :בהשתתפות- התרעה על סכנה לציבור בגין מצב המעבדות הרפואיות ומעבדות המחקר 

סימן טוב-משה בר05/12/201615:45:0016:45:00נעם,דב פסט,איתמר גרוטו,רות ישי,אדמון

נעם 

';maabadot.hbmi@gmail.com;'ויצנר

איתמר ;ל"סמנכ- אריאלה אסרף;דב פסט

אצל המנכלורד מדמון קויתירותי ישי;קרן מזרחי;גרוטו

 Mon@ מפגש של הפורום לחדשנות במערכת הבריאות : Updated Invitation-  איתמר לא משתתף 

Dec 5, 2016 5pm - 6:30pm (IST) (Dov Main)05/12/201617:00:0018:30:00Dov Chernichovsky

michal.hemmolotem@sheba.health

.gov.il;efi@rainbowmd.com;stkaro

@gmail.com;etti@rainbowmd.com;

dalia.feldman@sheba.health.gov.il;

, הרצליה, 85מדינת היהודים ' רח

במשרדי חברת . 8קומה , Gבניין 

Rainbow Medical.

שי רייכראיתמר גרוטו05/12/201608:30:0009:30:00ר רייכר"ד+ ירושלים ישיבה  מר איתן יצחק מהלוטר  , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

#NAME?05/12/201610:00:0014:00:00איתמר גרוטו

Michal Cohen - Dar; ר חבקין"ד  

ר מיכאל"ד;ר חן זמיר"ד;עופרה  

שמואל' פרופ;ר רבקה שפר"ד;גדלביץ  

דליה ;איריס גמזו כהן;רשפון מיכאל גדלביץ (צפון)

?כפר המכביהאיתמר גרוטו06/12/201611:30:0012:00:00זיקה- הרצאה בכנס רפואת מטיילים 



לשכת בריאות תל אביב06/12/201615:00:0015:30:00 בנושא עישון1ראיון ערוץ 

מאיה , איתמר גרוטו, ארנון: משתתפים,  במשרד הבריאותEMTגיבוש מדיניות הובלה והטמעה בנושא 

רונית , רן אדלשטיין, נועה חסדאי, (רחט שתפ אסטרטגי)קובי וימיסברג ,דוד אזולאי, עינב שימרון, גולן

ארנון אפק פרופ06/12/201616:30:0017:30:00רינגל

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

דוד ;צילה סעדון;עינב שימרון;גולן

רונית ;רן אדלשטיין;נועה חסדאי;אזולאי

דליה זיו;רינגל

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

חדר ישיבות עליון, לשעת חירום



אורטל אוחיון06/12/201608:00:0009:00:00ל"שיחת ועידה בנושא המ

דניז ;דפנה סנדובסקי;ר'איל שורצברג ד

ישי ;עינת גורליק;אינבינדר

איתמר גרוטו;פאליק



איתמר גרוטו06/12/201609:00:0015:30:00כנס גורמי סיכון תעסוקתיים בעובדי בריאות  כפר המכביה

איתמר גרוטו06/12/201609:30:0017:00:00כנס וועדות אתיקה איתמר יגיע בסביבות צהריים

– במרכז תרבות מלון שפיים 

באודיטוריום

עמי-שירה לב07/12/201615:30:0016:00:00ניר, ספי, רוני, שירה, איתמר גרוטו: משתתפים, שיחת ועידה בנושא מיזם בריאות האדם

ספי ;רוני ספיר;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

02-6706961קו שיחת ועידה;ניר ינובסקי;האוסליך



07/12/201612:00:0012:30:00ע שירה לב עמי.פ



יעקב ליצמן שר הבריאות07/12/201614:30:0015:00:00ע איתמר גרוטו"פ

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק כנסת 



אביבה אוליאל;ר'ליזה רובין דאיתמר גרוטו07/12/201609:00:0009:30:00ר רובין"ע ד.גרוטופ' במשרדו של פרופ



07/12/201607:00:0007:30:00ע עמיר יצחקי.פ

יעקב ליצמן שר הבריאות07/12/201614:00:0014:30:00שומן טראנס- איתמר גרוטו ואנשיו + כ מאיר כהן "ח

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק כנסת 



5קומה קרן מזרחי;איתמר גרוטוורד עזרא07/12/201617:00:0018:00:00ע איתמר גרוטו"פ



איתמר גרוטו07/12/201609:30:0011:00:00ע עם מר גלעד בוק.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

' ד"גלעד בוק עו  

(giladbock@gmail.com)';'גלעד בוק 

ד"עו  (giladbock@gmail.com)'



אלי ,איתמר גרוטו,ד מירה היבנר"עו,ד שרון גוטמן"עו:בהשתתפות- אגרות שחרור מזון - ויליפוד 

ד "עו,ד שי סומך"עו,ד יעל מיימון"עו,אלון שלזינגר,מירב כהן חשבות,מרינה אוטספלד,רון רביע,גורדון

סימן טוב-משה בר07/12/201616:00:0017:00:00אמיר רשף,פינס ונציגיו,עדנה הראל

ranr@mof.gov.il; מירה;שרון גוטמן  

איתמר;מלי כראזי;הראל-היבנר  

קרולין;אלי גורדון;קרן מזרחי;גרוטו  

מירב;מרינה אוסטפלד;רון רביע;פרח  

 39אצל המנכל      רח ירמיהו 

נא להעביר מספר רכב  - 13קומה 

וסוג לשם הכנת אישורי כניסה

אסדרת העיסוק : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

מר פולק + ד גואל "עו, ר שנון"ד, נציג/ר עזרא"ד, גרוטו' פרופ: דיקור סיני משתתפים- באקופונקטורה 

איתמר גרוטו07/12/201612:30:0013:30:00ואנשיו

קלין 'ז;גיל נרגסי;אמיר שנון;אדוה גואל

ורד ;אילוז

זהבה ';guypolak@gmail.com;'עזרא

אמיר נוטמן;ניבה אזוז ליברמןממן אחדות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

--- פרופ:  משתתפים2017תוכנית גישור :  בנושא026706938:שיחת ועידה בקו----השיחה  מבוטלת ' 

איתמר גרוטו07/12/201608:30:0009:00:00שילה' גב, וינקר'  פרופ- לאומית , קרת' גב, אבני' גב, ר גריאפת"ד, גרוטו

סנדרה ;שלומית אבני;ר ראמי גריפאת"ד

shlomovi@clalit.org.il';'saritu;'קרת

@clalit.org.il';' מרגלית שילה

(mshilo@leumit.co.il)'

Canceled:  סימן טוב-משה בר07/12/201612:00:0012:45:00הדס תידהר,ספי,אסנת,שירה לב עמי- פרוייקט בריאות האדם בהשתתפות

אסנת ;רוחמה אמור;עמי-שירה לב

ספי ;ליאורה נעים;ר'לוקסנבורג ד

הדס תדהר;מנדלוביץ

ניר ;ספי האוסליך;רוני ספיר

טליה ;אתי סממה;איתמר גרוטו;ינובסקי

ל"אצל המנכנחמני (טובה)



הדסה האס;טוב-דניאל שםאיתמר גרוטו07/12/201611:00:0011:30:00ר שם טוב"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



נציגי ,איתמר,ארנון: בהשתתפות- הצגת לקחי השריפות : בנושא (ל"בראשות המנכ)ח"בשע- א "בת

טל ברגמן ,אהרון כהן,ניבה אזוז,אביב אוחנה,סיגל ליברנט,דוד אזולאי,מאיה,פ עורף"מר,א"מד,ח"שע

סימן טוב-משה בר08/12/201616:45:0018:15:00יורם,איל,עינב,אורלי ויינשטיין,יהוד רון,מיקי שרף, בעז לב,מירי כהן,ואנשיה

איתמר ;קלין אילוז'ז;ארנון אפק פרופ

מאיה ;דליה זיו;קרן מזרחי;גרוטו

מירי ;סימה אהרוני;בעז לב;גולן

-סיגל ליברנט;דוד אזולאי;שירן אמון;כהן

נועה ;רן אדלשטיין;רונית רינגל

ספי ;ר'פנחס ברקמן ד;חסדאי

איריס ;גרשון-בלה בן;מנדלוביץ

119רח יגאל אלון ' פרג;דוד שמש;יאיר חברוני;צפירה



נציג + מיטש שוואבר ' פרופ+ ח  נועה חסדאי "נציג אגף שע+ ביקור בתעשיות בית אל    איתמר גרוטו 

יעקב ליצמן שר הבריאות04629990808/12/201614:30:0015:30:00אריה שומר  זכרון יעקב  )- ממינהל רפואה 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יחיאל;חיים יוסטמן;אחדות  

ישי פאליק יעקב';ziporac@tlvmc.gov.il;קליין



יעקב ליצמן שר הבריאות08/12/201610:00:0011:00:00מיכל כהן דר+ איתמר גרוטו + סיור בצפון - טקס בפוריה הנחת אבן פינה חדרי ניתוח 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

איתמר;חיים יוסטמן;אחדות  

יחיאל קליין;גרוטו ;Michal Cohen - 



איתמר גרוטו08/12/201612:00:0016:00:00דיון+  פורום יושבי ראש המועצות הלאומיות ארוחת צהריים 

- אביב -מלון קראון פלאזה תל

!איתמר לא משתתף

יעקב ליצמן שר הבריאות08/12/201612:00:0013:30:00ר מיכל כהן דר"ד+ איתמר גרוטןו - סיור ביוקנעם 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

ניבה בסודו;חיים יוסטמן;אחדות -

יעקב';יעקב אייזק;'יחיאל קליין;מנור  

אורנה 

nuritbe@education.gov.il;sim;שמחון

on@yoqneam.org.il;Samira 

Obid;Matthew Lewis';רועי אדוט'





דוח מסכם לבחינת הקמת מערך ניהולי למעבדות בריאות -    בנושא 026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו08/12/201609:00:0009:30:00חדווה שביט ומר דותן שביט' גב+ ר קלינר "ד, מר רביע, גרוטו' פרופ: הציבור משתתפים

דליה ;רון רביע;אודי קלינר

שיחת ועידה במקום ישיבה'shavitt@zahav.net.il;'לב

11/12/201617:30:0018:00:00(היא תחייג לנייד שלך)שיחה עם רות אוסטרין 

איתמר גרוטו11/12/201612:30:0013:00:00.  ראיון בנושא תחלואה ותמותה מזיהום אוויר בישראל2ערוץ 

שלום 

רב

 

 בתיאום עם אייל ראיון בנושא 2קבעתי עם צוות ערוץ 

יוני דוקן    ,איתמר,ספי: בהשתתפות- ראש שרותי בריאות הציבור : בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר670696611/12/201608:15:0008:45:00  בקו 

קרן ;איתמר גרוטו;ספי מנדלוביץ

יוני דוקן;מזרחי



פ'מייקל הרטל פרואיתמר גרוטו11/12/201610:30:0011:00:00הרטל' ע פרופ.גרוטו פ' אצל פרופ



איתמר גרוטו11/12/201612:00:0012:30:00אצלנו זאב

סימן טוב-משה בר11/12/201613:30:0015:00:00פורום הנהלה

Ehud Miron;Noa Di-Castro;אודי 

אייל;אורלי וויינשטיין;קלינר  

אלה;איתמר גרוטו;איריס גינזבורג;בסון  

אסנת לוקסנבורג;אלון שלזינגר;גאון אצל המנכל 



ד "הצגת תכנית למכון מרב: ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו11/12/201616:30:0017:30:00ר דקל"ד, מר רביע, גרוטו' פרופ: משתתפים

רז דקל 

(raz.dekel@telaviv.health.gov.il);מי

קרן מזרחידליה לב;רון רביע;רי אורן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



סטטוס ניהולי מיזם בריאות : ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו11/12/201610:00:0010:30:00מר ינובסקי, מר האוסליך, ספיר' גב, גרוטו' פרופ: האדם משתתפים

ניר ;ספי האוסליך;ענת יצחק;רוני ספיר

ינובסקי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

יעקב ליצמן שר הבריאות11/12/201615:00:0015:30:00איתמר גרוטו+ ארז גילהר  + ל פיליפ מוריס "מנכ

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק ירמיהור ראמי גריפאת"ד 



'עידו גרינבלום'איתמר גרוטו11/12/201613:00:0013:30:00עידו+ גרוטו' ירושלים פגישה עם פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו ,  במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

ב מאמר "מצ)פרוביוטיקה : ירושלים  ישיבה בנושא , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

אלי גורדון;קרולין פרחאיתמר גרוטו11/12/201608:00:0008:30:00גורדון' אינג+ גרוטו' פרופ (בנושא

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

במלון דניאל בהרצליהאיתמר גרוטו11/12/201618:00:0021:00:00כנס השנתי של עמותת מהיום הפורום לאורח חיים בריא



  <<Mehayom-Dec16-Program.jpg>> 

איתמר רז לפני כשש' י פרופ"עמותת מהיום הוקמה ע  

 שנים על ידי רופאים בכירים ואישי ציבור במטרה לבלום

סקר השפעת '  ב14א "תמ: חדר ישיבות ירושלים ישיבה בנושא, 5קומה , 39במשרד הבריאות ירמיהו 

מר דולברג + ראש מועצה + ר קרקיס "ד, גרוטו ' פרופ:  מחצבה על בריאות תושבי טורעאן משתתפים

ר'איזבלה קרקיס דאיתמר גרוטו11/12/201615:30:0016:30:00ונציגיו

, 39במשרד הבריאות ירמיהו 

חדר ישיבות ירושלים, 5קומה 

חדר ישיבות ירושלים ישיבה בנושא חשיבות הסתמכות על , 5קומה , 39במשרד הבריאות ירמיהו 

+ אנדוולט ' פרופ, גורדון' אינג,גרוטו' פרופ:רגולציה בינלאומית בקביעת רגולציה מקומית בהשתתפות

מר הלמן ונציגים מטעם 

איתמר גרוטו11/12/201611:00:0012:00:00הלשכה

'Raz Hillman - Chamber Of 

Commerce'; אלי;קרולין פרח  

עדנה;מורן משה;רונית אנדוולט;גורדון  

נלי קולדנוב;ר''ינון יוני ד;באדי ;'Raz 

, 39במשרד הבריאות ירמיהו 

חדר ישיבות ירושלים, 5קומה 

איתמר גרוטו11/12/201613:30:0015:00:00נושאים להנהלה

 אגרות	.1

מזון



 תרומות דם	.2



-- ם"ירושלים הצגת מבנה המלב, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , משרד הבריאות----הישיבה מבוטלת  

אתי אילוז;תמר שוחטאיתמר גרוטו11/12/201610:00:0011:00:00שוחט' פרופ, גרוטו ' פרופ: משתתפים

קומה , 39ירמיהו , משרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5



11/12/201608:30:0010:00:00הנהלה

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט11/12/201617:00:0020:30:00ד וולפסון"בקרת פתע בנושא מוכנות לחורף במלר

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;סמדר יעקב;שלומוב

איתמר ;לימור יוסף;גולדברג

מועאוויה ;יעל כהן;שירית אלבז;גרוטו



11/12/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

סימן טוב-משה בר12/12/201617:30:0018:00:00נעם,אופיר,איתמר: בהשתתפות- עמוד האש 

אופיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכאודי קלינר;סמדר סלמןנעם ויצנר;אביב



Canceled:  עם איגוד הלשכות           איתמר יעביר רשימת- הצעת פשרה אגרות יבוא מזון-בוטל  

ל"אצל המנכקרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר12/12/201616:30:0017:30:00מוזמנים



, ר לוקסנבורג"ד, גרוטו' פרופ: מזון מסובסד משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

איתמר גרוטו12/12/201608:00:0008:30:00מר גבע, אנדוולט' פרופ, מנחם' גב, מר אונגר, מר רביע, צודיקוב' גב, ד צוק"עו, ד סמוך"עו

נתן ;ליאורה נעים;ר'אסנת לוקסנבורג ד

צביה ;סמוך

רון';MichalTz@justice.gov.il;'יחזקאל

לימור ;מתן אונגר;דליה לב; רביע

איתמר גרוטו12/12/201611:00:0011:30:00פגישה עם פורום הבריאות בצפון



שלומית אבני12/12/201613:00:0014:30:00מושב בנושא הארכיטקטורה של השוויון: שוויון-השתתפות בכנס אי

 Maya;איתמר גרוטו

<meraz@netvision.net.il>מרכז הקונגרסים באשקלון

והודעת ה  (טיוטא לא סופית)הנה הפרטים שלי המושב 

save the date. 

המון 

!!תודה

איתמר גרוטו12/12/201609:30:0017:30:00כנס מערכת הבריאות מתמודדת עם אי שוויון במרכז קונגרסים אשקלון

 <<misrad habriot_cenes shivyon 

2016_std_03.pdf>>   <<misrad habriot_cenes 

shivyon 2016_HAZMANA_A4.pdf>> 



ורד עזרא13/12/201614:30:0015:00:00דיווח מסורוקה-שיחת ועידה

סמדר ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט

פיראס ;יעקב

רותי ;revital2@clalit.org.il;חאיק

קרן ;איתמר גרוטו;טוב-דניאל שם;ישי

סימן טוב-משה בר13/12/201615:30:0016:00:00התייעצות- איתמר , רמי אבישר, יניב זהר, דב, אורלי- הישיבה מבוטלת 

דב ;שרה עדיקה;אורלי וויינשטיין

יניב ;ל"סמנכ- אריאלה אסרף;פסט

ל"אצל המנככהן-נעמה פרי;קרן מזרחי;סמדר סלמןאיתמר גרוטו;רמי אבישר;זוהר

סימן טוב-משה בר13/12/201612:15:0013:00:00ספי,איתמר,הדס תדהר,רמי גריפאת,ניבה,לירי : בהשתתפות- אפשרי בריא 

' אפשרי- לירי אנדי פינדלינג   

הדס;מנור-ניבה בסודו';בריא  

איתמר;אלי רוזנברג;מאיה גולן;תדהר  

ל"אצל המנכספי מנדלוביץ;קרן מזרחי;גרוטו



איתמר גרוטו15:2513/12/201615:25:0015:55:00טיסה למולדובה בשעה 



13/12/201609:30:0012:00:00cross-sector.eduהמפגש השלישי של הצוות לקידום בריאות במערכת החינוך

Ruth Shimon;avi;גלי 

w.batchen@gmail.com;'lila;סמבירא

hap@education.gov.il';Adi Shiling 

Glazer;Emebet; ר"ד;איתמר גרוטו מושב בית יהושע, בית שיתופים 

 

 

איתמר גרוטו13/12/201609:00:0017:00:00כנס מולדובה





מנדלסון- אלה 13/12/201610:00:0012:30:00ישיבת ועדת היגוי מערך המעבדות

רותי ישי ;ר'ורד אגמון ד;אפרת רורמן

 Shavitt;שרון גירד;קובי;יפה לוי;ר'ד

Consultants 

(shavitt@zahav.net.il); איתמר

 )מעבדות תל אביב , חדר ישיבות

(אבו כביר 

אורי ,נדב שמש,יהודית רבי מרמר,אמיר ברקן,אבי שמחון,גילי מאי,אמנון בן עמי:עובדים זרים מיומנים

'Amit.Lang@economy.gov.il'14/12/201610:00:0011:00:00רותם,דבי,זיוה,איילת,אוהד כהן,מיכל צוק,אבי חסון,איתמר גרוטו,שיינין

Shay.Luvshis@Economy.gov.il;Ziv

a.Eger@economy.gov.il;Gil.Erez@

Economy.gov.il;Mercedes.Tsarfati

@Economy.gov.il;Tchelet.Ramot@

Yulia.LernerSnir@economy.gov.il;R

evitalKarin.Sela@economy.gov.il;Y

ael.Mazuz@economy.gov.il;Liron.Z

echarya@economy.gov.il;AyeletShם-ל י"מנכ.ל

 

 

איתמר גרוטו14/12/201608:30:0015:30:00כנס מולדובה

Canceled: רונית דודאי14/12/201609:00:0015:00:00רון רביע+איתמר גרוטו' סיור במסגרות שיקום עם פרופ

דליה ;רון רביע;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

באזור מרכזלוי-טל ברגמן;סיביל סירקיס;לב



נועה חסדאי15/12/201600:00:0000:00:00ט בקהילה"ך עד קו צהוב בהדסה הר הצופים כולל מב"תרגיל חל

Dr. Golan Abach;אבי מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il); ל"סא  

ל אביב אוחנה"סא;ן"רע-אביב אוחנה -

ן"רע  HOTMAIL; ח קופות"אחראי שע ירושלים 



תל אביבאיתמר גרוטו15/12/201610:00:0011:00:00פגישה עם רופא מטיוואן

פרטים 

:לתיאום

 

 

איתמר גרוטו15/12/201609:30:0015:30:00כנס מולדובה



איתמר גרוטו16/12/201603:00:0003:30:00נחיתה מולדובה



16/12/201610:00:0012:00:00נסיעה למלון הרודס ים המלח



מלון הרודס ים המלחאיתמר גרוטו16/12/201612:00:0013:00:00הרצאה בכנס של מנהלי אגפי מעבדות ומנהלי מעבדות של בתי חולים כללים של המשרד



איתמר גרוטו16/12/201609:30:0011:30:00מועצה לאומית לתזונה גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד  באולם של המועצות

איתמר גרוטו18/12/201611:45:0012:15:00ראיון לטלביזיה הרוסית על סופגניות



יעקב ליצמן שר הבריאות18/12/201616:30:0017:00:00איתמר גרוטו+ משה ברסימנטוב + רן רהב 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק ירמיהו 



איתמר גרוטו18/12/201607:30:0008:00:00חונוביץ' גב, ר גולדברג"ד: תמריצים משתתפים: גרוטו ישיבה דחופה בנושא ' במשרדו של פרופ

שני ;אורית אלקסלסי;מירה חונוביץ

שושי גולדברג;לוי



סימן טוב-משה בר18/12/201612:30:0016:00:00!!השתתפות חובה- נושא עמודי האש יועלה במהלך ההנהלה - פורום הנהלה 

Ehud Miron;Noa Di-Castro;אודי 

אייל;אורלי וויינשטיין;קלינר  

אלה;איתמר גרוטו;איריס גינזבורג;בסון  

אסנת לוקסנבורג;אלון שלזינגר;גאון ל"אצל המנכאדר שץ 



סיגריות אלקטרוניות : ירושלים ישיבהבנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו18/12/201616:00:0016:30:00יפית +0504141516יעקב +  ר גריאפת"ד, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);ר "ד

מוטי בבציק;ראמי גריפאת

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



סימן טוב-משה בר18/12/201617:00:0017:30:00מאיה: מירי           יועץ אחראי,ארנון,איתמר: בהשתתפות- הכנה לקראת ועדת תדמור 

ארנון אפק ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

שירן ;מירי כהן;מורן אלול;פרופ

ל"אצל המנכמאיה גולן;אמון



שרהקרן מזרחי;איתמר גרוטושרה שטרייספלד18/12/201608:00:0008:30:00ע.איתמר פ



18/12/201612:30:0016:00:00ל"הנהלה מנכ

מירי          ,איתמר,ארנון, (גלעד מוזמן את חברי הוועדה)חברי ועדת תדמור: בהשתתפות- ועדת תדמור 

סימן טוב-משה בר18/12/201617:30:0018:30:00מאיה:                   יועץ אחראי

'giladbock@gmail.com';ארנון אפק 

איתמר;מירי כהן;מורן אלול;פרופ  

ל"אצל המנכשירן אמון;מאיה גולן;קרן מזרחי;גרוטו



ר "ד,שלומית אבני,עמית,אמציה,ניר קידר:בהשתתפות- המלצות לצמצום אי שיוויון בפרישת תשתיות 

סימן טוב-משה בר18/12/201611:00:0011:30:00:איתמר       יועץ אחראי,ורז עזרא,אמה אברבוך

אמציה ;מן'אתי תורג;ניר קידר

אמה ;שלומית אבני;עמית שריר;גינת

איתמר ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;אברבוך

ל"אצל המנכהדס תדהר;שירה ארנוןקרן מזרחי;גרוטו

18/12/201608:30:0010:00:00הנהלה

ראש עיריית באר ' רוביק דנילוביץ: בהשתתפות- מחסור חמור בצוותים רפואיים מקצועיים באזור הנגב 

סימן טוב-משה בר18/12/201610:00:0011:00:00נעם ויצנר" ורד מדמון           יועץ אחראי,דב פסט,ר ורד עזרא"ד,איתמר גרוטו' פרופ,שבע

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אריאלה ;דב פסט;קלין אילוז'ז;עזרא

אורית ;ורד מדמון קויתי;ל"סמנכ- אסרף

אצל המנכל'ruvikd@br7.org.il;'זרגרי

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט18/12/201616:30:0020:30:00ד בילינסון"בקרת פתע בנושא מוכנות לחורף במלר- מבוטל 

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;סמדר יעקב;שלומוב

איתמר ;לימור יוסף;גולדברג

סימה אזולאי;רינה שימונוב;שני לוימועאוויה ;יעל כהן;שירית אלבז;גרוטו



18/12/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

איתמר גרוטודב פסט19/12/201614:30:0015:00:00-איתמר 



!!! פ וסיכום הביקור בסין"סטטוס שת!!! מבוטל G2G - איתמר,חגי ,עינב,יאיר,ארנון: בהשתתפות        

סימן טוב-משה בר19/12/201609:00:0010:00:00מאיה: יועץ אחראי

יאיר ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

חגי ;צילה סעדון;עינב שימרון;אסרף

איתמר ;מאיה גולן;הילה צליח;דרור

ל"אצל המנכקרן מזרחי;גרוטו



- ל כלכלה"בנושא הכנה לקראת הפגישה עם מנכ(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר670696619/12/201613:30:0014:00:00מאיה  בקו ,ניר קידר,רויטל,יאיר,רוני ספיר,אסנת,ספי,איתמר:בהשתתפות

ספי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;מנדלוביץ

רויטל טופר ;יאיר אסרף;רוני ספיר;נעים

מאיה ;ניר קידר;יפה שמעוני;חבר טוב- 



איתמר גרוטו19/12/201617:30:0018:00:00וטרינרים וכונניות קבורה ירושלים, מירון. לדבר עם הרולד על א



איתמר גרוטו19/12/201607:30:0008:00:00אודי קלינר+ ר .גרוטו עם נ' פגישה במשרדו של פרופ

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)

ארנון אפק פרופ19/12/201615:00:0016:00:00ארנון ואיתמר: משתתפים, ר דניאל ראדי"פגישה עם ד

קרן ;איתמר גרוטו

ל"לשכת המשנה למנכdanielraday@gmail.com;מזרחי

קרן מזרחי;איתמר גרוטוד"הרולד בר עו19/12/201617:30:0018:30:00אצל איתמר גרוטו בנושא אחיות אפידימיולוגיה





Canceled: יעקב ליצמן שר הבריאות19/12/201614:30:0015:00:00אצל השר

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק  



Canceled:  שמואל נדב+ בנושא ייצור מוצרים בריאותיים ללא גלוטן - איתמר גרוטו = חיים פוקסמן - 

עמותה לחלוקה- הרב בנדיקט + טכנולוגית למוצרים ללא גלוטן - תמי בן דוד + מנהל ייצור מאפה פסח   

יעקב ליצמן שר הבריאות19/12/201613:00:0013:30:00למוצרים ללא גלוטן

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק ירמיהו 



Canceled:  איתמר גרוטו+ לייזר + אייזנברג + פרידמן + ראובן ברייש   +   אברהם מרדכי בורנשטיין  

יעקב ליצמן שר הבריאות052762353519/12/201614:45:0015:15:00בנושא ישיבות ותלמודי תורה בבני ברק 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;יעקב טסלר;אייזק !!!!!!!!כנסת  



--- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות------הישיבה מבוטלת : 

איתמר גרוטו19/12/201611:30:0012:30:00ר קלינר"ד, מר נעמן, מר רביע, גרוטו' פרופ: הצגת תוכניות עבודה מחוז צפון משתתפים

Michal Cohen - Dar; רון; (צפון)דליה   

אודי קלינר;מתן נעמן;דליה לב;רביע  

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)יעל קפלן



הצגת תוכניות עבודה  : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו19/12/201612:30:0013:00:00ר קלינר"ד, מר נעמן, מר רביע, גרוטו' פרופ: שירות המזון הארצי  משתתפים

אודי ;מתן נעמן;קרולין פרח;אלי גורדון

קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); רון

יעל קפלןדליה לב;רביע



הצגת תוכניות עבודה : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו19/12/201611:00:0011:30:00ר קלינר"ד, מר נעמן, מר רביע, גרוטו' פרופ: המחלקה לחינוך וקידום בריאות משתתפים

דליה ;רון רביע;מנור-ניבה בסודו

אודי קלינר ;לב

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); מתן

יעל קפלןנעמן



הצגת תוכניות עבודה : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו19/12/201609:30:0010:00:00ר קלינר"ד, מר נעמן, מר רביע, גרוטו' פרופ: המחלקה לגנטיקה משתתפים

רון ;חביבה חטוקה;עמיהוד זינגר

אודי קלינר ;מתן נעמן;דליה לב;רביע

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)יעל קפלן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 



הצגת תוכניות עבודה : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו19/12/201609:00:0009:30:00ר קלינר"ד, מר נעמן, מר רביע, גרוטו' פרופ: האגף לאפידמיולוגיה משתתפים

רון ;מימי שבתאי;ר'אמיליה אניס ד

אודי קלינר ;מתן נעמן;דליה לב;רביע

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)יעל קפלן;רוסלן גוסינוב

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 



הצגת תוכניות עבודה : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו19/12/201608:30:0009:00:00ר קלינר"ד, מר נעמן, מר רביע, גרוטו' פרופ: ס משתתפים"המחלקה לבריה

אודי קלינר ;מירי בן סימון;עמיר יצחקי

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); מתן

יעל קפלןדליה לב;רון רביע;נעמן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 



הצגת תוכניות עבודה : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו19/12/201608:00:0008:30:00ר קלינר"ד, מר נעמן, מר רביע, גרוטו' פרופ: המחלקה לתזונה משתתפים

רון ;רונית אנדוולט;מורן משה

אודי קלינר ;מתן נעמן;דליה לב;רביע

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)יעל קפלן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 



היבטים מערכתיים של בריאות : מחקר רפואי במשרד הבריאות:  יום המחקר במשרד הבריאות בנושא

איתמר גרוטו19/12/201610:00:0014:00:00וחולי בישראל

 מגדלי 4אולם הכנסים קומה 

הבירה

FW:  סימן טוב-משה בר19/12/201615:30:0017:00:00מטה מול מטה                                     ליאת ברזילי- ל משרד הכלכלה עמית לנג ואנשיו "מנכ

ורד ;מאיה גולן;נעם ויצנר;איתמר גרוטו

אלי ;ספי מנדלוביץ;קלין אילוז'ז;עזרא

אסנת לוקסנבורג ;קרולין פרח;גורדון

נתי ;ר'איל שורצברג ד;ליאורה נעים;ר'ד

אלי ;דליה חנופה;מירי בן סימון

-ניבה בסודו;אורנה כהן;רוזנברג

ניר ;שרון הראל קאינו;רוני ספיר;מנור

אצל המנכלשירה ;חוה אלטמן;אסף פרקר;ינובסקי

. מטה מול מטה משרד הכלכלה במשרד הכלכלה

 

 

איתמר גרוטו19/12/201615:30:0017:00:00



#NAME?19/12/201610:00:0014:00:00איתמר גרוטו

ורד עזרא20/12/201616:00:0017:00:00המכון לרפואה משפטית-תכניות עבודה

ציון ;יהודה-ניב בן;זהבה רומנו

מזכירות המכון לרפואה , רחל;'מליחי

אורן ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו';משפטית

ש" תה134הנהלת שיבא חדר שיר אברמיצקימסי יסני;פרלסמן

' אינג, גרוטו' פרופ: פיקוח על מחיר לחם מחיטה משתתפים: בבית סוראסקי פגישה בנושא, בתל השומר

איתמר גרוטו20/12/201616:30:0017:30:00מר סופר, אנדוולט' פרופ, גורדון

רונית ;קרולין פרח;אלי גורדון

בעז סופר מר ;'מורן משה;אנדוולט

(boaz@rational-ep.co.il)'בבית סוראסקי, בתל השומר



איתמר גרוטו20/12/201608:30:0009:00:00כנס תזונה איתמר מברך

איתמר גרוטו20/12/201609:00:0009:30:00?א"ת, רמת אביב, ביחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל,ברכות בפתיחת המחזור השני

איתמר גרוטו20/12/201614:30:0016:00:00י איתמר"כנס תזונה מאושר ע

 

איתמר היקר שלום 

רב

 

בית סוראסקי תל השומראורלי וויינשטיין;ורד עזרא;איתמר גרוטודליה חנופה20/12/201614:30:0016:00:00כנס תזונה

השתתפות בפנאל 

 

השומר-בבית סוראסקי בתלאיתמר גרוטו20/12/201608:30:0014:30:00אנדוולט' כנס מנהיגות בתל השומר פרופ

איתמר ישתתף בשעה וחצי הראשונות של )כנס של חברת ענבל  , 2016כנס ניהול סיכונים ברפואה 

איתמר גרוטו20/12/201608:30:0010:30:00(הכנס

קרולין פרח21/12/201616:30:0018:30:00איתמר, בעז, ינון, אלי- הכנה למועצה העליונה למזון 

איתמר ;בעז לב;ינון יוני;אלי גורדון

קרולין- מבוטלת סימה אהרוני;קרן מזרחי;גרוטו



אלון , שרון גוטמן, אלי גורדון, איתמר- אגרות מזון - ישיבת הכנה (ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר02-670696621/12/201619:05:0019:35:00חשבות    )מירב כהן , שלזינגר

שרון ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אלון ;קרולין פרח;אלי גורדון;גוטמן

מירב ;נירית כהן;דפנה בר ששת;שלזינגר

ל"אצל המנכרון רביעחשבות- כהן 



אבי ,איתמר,מנכל בריאות: בהשתתפות- בריאות דיגיטלית : בנושא- מ "ל רוה"אצל מנכ- מ "במשרד רוה

שי לי ,יוסי קטריבס,עידו שיינברג מנכל ומייסד אמריקה ולד,כהן מנכל המשרד לשירותים חברתיים

קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר21/12/201615:30:0016:30:00(דניאלה),     שפיגלמן



פרסום נתוני זיהומים בבתי :ירושלים  ישיבה בנושא , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו21/12/201608:00:0009:00:00ישראלי' פרופ, יהודה כרמלי' פרופ, ר ענת זוהר"ד, איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים, חולים

מיטל ;ר'ענת זוהר ד

';' yehudac@tlvmc.gov.il;'אייל

(yehudac@tasmc.health.gov.il);'אבי

הרוש-אריאלה בן; ישראלי

: בהשתתפות- ישיבת הכנה לקראת הדיון אצל מנכל רוהמ -הכנה ליפה זילברשץ+ בריאות דיגיטלית

סימן טוב-משה בר21/12/201612:30:0013:00:00ניר ינובסקי,רוני ספיר,ספי האוזליך,בעז,שירה לב עמי,איתמר גרוטו

-שירה לב;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

סימה ;בעז לב;רוחמה אמור;עמי

ניר ;רוני ספיר;ספי האוסליך;אהרוני

ל"אצל המנכהדס תדהר;ספי מנדלוביץינובסקי



-- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת : 

ר"ד, ר אניס"ד, לרמן' פרופ, שיבולת' פרופ, שובל'  פרופ, גרוטו' פרופ: המלצות וועדת שובל משתתפים  

איתמר גרוטו21/12/201614:30:0015:30:00סידר' גב, ד אגמון"עו, שפריץ

מימי ;נעה סידר;טליה אגמון

אמיליה אניס ;שבתאי

shouval@hadassah.org.il';'oren;'ר'ד

sh@tlvmc.gov.il';'yehudale@clalit.o

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

ר'ליזה רובין ד21/12/201607:30:0008:00:00ראיה לפעוטות בגנים/בדיקות עיניים : שיחת ועידה בנושא

אתי ;נתן סמוך;ישי פאליק;איתמר גרוטו

צביה ;קרן מזרחי;עדינה יוסף;סממה

יחזקאל



איתמר גרוטו21/12/201610:30:0012:15:00המלצות בעניין תרומות דם של יוצאי אתיופיה: וועדת שרים בראשות ראם בנושא

 חדר ישיבות 3מ קפלן "משרד רה

ממשלה

אביעד הדראיתמר גרוטו21/12/201614:30:0015:00:00ר הדר"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



איתמר גרוטו21/12/201610:00:0010:30:00לא משתתף(זימנה יונה פרבר)רמלה יום סיום פיילוט פגים , 4רחוב הזית , "מכללת השפלה"ב



: גרוטו ומר אזולאי בנושא' ירושלים  ישיבה פרופ , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

דוד אזולאיאיתמר גרוטו21/12/201613:30:0014:30:00תוכניות עבודה חטיבת הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 



אנא עדכנו - ליז / טובית  **11.00 - 09.00משעה - עבור איתמר גרוטו - חדר ישיבות לשכה ירושלים 

יעקב ליצמן שר הבריאות22/12/201607:30:0008:30:00תודה, את בנגי

טובית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ליז סיטבון;גליה כהן;מזרחי



 בניין דייכמן201כיתב איתמר גרוטו22/12/201616:00:0018:00:00תפקידי בריאות הציבור ומבנה שירותי בריאות הציבור- הרצאה 



אורית אלקסלסי22/12/201611:00:0014:00:00!!אנא אשרו השתתפות - מסיבת פרישה למירה חונוביץ 

יונה ;בלה אלרן;אילנה סטולרמן

שיר ;מירה חונוביץ;יפית יצחקי;פרבר

קרן ;אודי קלינר;איתמר גרוטו;ווגמן

רון ;אופירה אדיב;שירית אלבז;מזרחי

שר ;רינת גינדיל;אורנה כהן

אתי מזרחי;הבריאות

במשרד הבריאות ירושלים רחוב 

4 חדר ישיבות קומה 39ירמיהו 

ירושלים  דיון בראשות , חדר ישיבות לשכת שר הבריאות  , 13קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

: משתתפים נוספים. גילוי מוקדם של סרטן הריאה בחסות משרד הבריאות : גרוטו בנושא' פרופ

איתמר גרוטו22/12/201609:00:0011:00:00רשומים בזימון

אסנת לוקסנבורג ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

ליאורה ;ר'ד

';'Fridlender@hadassah.org.il;'נעים

Edith.Marom@sheba.health.gov.il';'

' סוסנה יעקב';'ר'ישי מינצקר ד  - Sosna 

Jacob';' ניבה אזוז';ר'יהודית זנדבנק ד  

ישי פאליק;ליברמן ;'Edith 

Marom';'Amnon Lahad'

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

חדר ישיבות לשכת שר , 13קומה 

ירושלים, הבריאות  

ש בחינת "ב',  קומה ב203חדר , בבניין קרולין, בפקולטה למדעי הבריאות,  באוניברסיטת בן גוריון

איתמר גרוטו22/12/201614:00:0016:00:00יעל גלזר' הגב- מועמדות 

'idanmen@bgu.ac.il';'dvardy@bgu.

ac.il';'dancohen@post.tau.ac.il';'ch

arlesj@ekmd.huji.ac.il';'ENKD@HA

DASSAH.ORG.IL''Daniel Vardy'

בפקולטה ,  באוניברסיטת בן גוריון

, בבניין קרולין, למדעי הבריאות

ש"ב',  קומה ב203חדר 

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט25/12/201616:30:0020:30:00ד לניאדו"בקרת פתע בנושא מוכנות לחורף במלר- מבוטל 

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;סמדר יעקב;שלומוב

איתמר ;לימור יוסף;גולדברג

סימה אזולאי;רינה שימונוב;שני לוימועאוויה ;יעל כהן;שירית אלבז;גרוטו



איתמר גרוטו25/12/201616:00:0016:10:00אצלנו דוד אזולאי 16:00-16:10



איתמר גרוטו25/12/201611:20:0011:30:00בבר וניסים 11:20



שרה שטרייספלד201725/12/201610:00:0012:00:00ל לבריאות "סטטוס התקדמות כנס מנכ

רונית ;איתמר גרוטו;עינב שימרון

רוני ;מאיה גולן;אופיר אביב;אנדוולט

סמדר ;ספיר

שרהרחל יונה;efibanay@gmail.com;שזו

איתמר גרוטו25/12/201611:30:0012:00:00גרוטו ישיבה עם עינב וניבה' במשרדו של פרופ

צילה ;עינב שימרון;מנור-ניבה בסודו

סעדון



איתמר גרוטו25/12/201617:30:0019:00:00גורדון' איג, ר ינון"ד, ר לב"ד: גרוטו ישיבת הכנה למועצה עליונה למזון משתתפים' במשרדו של פרופ

סימה ;בעז לב;נלי קולדנוב;ינון יוני

אלי גורדוןקרולין פרח;אהרוני



ירושלים ישיבת הנהלה מיוחדת פרידה ממירה , חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו25/12/201609:30:0010:00:00חונוביץ

אלי ;'אודי קלינר;אביעד הדר

דיקלה דהן ;ר'אמיליה אניס ד';גורדון

ליזה רובין ;יצחקי-זהר ברנט;שריקי

אלי גורדוןמייקל הרטל ;לירי פינדלנג;ר'ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

-- איתמר גרוטו25/12/201617:30:0018:30:00ר מירון"ד+ר כהן דר"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ----הישיבה מבוטלת

Keren Akrish;Michal Cohen - 

Dar; (צפון)דליה



Canceled: מחשוב בנק הדם- מערכת פרוגרסה: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה דחופה בקו מס , 

ארנון אפק פרופ25/12/201607:30:0008:00:00דוד אזולאי, בת אל נאור, סנדרה קרת, מירי כהן, יאיר אסרף, איתמר, ארנון: משתתפים

יאיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

שירן ;סנדרה קרת;מירי כהן;אסרף

יעל קאלק;דוד אזולאי;בת אל נאור;אמון



ר'ליזה רובין ד25/12/201611:00:0011:30:00ראיה לפעוטות בגנים/בדיקות עיניים : שיחת ועידה בנושא

נתן ;אתי סממה;איתמר גרוטו

קרן ;ישי פאליק;עדינה יוסף;סמוך

אביבה אוליאל;צביה יחזקאל;מזרחי

משתתפים 

 

ישי פאליק  ,  עדינה יוסף; נתן סמוך; אתי סממה,  איתמר

 



איתמר גרוטו25/12/201608:00:0008:30:00ידגר' גב, רטל' פרופ, ר קלינר"ד: מדדים משתתפים: גרוטו בנושא' במשרדו של פרופ

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);מייקל

הדס ידגר;פ' הרטל פרו



' ירושלים ישיבה עם לירי וניבה במשרדו של פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו25/12/201614:30:0015:00:00גרוטו

רון ;מנור-ניבה בסודו;לירי פינדלנג

אודי קלינר ;דליה לב;רביע

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); מתן

נעמן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



: אודי                  יועץ אחראי,רונית אנדוולט,איתמר,ענב: בהשתתפות- ישיבת סטטוס - וועדת אסדרה 

סימן טוב-משה בר25/12/201608:30:0009:00:00מאיה

איתמר ;צילה סעדון;עינב שימרון

אודי ;רונית אנדוולט;קרן מזרחי;גרוטו

ל"אצל המנכמאיה גולן;קלינר



עינב שימרון25/12/201610:00:0011:00:00איתמר גרוטו, (ח"משה)צבי טל 

Zvi.Tal@mfa.gov.il; קרן;איתמר גרוטו  

12קומה מזרחי



25/12/201611:00:0011:30:00אלי רוזנברג מייצג

201725/12/201611:00:0014:00:00ועדה מייעצת לקראת שנת 

'Roy.Gorenshtein@economy.g

ov.il'

Mira.Zeliger@moital.gov.i;Barak.Gr

anot@israeltrade.gov.il;Ornit@osh.

org.il;zvic@nioi.gov.il;ishayo@nioi.

gov.il;איתמר 

 (2קומה  - 2043חדר )אולם ברוש 

, 5בנק ישראל , משרד הכלכלה

ירושלים

 

 

עינב   ,ניר קידר,עינב,בעז  איתמר, שי לי,אסנת,עינב,רוני ספיר,שירה:בהשתתפות- מיזם בריאות האדם 

סימן טוב-משה בר25/12/201616:30:0017:30:00הדס:      יועץ אחראי

רוני ;רוחמה אמור;עמי-שירה לב

אסנת ;צילה סעדון;עינב שימרון;ספיר

מאיה ;ליאורה נעים;ר'לוקסנבורג ד

אצל המנכלר קרן זילכה"ד;ספי האוסליך;ניר ינובסקיסמדר ;אתי סממה;הדס תדהר;גולן

מנכל שיוויון 

חברתי

 

--- ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת : 

איתמר גרוטו25/12/201616:00:0017:00:00ר ליס"ד, ד להב "עו, מר בן נר, ר שוורצברג"ד, גרוטו' פרופ: קאנביס מונגש במקרו ריכוזים משתתפים

אורטל ;ר'איל שורצברג ד

טל לביא ';zohar@bf-ag.co.il;'אוחיון

 Nadya Lisovoder';'Jeff;'ר"ד

Lahav';'gal@phytopharmaint.com';'

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

תוכנית : קובי פלג בנושא' ירושלים  ישיבה עם פרופ , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

estissh@gartner.health.gov.ilאיתמר גרוטו25/12/201615:00:0016:00:00(מכון גרטנר)קובי פלג' פרופ+ גרוטו ' פרופ: למניעת היפגעות משתתפים

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 

#NAME?25/12/201608:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אלי ;'אודי קלינר;אביעד הדר

דיקלה דהן ;ר'אמיליה אניס ד';גורדון

ליזה רובין ;יצחקי-זהר ברנט;שריקי

מייקל הרטל ;לירי פינדלנג;ר'ד

Canceled: ארנון אפק פרופ25/12/201611:30:0012:15:00בת אל נאור, דוד, איתמר, ארנון: משתתפים, תיאום ציפיות לקראת התנעת תהליך התכנון

איתמר ;בת אל נאור;דוד אזולאי

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכroniseg@9points.co.ilקרן מזרחי;גרוטו



25/12/201612:30:0014:30:00הנהלה

25/12/201612:30:0014:30:00פורום הנהלה

ר חן זמיר"דאיתמר גרוטו26/12/201607:00:0007:30:00ר זמיר"מאגר נתונים עם ד: גרוטו פגישה בנושא' אצל פרופ



יעקב ליצמן שר הבריאות26/12/201613:45:0014:15:00איתמר גרוטו+ אורי דה לוי   +  פורום יבואני המקנה לישראל  איילך ארליך 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;יעקב טסלר;אייזק כנסת 



יפית כהן;רותי ישיאיתמר גרוטו26/12/201607:30:0008:00:00ר ישי"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ





ירושלים ישיבה בנושא מכשיר לחיטוי ידיים , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו26/12/201611:30:0012:30:00רן סיני, זאב נחום, מרקס0533179224אהרון + ר קלינר "ד, ר גריאפת"ד:  משתתפים

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);ר "ד

מוטי בבציק;ראמי גריפאת

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



איתמר גרוטו26/12/201618:30:0019:00:00רונית תייצג אותי



אביב-אוניברסיטת תלאיתמר גרוטו26/12/201616:30:0018:30:00פגישה עם נשיא האוניברסיטה- אביב -פורום בוגרים בכירים של אוניברסיטת תל

מחקר בנושא אסטמה  : ע בנושא.ירושלים פ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו26/12/201608:00:0009:00:00כרם ונציגיו' פרופ+,ר קרקיס"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

ednana@hadassah.org.il;איזבלה 

ר'קרקיס ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

--- ירושלים ישיבהפרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות---------הישיבה מבוטלת ' 

'liorkot@mof.gov.il'איתמר גרוטו26/12/201609:00:0010:00:00ליאור קוטלר' גב+גרוטו

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

Canceled: גילת, יאיר: משתתפים. ח כללית"תשתיות פיתוח קופ: שיחת ועידה ועדת תמיכות בנושא , 

יהודה רון (80935נירית )שושי, (81229צביה )נתן ( 03-5317303אלה  יאיר אסרף26/12/201614:00:0014:30:00(

אתי ;שלומית אבני;ניר קידר;בת אל נאור

-ניבה בסודו;איתמר גרוטו;מן'תורג

יובל אביגדור;יאיר טלמון;יעל קפלןהדס ידגר;מנור

ר כהן דר"ד, נציג/ר עזרא"ד, גרוטו' פרופ: מרכז רפואי ראש פינה משתתפים: ישיבה בנושא 12:45 , 

איתמר גרוטו26/12/201612:45:0013:45:00מר אפרצב: מר רסקי מקצרין: מראש פינה

 - Michal Cohen;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

Dar; קרן מזרחי;שרית יערי(צפון)דליה

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

הצגת מחקר פרסום  מזון : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

' גב, מר גלאון, מר יעקובי- חברת יפעת  +שימרון ' גב, אנדוולט' פרופ, גרוטו' פרופ: מזיק משתתפים

איתמר גרוטו26/12/201610:00:0011:30:00מסיקה

'naama_s@ifat.com';צילה 

מורן;רונית אנדוולט;עינב שימרון;סעדון  

אייל בסון;משה

'Galit Mesika Peer';'Nati 

Yaakoby';מיכל גולדברג

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

איתמר גרוטו26/12/201618:30:0020:00:00השתתפות בערב בריאות עירוני בבאר שבע

במרכז צעירים באר שבע ברחוב 

18:30 החל מהשעה 12הרצל 



חיים חכם26/12/201611:30:0013:00:00ועדת הכרה

ר אפרת "ד;דני עייני;עינת חלבה

-noa tejman;אפרת רורמן;ינו'ג

yarden;רותי ישיקרן מזרחי;איתמר גרוטו

במגדלי הבירה חדר ישיבות קומה 

5



 2015תוצאות מבחני תמיכה קידום בריאות וצמצום פערים בבריאות  - שיחת ועידה ועדת תמיכות 

, (80935דפנה )שושי, (81229צביה )נתן, יעל, הדס, גילת, יאיר: משתתפים. 02-6706960בטלפון 

יאיר אסרף27/12/201615:45:0016:15:00,שלומית אבני, ניבה מנור, איתמר גרוטו, ניר קידר, (80733יעל )ורד

נתן ;יעל קפלן;הדס ידגר;גילת שרוני רץ

דפנה ;שושי שוורץ;צביה יחזקאל;סמוך

רני ;ניר קידר;ורד עזרא;בר ששת

איתמר ;מנור-ניבה בסודו;פלוטניק

איתמר גרוטו27/12/201613:30:0014:00:00אצלנו ליאת גוטליב

איתמר גרוטו27/12/201612:30:0013:00:00שיחה עם רות אוסטרין היא תחייג לנייד שלך

איתמר גרוטו1027/12/201608:30:0009:00:00ראיון ערוץ 

'oreng@mof.gov.il;'איתמר גרוטויעל קפלן27/12/201608:30:0009:00:00שיחת ועידה בנושא חריש



Canceled:  טליה,שרונה עבר הדני,טל ברגמן- מ מנכל רווחה "הכנה לקראת דיון עם מ- בוטל  

סימן טוב-משה בר27/12/201614:30:0015:15:00נעם: יועץ אחראי, עידית סגל,חיים הופרט,אהרון כהן,מיכל גולדברג,מלכה פרגר,רונית אנדוולט,אגמון

בריאות - ענת אליהו ;לוי-טל ברגמן

טליה ;הדני-שרונה עבר;הנפש

מלכה ;קרן מזרחי;רונית אנדוולט;אגמון

ל"אצל המנכאהרון כהן ;מיכל גולדברג;פרגר





איתמר גרוטו27/12/201608:00:0008:30:00זימנו את אלי וינון לשיחה

'[Nadav Galon] נדב גלאון'27/12/201608:00:0008:30:00נדב גלאון+שלמה גראזי+סרחיו דולב+איתמר גרוטו+בשר עוף פולין-זוגלובק: שיחת ועידה בנושא

יו דולב 'סרג;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

[Sergio Dolev]; אביבה הליגו[Aviva 

Haligu]; שלמה גראזי[Shlomo 

Garazi]; נוגה מיטס[Noga Mitas]

 

 

: איתמר       יועץ אחראי,חגי ,עינב,יאיר,ארנון: בהשתתפות - G2Gפ וסיכום הביקור בסין"סטטוס שת

סימן טוב-משה בר27/12/201610:30:0011:15:00מאיה

יאיר ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

חגי ;צילה סעדון;עינב שימרון;אסרף

איתמר ;מאיה גולן;הילה צליח;דרור

אצל המנכלקרן מזרחי;גרוטו



איתמר              יועץ + ר  נטע ליפמן "מנכלית האגודה הישראלית לאוקולוגיה ולמדעי הסביבה ד

סימן טוב-משה בר27/12/201611:30:0012:00:00הדס: אחראי

קרן ;איתמר גרוטו;הדס תדהר

ל"אצל המנכ'neta@isees.org.il;'מזרחי

איתמר גרוטו27/12/201614:30:0015:30:00אפשריבריא: ירושלים פגישה עם נירה רוסטמי בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

איתמר גרוטו27/12/201610:00:0011:00:00בועדת המדע והטכנולוגיה מצב התוכנית הלאומית להערכות המדינה לשינוי אקלים שי רייכר מייצג

איתמר גרוטו - המועצה העליונה למזון 10:00 ( ל בריאות"משנה למנכ )27/12/201610:00:0012:00:00

 Shlomo Ben]שלמה בן אליהו'

Eliyahu]'

סיגל ;[Nadav Galon]נדב גלאון 

יו 'סרג;[Sigal Zilberman]זילברמן 

 Abed]עבד גרה ;[Sergio Dolev]דולב 

Gera];  ישראלה לוי[Israela Levi]; קרן

, ל"חדר ישיבות לשכת המנכ

.בית דגן,הקריה החקלאית

איתמר גרוטו27/12/201610:30:0012:00:00ב חומר"ל חקלאות מועצת מזון מצ"בלשכת מנכ

27/12/201617:00:0018:00:00אצלנו פגישה עם מיקי מנטור

אסנת + ורד עזרא + איתמר גרוטו + ארנון אפק : בהשתתפות- פגישת עבודה בנושא מכון גרטנר 

אבי ישראלי פרופ27/12/201615:00:0017:00:00יהלומה גת+ ניר קידר + תמי שוחט + מירי כהן + לוקסנבורג 

איתמר ;ארנון אפק פרופ;אבי ישראלי

אסנת לוקסנבורג ;ורד עזרא;גרוטו

ניר ;תמר שוחט;מירי כהן;ר'ד

קרן ;מורן אלול;יהלומה גת;קידר

אסתי ;ישי פאליק;שלומית אבני

דורית אילוז;נחמני (טובה)טליה ;שלי

א 142חדר ישיבות  , מגדלי הבירה

1בניין א קומה 

אורלי וויינשטיין27/12/201609:00:0010:30:00מזור - 2017ע ותקציב פסיכיאטריים "דיוני ת

דורית ;איריס גינזבורג;ר'ענת זוהר ד

רונית ;ענת מרגל;איילת גרינבאום;גרון

טל ;אלון שלזינגר;יאיר אסרף;אנדוולט

אדר ;סיביל סירקיס;לוי-ברגמן

'Naomi Asulin'; שושי;פאינה צודיקוב  

אביעד;ה'קרן קליצ;אתי פיטוסי;שוורץ  

עיני

קומה , 15רחוב הצבי , בניין בזק

104חדר ישיבות , 4

ריסוס : בית דגן  ישיבה בנושא, 1קומה , בבניין השירותים להגנת הצומח, בבית דגן בקריה החקלאית

איתמר גרוטו27/12/201609:00:0010:00:00ר ורסנו"ד, ר ברמן"ד, גרוטו' פרופ, גרה' פרופ: אוירי משתתפים

ישראלה לוי  ;'ר''רינה ורסנו ד;תמר ברמן

[Israela Levi]'

יחיא ' לילא שיני חאג;'ר ראמי גריפאת"ד

[Laila  Sheeney haj ichia]';' ריקי

אטל שפרוט ';'[Ricky Kettner]קטנר 

[Ethel Shaprut]';' שלמה ישראל

: עקרונות האסדרה להחזר אגרות יבואנים בהשתתפות:בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר28/12/201620:15:0020:45:00ד ליאב מפרקליטות תל אביב"עו,מירב,אלי גורדון,שרון גוטמן,אלון,מירה,איתמר

-מירה היבנר;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

דפנה בר ;אלון שלזינגר;מלי כראזי;הראל

קרולין ;אלי גורדון;שרון גוטמן;ששת

- מירב כהן ;פרח



Canceled:  חיים,שרונה,טל ברגמן-  מטה מול מטה - מ מנכל רווחה"אצל מ- במשרד הרווחה - בוטל  

רונית אנדוולט,מיכל גולדברג,אהרוו כהן,איריס רסולי,רונית דודאי,אהוד ססר,טליה,ליאת פייס,הופרט , 

סימן טוב-משה בר28/12/201618:00:0019:30:00נעם: יועץ אחראי, איתמר,עידית סגל,מלכה פרגר

חיים ;הדני-שרונה עבר;נעם ויצנר

טליה ;דורי-ליאת פייס;הופרט

טל ;רונית דודאי;ר'אהוד ססר ד;אגמון

אהרון כהן ;ר'איריס רסולי ד;לוי-ברגמן

יוספה ';סיגל ישראלי;'אורן פרלסמן

שיר ;אופיר אביב;מסי יסני;כחל

600 חדר 6 קומה 2קומה רח קפלן מיכאל אפלבוים;אברמיצקי

ר לינה "ד+ גרוטו ' ישיבה פרופ (להגיע לשרון)א במתחם תל השומר חדר ישיבות "בשירותי הדם  של מד

'linab@clalit.org.il'איתמר גרוטו28/12/201608:00:0008:30:00באסל  שלמון

28/12/201608:30:0010:30:00Sharon Eliyahuישיבת הוועדה המייעצת לרפואת עירויים

Prof. Eilat Shinar;Shira Katiy;'פרופ' 

 נגה

veredya2@clalit.org.il;BL;nrlev;'מני

ene@asaf.heaith.gov.il;'(erica_s@c

חדר ישיבות שירותי הדם מתחם 

תל השומר



Canceled:  משתתפים,  (בהשתתפות רופאים יוצאי אתיופיה)קבלת תרומות דם של יוצאי אתיופיה : 

ארנון אפק פרופ28/12/201617:00:0018:30:00שמות המשתתפים מופיעים בגוף הזימון

'marugete@gmail.com';קרן 

 סנדרה;Ofra Kalter Leibovich;מזרחי

איתמר;קרת  

gil_hi@clalit.org.il;danielraday;גרוטו

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

חדר ישיבות עליון, לשעת חירום

, ארנון: משתתפים, איתמר גרוטו' ארנון אפק ופרופ'  בפני פרופ2017הצגת תכנית העבודה לשנת 

ארנון אפק פרופ28/12/201615:15:0015:35:00דידי בנטור, איתמר

'Didi Bentur'; קרן;איתמר גרוטו  

בת אל נאור;מירי כהן;דוד אזולאי;מזרחי

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



, ארנון: משתתפים, איתמר גרוטו' ארנון אפק ופרופ'  בפני פרופ2017הצגת תכנית העבודה לשנת 

ארנון אפק פרופ28/12/201614:10:0014:35:00יובל לנדשפט, איתמר

קרין ;ריקי שמיר;יובל לנדשפט

דוד ;איתמר גרוטו;קרן מזרחי;ונין'צ

בת אל נאור;מירי כהן;אזולאי

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



, ארנון: משתתפים, איתמר גרוטו' ארנון אפק ופרופ'  בפני פרופ2017הצגת תכנית העבודה לשנת 

ארנון אפק פרופ28/12/201614:35:0014:55:00מירי כהן, איתמר

קרן ;איתמר גרוטו;שירן אמון;מירי כהן

דוד אזולאי;מזרחי

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



, ארנון: משתתפים, איתמר גרוטו' ארנון אפק ופרופ'  בפני פרופ2017הצגת תכנית העבודה לשנת 

ארנון אפק פרופ28/12/201612:45:0013:05:00שושי הרץ, איתמר

שושי הרץ ;שושי הרץ

(shoshkan@gmail.com) 

(shoshkan@gmail.com); יעל

yaelpomer@gmail.comדוד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;פומרנץ

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



, ארנון: משתתפים, איתמר גרוטו' ארנון אפק ופרופ'  בפני פרופ2017הצגת תכנית העבודה לשנת 

ארנון אפק פרופ28/12/201612:25:0012:45:00מיכל אניטה שוורץ, איתמר

קרן ;איתמר גרוטו;מיכל אניטה שורץ

בת אל נאור;מירי כהן;דוד אזולאי;מזרחי

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



, ארנון: משתתפים, איתמר גרוטו' ארנון אפק ופרופ'  בפני פרופ2017הצגת תכנית העבודה לשנת 

ארנון אפק פרופ28/12/201614:00:0014:10:00דוד אזולאי, איתמר

קרן ;איתמר גרוטו;דוד אזולאי

בת אל נאור;מירי כהן;מזרחי

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



, ארנון: משתתפים, איתמר גרוטו' ארנון אפק ופרופ'  בפני פרופ2017הצגת תכנית העבודה לשנת 

ארנון אפק פרופ28/12/201615:35:0015:55:00'מיקי אריאלי ורוני ברקוביץ, איתמר

רוני ;מיקי אריאלי;איתמר גרוטו

מירי ;קרן מזרחי;דוד אזולאי;ברקוביץ

בת אל נאור;כהן

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



, ארנון: משתתפים, איתמר גרוטו' ארנון אפק ופרופ'  בפני פרופ2017הצגת תכנית העבודה לשנת 

ארנון אפק פרופ28/12/201612:05:0012:25:00יהודה כרמלי, איתמר

'Yehuda Carmeli'; קרן;איתמר גרוטו  

בת אל נאור;מירי כהן;דוד אזולאי;מזרחי

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



, ארנון: משתתפים, איתמר גרוטו' ארנון אפק ופרופ'  בפני פרופ2017הצגת תכנית העבודה לשנת 

ארנון אפק פרופ28/12/201611:30:0011:45:00גרסיאלה ביל, איתמר

איתמר ;אורלי רפאלי;גרסיאלה ביל

מירי ;דוד אזולאי;קרן מזרחי;גרוטו

בת אל נאור;כהן

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



, ארנון: משתתפים, איתמר גרוטו' ארנון אפק ופרופ'  בפני פרופ2017הצגת תכנית העבודה לשנת 

ארנון אפק פרופ28/12/201611:45:0012:05:00ורד ארביב, רן אדלשטיין, דוד אזולאי, איתמר

רן ;ורד ארביב;דוד אזולאי

קרן ;איתמר גרוטו;אדלשטיין

נועה ;דליה זיו;מירי כהן;מזרחי

בת אל נאור;רונית רינגל;חסדאי

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



, ארנון: משתתפים, איתמר גרוטו' ארנון אפק ופרופ'  בפני פרופ2017הצגת תכנית העבודה לשנת 

ארנון אפק פרופ28/12/201614:55:0015:15:00עמי בן יהודה, אבי ישראלי' פרופ, איתמר

-אריאלה בן;אבי ישראלי פרופ

קרן ;איתמר גרוטו;יהודה-עמי בן;הרוש

אבי ישראלימירי כהן;דוד אזולאי;מזרחי

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



, ארנון: משתתפים, איתמר גרוטו' ארנון אפק ופרופ'  בפני פרופ2017הצגת תכנית העבודה לשנת 

ארנון אפק פרופ28/12/201611:00:0011:30:00יורם רובינשטיין, איתמר

דוד ;איתמר גרוטו;יורם רובינשטיין

-מיכל אזולאי;קרן מזרחי;אזולאי

מירי כהן;ביטחון

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



28/12/201608:00:0016:30:00הצגת תוכניות עבודה משנה

FW: אלי דרור'29/12/201608:00:0016:30:00סיור פרידה מאיתמר גרוטו eli dror'

' קובי יעקב מורן פרופ;אביעד הדר

(giladko@post.bgu.ac.il);קובי מורן-

צפון ים המלחר'גלעד ד

29/12/201608:30:0016:00:00סיור איתמר



איתמר גרוטו01/01/201721:00:0021:30:00שיחה עם ליאב מהפרקליטות



איתמר גרוטויעל קפלן01/01/201718:00:0018:30:00הפעלת טיפות חלב בחריש- שיחת ועידה עם אורן גבע 



+  איתמר גרוטו - המאבק בייבוא עלי דמיאנה המשמשים  לייצור סמי פיצוציות נייס גאי - ישיבת הכנה 

יעקב ליצמן שר הבריאות01/01/201716:30:0017:00:00+רוני ברקוביץ

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק ירמהיו 



Canceled:  איתמר גרוטו- המאבק בייבוא עלי דמיאנה המשמשים  לייצור סמי פיצוציות נייס גאי  + 

יעקב ליצמן שר הבריאות01/01/201716:30:0017:00:00נציגת הייעוץ המשפטי של המזון+ רוני ברקוביץ+ אלי גורדון 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

אלי;איתמר גרוטו;יעקב טסלר';אייזק ירמהיו 



יעקב ליצמן שר הבריאות01/01/201717:00:0017:30:00איתמר גרוטו- למוטי 

איתמר ;מוטי בבציק אישי;מוטי בבציק

כאןקרן מזרחי;גרוטו



' פרופ: הערכות להעברת הצפון משתתפים- בריאות התלמיד :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו01/01/201714:00:0014:30:00(קרן מהצפון מזמנת)זינו ' גב, כהן' גב, ר כהן דר"ד, סטולרמן' גב, מר רביע, ר קלינר"ד, גרוטו

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); רון

אורית ;אילנה סטולרמן;דליה לב;רביע

ניצה כהן;Dina Zenoדליה ;Michal Cohen - Dar;אלקסלסי

בביתאיתמר גרוטו1001/01/201720:00:0020:30:00ראיון ערוץ 



' פרופ: ירושלים  ישיבה בנושא מחקר משתתפים, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו01/01/201714:30:0015:30:00מר סלע+ גלזר' גב, ר אניס"ד, אלרן' גב, יערי' גב, סטולרמן' גב, גרוטו

שרית ;אורית אלקסלסי;אילנה סטולרמן

מימי ;ר'אמיליה אניס ד;בלה אלרן;יערי

יעל גלזר;שבתאי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

: העברת נתניה משתתפים: ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו01/01/201715:30:0016:30:00חברת פמי+ מר נעמן , ר קלינר"ד, מר רביע, גרוטו' פרופ

'Limor  Levi';' 

(ItzikH@femi.com)'; דליה;רון רביע  

אודי קלינר;לב  

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);מתן 

'Etel Molcho';David Hoogi;'Etel 

Molcho';David Hoogi

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

ר'איזבלה קרקיס דאיתמר גרוטו01/01/201711:00:0011:30:00ר קרקיס"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

עמי-שירה לב01/01/201710:15:0011:15:00אורן לוי, ראובן אליהו, שירה, איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים, העברת מידע בסיסמאות מעובד

ראובן ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אצל איתמר גרוטואורן לוי;אליהו



שני לוי;שושי גולדברגאיתמר גרוטו01/01/201708:00:0008:30:00ר גולדברג"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



01/01/201717:30:0018:00:00קידום תכנית בריאות וסביבה

 Sinaia    סיניה נתניהו'

Netanyahu'אצל איתמראיתמר גרוטו;קרן מזרחי

סימן טוב-משה בר1.1.1701/01/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה    לא תתקיים הנהלה ביום - בוטל 

אורלי ;אודי קלינר;אביב אוחנה

איריס ;אייל בסון;וויינשטיין

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;גינזבורג

ל"אצל המנכאסנת לוקסנבורג ;אמיר נוטמן;שלזינגר



, מירי כהן, שירה לב עמי, איתמר גרוטו: ל    משתתפים"סנכון שנתי פעילות מחשוב יחידות משנה למנכ

עמי-שירה לב01/01/201712:30:0014:00:00רוני ספיר, יעל אורי, ספי האוסליך, איציק לוי, דוד אזולאי

דוד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

יעל ;ספי האוסליך;איציק לוי;אזולאי

אצל איתמר גרוטומירי כהן;רוני ספיר;אושרי



איתמר גרוטו01/01/201708:30:0010:00:00מנהלי מחלקות



ר'טאוב ד-סיגל ליברנט01/01/201717:00:0020:30:00ד מאיר"בקרת פתע בנושא מוכנות לחורף במלר- מבוטל 

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;סמדר יעקב;שלומוב

איתמר ;לימור יוסף;גולדברג

סימה אזולאי;רינה שימונוב;שני לוימועאוויה ;יעל כהן;שירית אלבז;גרוטו



ציונה ,איתמר גרוטו ,ארנון אפק ' פרופ:שיחת ועידה בנושא וועדה למסירת מידע      משתתפים

עמי-שירה לב02/01/201710:00:0010:45:00טליה אגמון,חקלאי

ציונה ;ארנון אפק פרופ;טליה אגמון

גבריאל ;ראובן אליהו;מורן אלול;חקלאי

איתמר ;ניר ינובסקי;רוני ספיר;כהן

רוחמה אמורקרן מזרחי;גרוטו

סימן טוב-משה בר02/01/201718:00:0019:00:00איתמר+ספי+יאיר+נעם+אופיר:סיכום עמודי אש בהשתתפות

קרן ;שירית אלבז;איתמר גרוטו

נעם ;ספי מנדלוביץ;אופיר אביב;מזרחי

ל"אצל המנכר קרן זילכה"דיאיר אסרף;ויצנר



FW: ר'איל שורצברג ד02/01/201715:00:0016:00:00חיסוני רוקחים

 Shlomi;'איתמר גרוטו;קרן מזרחי

Zidky'

קומה , 39רחוב ירמיהו , אצל איל

278חדר , 2

אצל איתמר, 5קומה איתמר גרוטו;קרן מזרחי;סנדרה קרתמירי כהן02/01/201708:00:0008:15:00איתמר גרוטו' פרופ, סנדרה קרת, מירי כהן:        משתתפים609פגישה בנושא החלטת ממשלה 

סימן טוב-משה בר02/01/201719:30:0020:00:00הדס תדהר, ספי, איתמר, קירה רדינסקי- בריאות דיגיטלית - שיחת ועידה - בוטל 

kiraradinsky@gmail.com;איתמר 

הדס;ספי מנדלוביץ;קרן מזרחי;גרוטו  

ל"בראשות המנכתדהר

אצל איתמרניר ינובסקי;ספי האוסליך;איתמר גרוטורוני ספיר02/01/201716:00:0017:00:00ספי וניר, רוני, איתמר גרוטו: משתתפים. פסיפס- ל "הכנה לפגישת מנכ



הטיפול המונע לילד – תמונת מצב : דיון בנושא, הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

ולתלמיד בפריפריה  

 

איתמר גרוטו02/01/201710:00:0011:30:00

כ "חה, כ ילין חיים"של חה" הקמת מפעל ההתפלה בשדות יישובי הגליל המערבי: "ועדת כלכלה בנושא

תמר ברמן;מירי בן סימון;עמיר יצחקיאיתמר גרוטו02/01/201712:00:0013:00:00כ אבו מערוף עבדאללה"חה, פארן יעל-כ כהן"חה, חסון אכרם

02/01/201717:00:0017:30:00זימנו את רונית

סימן טוב-משה בר02/01/201717:00:0017:45:00איתמר גרוטו+ר לתת "יל דרמון יו'ג: בהשתתפות- ביטחון תזונתי 

-miri@lavi;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

capital.comמורן משה;רונית אנדוולט

 39ל      רח ירמיהו "אצל המנכ

    בחניון מגדלי הבירה 13קומה 

נא להעביר לי במייל מספר רכב 

וסוג



Canceled: איתמר גרוטו,ארנון אפק ' פרופ:שיחת ועידה בנושא וועדה למסירת מידע      משתתפים  

, קרן מזרחי;איתמר גרוטועמי-שירה לב02/01/201710:00:0010:45:00טליה אגמון,ציונה חקלאי

אביב- תל119יגאל אלון איתמר גרוטו03/01/201715:00:0017:00:00מועצה לאומית לסכרת

עינב ,ניר קידר,עינב,בעז  איתמר, שי לי,אסנת,עינב,רוני ספיר,שירה:בהשתתפות- מיזם בריאות האדם 

סימן טוב-משה בר03/01/201711:15:0012:15:00הדס: אבי כהן       יועץ אחראי,

רוני ;רוחמה אמור;עמי-שירה לב

אסנת ;צילה סעדון;עינב שימרון;ספיר

מאיה ;ליאורה נעים;ר'לוקסנבורג ד

'סמדר ;אתי סממה;הדס תדהר;גולן אשר דולב';'שירן אלה '

קומה , 39רחוב ירמיהו , בירושלים

ל"לשכת מנכ, 13

סימן טוב-משה בר03/01/201712:15:0013:15:00,מאיה,נעם,ספי,איתמר:בהשתתפות- מבנה אירגוני משנה למנכל כולל עניין השירותים 

ספי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אצל המנכלמאיה גולן;נעם ויצנר;מנדלוביץ



-טקס חתימת הסכם סינוף בית חולים אסותא אשדוד ובית חולים אסותא תל אביב לאוניברסיטת בן

איתמר גרוטו03/01/201710:00:0010:00:00גוריון בנגב



ר'איל שורצברג ד03/01/201708:00:0008:30:00ל"שיחת ועידה בנושא המ

דפנה ;דניז אינבינדר;ישי פאליק

איתמר גרוטו;עינת גורליק;סנדובסקי



ר "ד, גרוטו' פרופ: עופרת בתכשיטים משתתפים:  בנושא026706938שיחת ועידה דחופה בקו :מבוטל

איתמר גרוטו04/01/201713:30:0014:00:00שימרון' גב, ר ברמן "ד, ד  גולדברג"עו, רייכר

תמר ;מיכל גולדברג;שי רייכר

צילה סעדון;עינב שימרון;ברמן

השיחה 

מבוטלת

 

איתמר ' פרופ, ר ורד עזרא"ד, ר ספי מנדלוביץ"ד: בהשתתפות. רז דקל התמחות: שיחת ועידה בנושא

ספי מנדלוביץ04/01/201712:00:0012:10:00גרוטו

קרן ;איתמר גרוטו;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

מזרחי



' פרופ: הערכות להעברת הצפון משתתפים- בריאות התלמיד :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו04/01/201713:00:0013:30:00(קרן מהצפון מזמנת)זינו ' גב, כהן' גב, ר כהן דר"ד, סטולרמן' גב, מר רביע, ר קלינר"ד, גרוטו

אילנה ;דליה לב;רון רביע;אודי קלינר

 Michal;אורית אלקסלסי;סטולרמן

Cohen - Dar;Dalia 

Monticciolo;Keren Akrish;Dina יפית יצחקי

השיחה 

מבוטלת

 

איתמר גרוטו04/01/201708:30:0010:30:00מר רביע+ גרוטו' פרופ: ר דקל משתתפים"ד תואם עם ד"סיור במרב

רז דקל ;דליה לב;רון רביע

(raz.dekel@telaviv.health.gov.il);מי

רי אורן

, גרוטו' פרופ: העברת צפון למדינה משתתפים: א ישיבה בנושא"ת, 6קומה , 116מנחם בגין , ד "במרב

איתמר גרוטו04/01/201710:30:0011:30:00חברת נטלי+מר נעמן, מר רביע, ר קלינר"ד

'talh@natali.co.il'; דליה;רון רביע  

אודי קלינר;לב  

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);מתן 

נעמן

קומה , 116מנחם בגין , ד "במרב

א"ת, 6

תמר שוחט04/01/201707:30:0008:00:00שיחת ועידה בנושא דירוג מחקר ליניב לוסטיג

aleventhal12@gmail.com;פרופ' 

קרן;נורית סבג ווקנין;שמואל רשפון  

איתמר גרוטו;מזרחי

סימן טוב-משה בר04/01/201717:30:0022:00:00,נעם,קרן,הדס,ספי,איתמר: בהשתתפות- ל בפיקוד צפון  "סיור המנכ

ספי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ר קרן "ד;הדס תדהר;מנדלוביץ

נעם ויצנר;זילכה



סימן טוב-משה בר04/01/201715:30:0017:00:00ל"ביקור המנכ- אצל סלמאן זרקא - ח זיו "בבי- בצפת 

יהודה רון ;שושי גולדברג;ורד עזרא

אורלי ;יאיר אסרף;אלה גאון;מר

איתמר ;שרה עדיקה;וויינשטיין

בהנהלהנעם ;ספי מנדלוביץ;קרן מזרחי;גרוטו



Canceled: אורלי וויינשטיין04/01/201715:00:0016:00:00יפו קהילתי - 2017ע ותקציב פסיכיאטריים "דיוני ת

דפנה ;ר מרנינה שוורץ"ד;איתמר גרוטו

סיביל ;ודים פרמן;בר ששת

פאינה ;אורלי ביטרמן;סירקיס

ענת ;יאיר אסרף;ה'אמיתי בז;צודיקוב

דניאל ;יובל מלמד'  פרופ;מור שטרן

תהלה ;אדוה קליין;רוטנברג

שרה ;ר'אהוד ססר ד;רפי כהן;וכוביצקי'ז

חיים ;דורי-ליאת פייס;מסי יסני;עדיקה

רחוב הצבי , בניין בזק, אצל אורלי

4קומה , 15

04/01/201714:00:0016:00:00Iris Yogevישיבת מועצת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

rashe_agapim;moetzet_harashut;ני

מנור-בה בסודו

 7כנפי נשרים , משרדי הרשות

ירושלים, 3קומה 

 

 

04/01/201709:00:0009:30:00חייב להשתתף

diklad@ips.gov.ilאיתמר גרוטו05/01/201709:30:0010:00:00אצלנו דקלה

פ'מייקל הרטל פרואיתמר גרוטו05/01/201713:00:0013:30:00ע מייקל הרטל.פ



Canceled:  יעקב ליצמן שר הבריאות05/01/201708:45:0009:15:00איתמר גרוטו  + 026239240אמנון לורך - למוטי

ביטחון ;מוטי בבציק אישי;מוטי בבציק

קרן ;איתמר גרוטו;משרד הבריאות

ירמהיומזרחי



Canceled:  לא סופי בבדיקה**רופאת המחוז עפרה חבקין  + איתמר גרוטו + גק בר יעקב ליצמן שר הבריאות05/01/201712:30:0013:00:00******* 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק ירמהיו 





מנהל ייצור - שמואל נדב+ בנושא ייצור מוצרים בריאותיים ללא גלוטן - איתמר גרוטו = חיים פוקסמן 

עמותה לחלוקה למוצרים - הרב בנדיקט + טכנולוגית למוצרים ללא גלוטן - תמי בן דוד + מאפה פסח 

יעקב ליצמן שר הבריאות05/01/201712:15:0012:45:00ללא גלוטן

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק ירמיהו 



ר ספי "ד: משתתפים. (8/1-ל שנקבעה ל"הכנה לפגישה עם המנכ)שיחת ועידה בנושא חדרי ניתוח 

ספי מנדלוביץ05/01/201708:15:0008:40:00טאוב-ר סיגל ליברנט"ד, איתמר גרוטו' פרופ, ר ורד עזרא"ד, מנדלוביץ

קרן ;איתמר גרוטו;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

סמדר ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;מזרחי

יעקב



סימן טוב-משה בר05/01/201710:30:0011:15:00אלי סומך+איתמר:בהשתתפות- ועדה לבחינת מודל תיפעול של טיפות חלב 

'esomeh@post.tau.ac.il';איתמר 

קרן מזרחי;גרוטו ;diklad@ips.gov.il'Somekh, Eli Prof - אלי סומך' פרופ '

רח , ל    בירושלים"אצל המנכ

 מגדלי הבירה13 קומה 39ירמיהו 



קרולין פרח;אלי גורדוןמאיה גולן;קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר05/01/201711:15:0012:15:00מאיה: איתמר   יועץ אחראי+עופרה שקד וגבריאל מנכלית יוניליוור

בירושלים רח ירמיהו , ל"אצל המנכ

 מגדלי הבירה13 קומה 39

--- חדר ישיבות של שירות המזון הארצי, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת----מבוטל , 

'Michael Poran'איתמר גרוטו05/01/201708:00:0009:00:00א פגישה עם מיקי"ת

201דייכמן , באר שבעאיתמר גרוטו05/01/201716:00:0018:00:00היבטים משפטיים בריאות הציבור- הרצאה 



יאיר אסרף05/01/201710:30:0011:30:00ציפי ואנשיה, יאיר ואנשיו: משתתפים. אגף לביקורת פנים - 2017דיון תוכניות עבודה 

איתמר ;אופיר אביב;ציפי הלמן

806חדר , 8קומה , אצל יאיררחל יצקן;יובל אביגדור;גרוטו



בבניין האגף , ישיבת המועצה הלאומית לבריאות הקהילה באולם הדיונים של המועצות הלאומיות

איתמר גרוטו06/01/201709:00:0011:00:00.אביב-תל, 119יגאל אלון ' רח, לשעת חירום של משרד הבריאות

שרון : בהשתתפות- הכנה לקראת הדיון בנושא החזר אגרות יבוא (ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר08/01/201720:45:0021:15:00מאיה,איתמר,ליאב,אלי גורדון,גוטמן

קרולין ;אלי גורדון;שרון גוטמן

איתמר ;liavw@justice.gov.il;פרח

מאיה גולן;קרן מזרחי;גרוטו



אורנה כהן;אלי רוזנברגאיתמר גרוטו08/01/201715:45:0016:00:00ר רוזנברג"ע עם ד.גרוטו פ' ע אצל פרופ.פ 15:45



לירי פינדלנגאיתמר גרוטו08/01/201715:00:0015:30:00ע עם לירי.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



סימן טוב-משה בר08/01/201714:00:0014:30:00עינב+איתמר

איתמר ;צילה סעדון;עינב שימרון

ל"אצל המנכקרן מזרחי;גרוטו



איתמר גרוטו08/01/201713:00:0013:30:00ועדת שרים בכנסת בנושא חוק טבק



דלית רומם;עדנה שטרסברגאיתמר גרוטו08/01/201707:30:0008:00:00רומם' גב+ גרוטו' ירושלים ישיבה פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



דוד , עופר לוי, איתמר, ארנון: משתתפים, אכסניה ליחידות חטיבת הבריאות בדגש על שעת חירום

ארנון אפק פרופ08/01/201711:30:0012:30:00אזולאי

גלית ;עופר לוי;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

12קומה דוד אזולאי;עבוד



שרה שטרייספלד08/01/201708:00:0008:30:00גריגורי רודשטיין

אהרון כהן ;עמיר יצחקי;איתמר גרוטו

שרהמירי בן סימון;דפנה לוי;קרן מזרחי;ר'ד





סימן טוב-משה בר08/01/201716:00:0016:30:00הדס: יועץ אחראי,          ספי,לירי,אלי רוזנברג,איתמר: בהשתתפות- סטטוס -אפשרי בריא בעבודה

אלי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ספי ;לירי אנדי פינדלניג;רוזנברג

ל"אצל המנכהדס תדהר;מנדלוביץ

: עופר לוי             יועץ אחראי+דב  +איתמר: בהשתתפות- מציאת דיור מחוץ לירושלים לשירות המזון

סימן טוב-משה בר08/01/201708:30:0009:15:00נעם

דב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

עופר ;ל"סמנכ- אריאלה אסרף;פסט

ל"אצל המנכנעם ויצנר;גלית עבוד;לוי



סימן טוב-משה בר08/01/201716:30:0017:00:00ספי,סיגל ליברנט,ורד,איתמר: בהשתתפות- חדרי ניתוח 

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

טאוב -סיגל ליברנט;קלין אילוז'ז;עזרא

אצל המנכלספי מנדלוביץ;סמדר יעקב;ר'ד



סימן טוב-משה בר08/01/201710:15:0011:30:00איתמר,בעז,אופיר,ספי מנדלוביץ: סטטוס  בהשתתפות-היערכות לכנס תכניות עבודה

בעז ;אופיר אביב;ספי מנדלוביץ

קרן ;איתמר גרוטו;סימה אהרוני;לב

רחל ;שרה שטרייספלד;מזרחי

;Noam Herzרונית ;efibanay@gmail.com;יונה אצל המנכלאיריס טבק;ר קרן זילכה"ד



08/01/201712:30:0014:30:00הנהלה

Canceled:  שמואל נדב+ בנושא ייצור מוצרים בריאותיים ללא גלוטן - איתמר גרוטו = חיים פוקסמן - 

עמותה לחלוקה- הרב בנדיקט + טכנולוגית למוצרים ללא גלוטן - תמי בן דוד + מנהל ייצור מאפה פסח   

יעקב ליצמן שר הבריאות08/01/201715:30:0016:00:00למוצרים ללא גלוטן

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב ליצמן;'יעקב טסלר';אייזק ירמיהו 



סימן טוב-משה בר08/01/201709:45:0010:15:00נעם:יועץ אחראי,                         דב,איתמר,ורד,ספי: בהשתתפות- וועדות שיקום 

קלין 'ז;ורד עזרא;ספי מנדלוביץ

דב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;אילוז

ל"אצל המנכר קרן זילכה"דנעם ויצנר;ל"סמנכ- אריאלה אסרף;פסט



#NAME?08/01/201708:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אילנה ;אודי קלינר;אביעד הדר

אמיליה אניס ';אלי גורדון;'סטולרמן

-זהר ברנט;דיקלה דהן שריקי;ר'ד

אלי גורדוןלירי ;ר'ליזה רובין ד;יצחקי

אסתר בן חיים ' דר, יאיר אסרף ואנשיו: משתתפים. נציבות קבילות הציבור - 2017דיון תוכניות עבודה 

יאיר אסרף08/01/201708:30:0009:30:00ואנשיה

בת אל ;אופיר אביב;יאיר טלמון

אסתר ;איתמר גרוטו;יובל אביגדור;נאור

חיים ;אדוה קליין;ד'עו, ר'חיים ד-בן

נועה ;הופרט

-שירה לב

יעל ;roniseg@9points.co.il;עמי

806חדר , אצל יאירספי האוסליך;אושרי









ר'טאוב ד-סיגל ליברנט08/01/201716:30:0021:00:00יפה-ד הלל"בקרת פתע בנושא מוכנות לחורף במלר- מבוטל 

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;סמדר יעקב;שלומוב

איתמר ;לימור יוסף;גולדברג

סימה אזולאי;רינה שימונוב;שני לוימועאוויה ;יעל כהן;שירית אלבז;גרוטו



08/01/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

עינב שימרון09/01/201718:00:0019:00:00תכנון- בנושא תוכנית אפשר בריא - סמדר , איתמר,  לירי 

 Liri;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

(lirifindling@gmail.com);ירושלים5 קומה 39ירמיהו סמדר שזו 

FW:  יעקב ליצמן שר הבריאות09/01/201708:30:0009:00:00טלי נישרי+ טליה אגמון + נעם ויצנר - למוטי

טליה ;נעם ויצנר;איתמר גרוטו

מוטי בבציק ;מוטי בבציק;אגמון

אצל מוטיטל נשרי;אישי

תעדוף משימות תכנית :ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו ,  במשרד הבריאות

איתמר גרוטו09/01/201712:30:0014:00:00קפלן' גב, מר נעמן, מר רביע, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: עבודה משתתפים 

אודי קלינר ;דליה לב;רון רביע

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); מתן

הדס ידגריעל קפלן;נעמן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 



מורן אלול;דוד אזולאיאיתמר גרוטו09/01/201711:00:0012:00:00ע עם דוד אזולאי.איתמר גרוטו פ' במשרדו של פרופ



גרוטו ישיבה עם מר בוני ' ירושלים במשרדו של פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו09/01/201717:00:0018:00:00שימרון' גב, מר רביע: מר אלי לב משתתפים+ כוכבי 

צילה ;עינב שימרון;דליה לב;רון רביע

סעדון

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



מיכל ,אייל שוורצברג,אסנת,עמיר יצחקי,איתמר: בהשתתפות- סטטוס תכנית החומש לקראת מחליטים 

סימן טוב-משה בר09/01/201718:00:0018:45:00נעם: הדס ידגר      יועץ אחראי,גולדברג

עמיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;יצחקי

-נתי כהן;ר'איל שורצברג ד;נעים

נעם ;הדס ידגר;מיכל גולדברג;אהרון

מאיה ;יאיר אסרף;נריה שטאובר

ל"אצל המנכהדס תדהר;גולן



רון רביע      ,יפה חובב,רז הילמן,גליה שגיא, שרון גוטמן,אלי גורדון,איתמר:בהשתתפות- אגרות מזון 

סימן טוב-משה בר09/01/201709:00:0010:00:00מאיה: יועץ אחראי

אלי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;מאיה גולן

רון ;שרון גוטמן;קרולין פרח;גורדון

razh@chamber.org.il';'yafah;'רביע

@chamber.org.il'

 39ל          רח ירמיהו "אצל המנכ

ירושלים - 13קומה 



ר "ע עם ד.גרוטו פ' ירושליםבמשרדו של פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו09/01/201714:00:0015:00:00רורמן

אפרת רורמן 

(efrat.rorman@PHLTA.HEALTH.G

OV.IL); שרון גירד

(sharon.jhirad@PHLTA.HEALTH.G



--- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת : 

מר בבציק, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ:  משתתפים406-0304584מיכה רייסר תכנית ' רח- תחנת תדלוק  , 

09/01/201710:00:0011:00:00ד  פארס אבו סעלוק ו מר ראמיה הריני"עו+,  בורלא' אינג, ר חבקין"ד

אתי ;עופרה חבקין;מוטי בבציק

זהבה ממן ;אודי קלינר;בורלא

רינת ';faris1104@gmail.com;'אחדות

סימה לוי מובשוביץ;קרן מדהלהגינדיל

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

ירושלים ישיבה עם פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת --- ' 

0508573574,052436891209/01/201708:00:0009:00:00אסי נסים + צפדי 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



וועדה בכנס ועדת 

,העלייה

 

איתמר גרוטו09/01/201710:00:0011:00:00הקליטה 



ירושלים פגישה עם עומר ועמיר ממשק  , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו052534593609/01/201715:30:0016:00:00

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , 507חדר , 5קומה 



10/01/201715:30:0015:45:00ל"שיחה טלפונית עם המנכ



סימן טוב-משה בר10/01/201712:30:0013:00:00ספי, איתמר ענת זוהר- זיהומים 

ענת זוהר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכספי מנדלוביץ;מיטל גבאי;ר'ד



2לחכות למיכאל ב 8:30 -10/01/201708:30:0009:00:00

ר  לרנר "ד, גרוטו' פרופ: משימות עבודה מכון גרטנר משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו10/01/201716:30:0017:00:00ר קלינר"ד, 

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);Liat 

Lerner



ר  "ד, גרוטו' פרופ: משימות עבודה מכון גרטנר משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו10/01/201716:00:0016:30:00ר קלינר"ד, הופרט 

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);Amit 

Huppert;amit.huppert@gmail.com

איתמר גרוטו' פרופ- יס וגני ילדים מקדמי בריאות המשך ישיבה "בתי- תכנית עבודה  09:00-10:00  , 

אריאל לוי10/01/201709:00:0010:00:00עירית ליבנה, ניבה מנור

מלכה ;עירית ליבנה;סוזי פרץ;קרן מזרחי

-ניבה בסודו;ענת נידם;שטרית

קרן ;איתמר גרוטו;Liri;מנור

איתמר גרוטו;מזרחי

דבורה הנביאה ' ל רח"לשכת סמנכ

(אגף צפון) 501 חדר 5 קומה 2

איתמר גרוטו10/01/201715:00:0015:30:00:נושאים לפגישה עם דב

 הפסקה לאחיות טיפות 	.1

.החלב



 מערך הכשרה לבקרה	.2

איתמר גרוטודב פסט10/01/201715:00:0015:30:00ע"פ- איתמר 



10/01/201714:00:0015:00:00rjariela@jerusalem.muni.ilועדת היגוי ירושלמים בוחרים בריא

עידו גרינבלום 

(iddosg@gmail.com);krItzik@jerus

alem.muni.il;'ben@jlmiteam.org';lb

michal1@jerusalem.muni.il; איתמר

gtitai@jerusalem.muni.il;lhaviva@je

rusalem.muni.il;zmyoav@jerusalem

.muni.il;SSSHULI@jerusalem.muni.

il;Liri; מנור-ניבה בסודו

' ל משרד הבריאות פרופ"סמנכ

5 קומה 39ירמיהו ' גרוטו רח



-- ירושלים ישיבה בנושא אישי, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת  

'אסתר אדמון''alizad@histadrut.org.il'איתמר גרוטו10/01/201715:00:0015:30:00אדמון' גב+ גרוטו' פרופ

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

ל"אצל המנכתמר ברמן;עירית הן;עמיר יצחקיקרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר10/01/201712:50:0013:00:00עמיר יצחקי+ ד לפני הפגישה בנושא מתקן התפלה  10ביקש - איתמר 



10/01/201713:00:0013:30:00תמר זומנו לישיבת התפלה, עמיר, עירית

דיור מוגן :ירושליםישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, ד גולדברג"עו, מר יצחקי, הרטל' פרופ, ר קלינר"ר כהן ד"ד, גרוטו' פרופ:ממשרד בריאות:משתתפים

איתמר גרוטו10/01/201710:00:0011:30:00ד פליק"עו, מבורך' גב, עוז' גב: ר כהן ממשרד הרווחה"ד,פרגר' גב,מר ויצנר, ר רסולי"ד, ד גבאי"עו

אודי ;דפנה לוי;ר'אהרון כהן ד

עמיר ;פ'מייקל הרטל פרו;קלינר

מיכל ;מירי בן סימון;יצחקי

איריס רסולי ;מיטל גבאי;גולדברג

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 



ש פדרמן למדיניות "ס ע"מפגש של למידה משותפת מנטורים בתכנית הבכירים בשירות המדינה בביה

איתמר גרוטו10/01/201718:00:0020:00:00ציבורית וממשל אוניברסיטה עברית ירושלים

עמיר +אירית האן+איתמר גרוטו ' פרופ+יורם ישראלי ראש מועצת מטה אשר ונציגיו - מתקן התפלה 

סימן טוב-משה בר10/01/201713:00:0014:00:00מאיה גולן: הילה גיל מרשות המים  יועץ אחראי+תמר ברמן +יצחקי

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

'hailag10@water.gov.il;'גולן

מירי ;עירית הן;תמר ברמן;עמיר יצחקי

ל"אצל המנכבן סימון

גרוטו  עם מינהל ' ירושלים ישיבה בראשות פרופ, חדר ישיבות , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ר "ד, אדוארדס' גב+ ד סמוך"עו, ד אגמון"עו, ר רוזנברג"ד: הבטיחות והבריאות התעסוקתית משתתפים

איתמר גרוטו10/01/201708:00:0010:00:00(ב הנושאים"מצ)פשנוי 

אלי ;טליה אגמון;נתן סמוך

צביה ;אורנה כהן;רוזנברג

Yafit.Ohana@Economy.gov;'יחזקאל

.il';'ר "לובה פושנוי ד

'Varda.Edwards@Economy.gov.il';'

Anat.Schulman@Economy.gov.il'

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות , 5קומה 

Canceled: ----- ורד, ארנון: משתתפים, ר אודי קלינר"י ד"הצגת מודל בקרה משולב ע-------מבוטל  

סנדרה קרת, עפרה חבקין, (מציג)אודי קלינר , איתמר גרוטו, עזרא ארנון אפק פרופ10/01/201712:30:0014:00:00(אופציונלית)

קרן ;איתמר גרוטו;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

רות ;עופרה חבקין;אודי קלינר;מזרחי

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;פרוינד

מורן ;ר חן שטיין זמיר'ד;סנדרה קרת

סמדר ;chen1007@gmail.com;אלול

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכרינת גינדיל;יעקב



יעקב ליצמן שר הבריאות11/01/201714:50:0015:00:00בנושא ניהול מוסדות חינוך+ ספי + איתמר גרוטו 

איתמר ;מיכל אליה;ספי מנדלוביץ

קרן ;גרוטו

;'yakov.litzman9@gmail.com;מזרחי

ירמהיוזהבה ממן ;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר



מאיה    יועץ ,נעם,ספי,מירה או נציג מטעמה,עינב,איתמר ואנשיו: בהשתתפות- סיגריות אלקטרוניות 

סימן טוב-משה בר11/01/201719:30:0020:30:00מאיה: אחראי

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

-מירה היבנר;צילה סעדון;שימרון

נעם ;ספי מנדלוביץ;מלי כראזי;הראל

ל"אצל המנכמיכל ;הספיל-חיים גבע;מאיה גולן;ויצנר



רחל רענןאיתמר גרוטו11/01/201715:30:0016:00:00ר רענן"גרוטו וד' ירושלים ישיבה עם פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



ר "ד, איתמר גרוטו' פרופ, עופרה שקד' גב, מר בועז סופר: פגישה בנושא שולחן עגול מניעת עישון

11/01/201709:00:0010:30:00Ronni Gamzuשרון צור' גב, טלי רוזין' גב, ר לוטמית בורבין"ד, מירון לבנה

'Rozie.Shaul@pfizer.com';'reut@go

ren-

amir.co.il';'itamar.grotto@MOH.GO

V.IL';Michal Savyon

, 6וייצמן ' רח, רוני גמזו' אצל פרופ

, (אריסון)בניין סוראסקי , תל אביב

303חדר ', ליד אגף ה, 3קומה 

-03- ל"תואם עם נועה מלשכת מנכ

6974236 

-09- רוזי מחברת פייזר

9700510 

אפי שפר;רוני ברקוביץאיתמר גרוטו11/01/201716:00:0016:30:00מר שפר+ גרוטו עדכונים ממר ברקוביץ' במשרדו של פרופ



+ עומרי שרון+ איציק שניידר ****************לקבל שמות ותז -   ***איתמר גרוטו .= מועצת החלב

יעקב ליצמן שר הבריאות11/01/201713:30:0014:30:00מיכל קראוס

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

ביטחון משרד;יעקב טסלר';אייזק ירמיהו 



, יאירי אסרף,  אסתר בן חיים ואנשיה: תכנית עבודה מיניסטריון בהשתתפות- נציב קבילות הציבור

סימן טוב-משה בר11/01/201708:30:0009:30:00נעם ויצנר והדס תדהר, מאיה גולן,מירה ,אלון,שירה,דב,איתמר, ר ספי מנדלוביץ"ד, אופיר אביב

ספי ;אופיר אביב;יעל קאלק;יאיר אסרף

הדס ;נעם ויצנר;מאיה גולן;מנדלוביץ

דב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;תדהר

-שירה לב;ל"סמנכ- אריאלה אסרף;פסט

נועה ;חיים הופרט;יאיר טלמון

יובל ;בת אל נאור;אדוה קליין;שוקרון

avivazz@gmail.com';ronise;'אביגדור

g@9points.co.il;אצל המנכלנתן סמוך



, מר בעז סופר:  באיכילוב שולחן עגול בנושא מניעת עישון משתתפים303 חדר 3קומה , במגדל אריסון 

איתמר גרוטו11/01/201709:00:0010:30:00(ב חומר"מצ)גמזו ' פרופ, ר מירן לבנה מפייזר"ד

-חיים גבע

EranYa@taxes.gov.il';'Yaak;'הספיל

ovBo@taxes.gov.il';'Reut Hecht ';'

(defes_e@clalit.org.il)';'chen@ima.

 Ofra;'נמיצי;גבע חיים

Shaked';'OrnitBa@clalit.org.il';'Boaz

 Soffer';' אורית חייםOrit Haim';' שלמה

איריס ';'Shlomo Vinkerוינקר פרופ 

לחנות במרכז ויצמן לקחת פתק 

ולהגיע למזכירות



יועץ , איתמר,רז דקל: בהשתתפות- הכנה לקראת דיון מרבד אצל השר  (ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר12/01/201718:30:0019:00:00נעם: אחראי

קרן ;איתמר גרוטו;מירי אורן;רז דקל

נעם ויצנר;מזרחי



איתמר גרוטו12/01/201707:30:0008:00:00מנדלסון בנושא הסיור' שיחת טלפון עם פרופ

ספי : סטטוס  בהשתתפות-היערכות לכנס תכניות עבודה- ל"בראשות מנכ(בלשכת השר)א"בת

סימן טוב-משה בר12/01/201715:00:0016:30:00איתמר,בעז,אופיר,מנדלוביץ

בעז ;אופיר אביב;ספי מנדלוביץ

קרן ;איתמר גרוטו;סימה אהרוני;לב

רחל ;שרה שטרייספלד;מזרחי

ינון מעודהרונית ;efibanay@gmail.com;יונה



, ר לוקסנבורג"ד, גרוטו' פרופ: בדיקות גנטיות בסל משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו12/01/201714:00:0014:30:00סממה' גב, ר זינגר"ד

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד

מגי ;חביבה חטוקה;עמיהוד זינגר;נעים

אתי סממה;נחום



סימן טוב-משה בר12/01/201710:00:0010:30:00איתמר, אניטה שוורץ,ציונה חקלאי,ענת זוהר,קלאוזנר' פרופ- ל "בראשות המנכ (בלשכת השר)- א "בת

ציונה ;מיטל אייל;ר'ענת זוהר ד

אניטה - מיכל ;רחל ירמיהו;חקלאי

קרן מזרחי;איתמר גרוטו;שורץ

שירן ;מורן אלול;ר'אסנת לוקסנבורג ד

3קומה דוד אזולאי;אמון

רונית ,עינב,איתמר: בהשתתפות- סטטוס - וועדת אסדרה - ל "בראשות מנכ (בלשכת השר)-א"בת

סימן טוב-משה בר12/01/201709:00:0010:00:00מאיה: ספי           יועץ אחראי,אודי,אנדוולט

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי ;רונית אנדוולט;צילה סעדון;שימרון

3 קומה 12רח הארבעה מאיה גולן;ספי מנדלוביץ;קלינר



המועצה למעבדות רפואיות : א ישיבה בנושא"ת,  2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

רותי ישי;יפית כהןאיתמר גרוטו12/01/201708:00:0009:00:00נורדנברג' פרופ+ ר ישי"ד+ גרוטו' פרופ: משתתפים

ירדנה נורדנברג 

(jardenan@post.tau.ac.il)

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

א"ת,  2קומה , 12הארבעה 



בועידת תעשייה במלון דויד ..." זה ממש לא אגדה, בריאות הציבור אגדה או מציאות: "הרצאה בנושא

איתמר גרוטו12/01/201711:00:0012:00:00א"ת, 12קויפמן , אינטרקונטיננטל 

FW: 11:45-13:15 12/01/201711:45:0013:15:00יום התעשיה התאחדות התעשיינים מושב מזון בריאות'giladbock@gmail.com'מלון דיוויד אינטרקונטיננטל

בניין דייכמן, 201כיתה איתמר גרוטו12/01/201716:00:0018:00:00"צ"קבלת החלטות בבריה"צ "באוניברסיטת בן גוריון קורס בריה



איתמר גרוטו13/01/201709:30:0011:00:00נאוטולוגיה וגנטיקה  במועצות, המועצה הלאומית לרפואת נשים

15/01/201718:00:0019:00:00תוכניות עבודה מתן רון ואודי

15/01/201711:30:0012:30:00אצלנו שטראוס

מר ,גרוטו' פרופ: עופרת במכונות קפה משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

איתמר גרוטו15/01/201717:30:0018:00:00ר רייכר"ד, גורדון' אינג, נציגה/שימרון' גב, ר ברמן"ד, הן' גב, יצחקי

עירית ;מירי בן סימון;עמיר יצחקי

צילה ;עינב שימרון;תמר ברמן;הן

שי ;קרולין פרח;אלי גורדון;סעדון

סמדר שזו;רייכר



איתמר גרוטו15/01/201717:00:0017:30:00גרוטו פגישה עם רבקה' במשרדו של פרופ

ירושלים ישיבה בנושא טיפת חלב אלעד , חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, ר קלינר"ד, מר רביע, ר קופל "ר חבקין או וד"ד, קפלן' גב, קוטלר' גב, מר גבע, גרוטו' פרופ: משתתפים

איתמר גרוטו15/01/201710:00:0011:00:00סטולרמן' גב, ר גריפאת"ד

 אורן גבע'

(oreng@mof.gov.il)';liorkot@mof.go

v.il; רינת;ר חבקין עופרה"ד;יעל קפלן  

אודי;דליה לב;רון רביע;ערן קופל;גינדיל הדס ידגר 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 



סימן טוב-משה בר15/01/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

אורלי ;אודי קלינר;אביב אוחנה

אלה ;איתמר גרוטו;אייל בסון;וויינשטיין

אסנת ;אמיר נוטמן;אלון שלזינגר;גאון

ל"אצל המנכארנון ;ר'אריק סיטון ד;ר'לוקסנבורג ד



' משמר הבריאות פרופ: ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ביטחון-מיכל אזולאי;יורם רובינשטייןאיתמר גרוטו15/01/201711:00:0011:30:00מר רובינשטיין+ גרוטו

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



15/01/201712:30:0014:30:00הנהלה

+   שרה סמטיצקי = הענקת תעודה גם איתמר גרוטו " + בשבילך"עמותת - הענקת תעודת הוקרה לשר 

יעקב ליצמן שר הבריאות15/01/201714:45:0015:00:00אסתר רוטטנברג

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

ביטחון משרד;יעקב טסלר';אייזק ירמיהו 



15/01/201707:30:0008:30:00BENNAIM SARIT LAETITIAקידום התכנית הלאומית למניעה וטיפול בסוכרת

 RAZ ITAMAR;'Orly- רז איתמר 

Tamir';itai.gutler@gmail.com; קרן

507 חדר 5קומה - 39ירמיהו איתמר גרוטו;מזרחי

איתמר גרוטו15/01/201707:30:0008:30:00איתמר רז' אצלנו פרופ

15/01/201708:30:0010:00:00ישיבת הנהלה

מוטי + רז דקל+ דב פסט=+ ברסימנטוב איתמר גרוטו ורד עזרא - ישיבת הכנה לפגישה עם שר הרווחה 

יעקב ליצמן שר הבריאות15/01/201715:00:0015:30:00הילה ברבש+ אור ציון 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;'הילה ברבש;יעקב טסלר';אייזק ירמיהו 



מוטי אור + דב פסט = רז דקל = איתמר גרוטו +   ורד עזרא = ברסימנטוב + אתי עטיה   + שר הרווחה  

+ בנושא וועדת ניידות -  לימור לוריא   = ל לביטוח לאומי  "ל מנכ"מנכ+ פורום ארגון הנכים - + ציון 

יעקב ליצמן שר הבריאות15/01/201715:30:0016:30:00מלרד גיתית+ וועדת גודל רכב 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

ביטחון;קלין אילוז'ז;יעקב טסלר';אייזק 39ירמיהו ורד עזרא 



לוקסנבורג ' דר,  יאיר ואנשיו: משתתפים. מינהל טכנולוגיות - 2017דיון תוכניות עבודה 

יאיר אסרף15/01/201714:00:0016:00:00(80308ליאורה )ואנשיה

לירון ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;אסתי שלי

נריה ;הדס ידגר;אופיר אביב;זהר

חיים ;איתמר גרוטו;שטאובר

נועה ;הופרט

שלומית ;מרים יוספין;עמי-שירה לב

4קומה , אצל יאירerezd@9points.co.il;בת אל נאור;אבני



יהודה רון , יאיר ואנשיו: משתתפים. תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה - 2017דיון תוכניות עבודה 

יאיר אסרף15/01/201711:30:0012:30:00ואנשיו

-ליאת פייס;אורן פרלסמן;אופיר אביב

דליה ;יהודה רון מר;איתמר גרוטו;דורי

נועה ;חיים הופרט;שטולץ

חדר ';avivazz@gmail.com;'שוקרון

דודי ;עמי-שירה לב

מרים ;daniellee@9points.co.il;לוי

-נדב בן;שלומית אבני;יעקב קידר;יוספין

806 חדר 8קומה , אצל יאיר אסרףשי מעוז;יוסף



יאיר אסרף15/01/201716:00:0017:00:00(81037אנה )ניר ואנשיו, יאיר ואנשיו: משתתפים. מינהל תכנון אסטרטגי - 2017דיון תוכניות עבודה 

בת אל ;יאיר טלמון;אופיר אביב

ניר ;איתמר גרוטו;יובל אביגדור;נאור

נועה ;חיים הופרט;אדוה קליין;קידר

חדר ';avivazz@gmail.com;'שוקרון

-שירה לב

יעל ;roniseg@9points.co.il;עמי

עמית ;רוני ספיר;ספי האוסליך;אושרי

 חדר כנסים4קומה , אצל יאיר-נדב בן;שי מעוז;אלה טרנובסקי;שריר



ציונה ,איתמר גרוטו ,ארנון אפק ' פרופ:שיחת ועידה בנושא וועדה למסירת מידע      משתתפים

עמי-שירה לב16/01/201710:00:0010:45:00טליה אגמון,חקלאי

ציונה ;ארנון אפק פרופ;טליה אגמון

גבריאל ;ראובן אליהו;מורן אלול;חקלאי

איתמר ;ניר ינובסקי;רוני ספיר;כהן

רוחמה אמורקרן מזרחי;גרוטו

סימן טוב-משה בר16/01/201713:30:0014:00:00איתמר גרוטו בנושא מכונות קפה

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"לשכת מנכעמיר יצחקי;צילה סעדון;שימרון



16/01/201709:00:0009:30:00ע עמיר יצחקי.פ

: התייעצות בנושא עופרת במכונות קפה משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

איתמר גרוטו16/01/201714:45:0015:15:00ר רייכר"ד, , ר ברמן"ד,  מר יצחקי,גרוטו' פרופ

תמר ;מירי בן סימון;עמיר יצחקי

מייקל הרטל;שי רייכר;ברמן





גבריאל כהן16/01/201716:30:0017:30:00 הבקשות בגוף הזימון55 \ 54' שיחת ועידה בנושא וועדה למסירת מידע בקשות מס

איתמר ;ארנון אפק פרופ;טליה אגמון

ניר ;עמי-שירה לב;ציונה חקלאי;גרוטו

taliagmon2@gmail.comינובסקי

מיכל , עירית הן, עמיר יצחקי, איתמר- הכנה לקראת הישיבה בנושא קידוחי מי שתייה - שיחת ועידה 

סימן טוב-משה בר16/01/201714:30:0015:00:00גולדברג

עמיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מאיה ;מיכל גולדברג;עירית הן;יצחקי

ל"בראשות המנכגולן



16/01/201716:00:0016:30:00זימנו לישיבה את רונית

סימן טוב-משה בר16/01/201716:00:0017:00:00(16:15רונית תצטרף לישיבה ב)תקנות סימון מזון . 2עישון . 1-   נושאים 2עינב + איתמר 

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

 Dr Irina;צילה סעדון;שימרון

Volovik;דליה חנופה;רונית אנדוולט



16/01/201714:00:0014:30:00אצלנו פביאן

מתן אונגר;דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו16/01/201709:30:0010:00:00ח"מר רון רביע הכנה לישיבה עם קופ+ גרוטו ישיבה עם מתן אונגר' במשרדו של פרופ

--- אורלי רפאלי;גרסיאלה בילאיתמר גרוטו16/01/201714:30:0015:00:00ביל' ע עם גב.גרוטו פ' במשרדו של פרופ---הישיבה מבוטלת

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



מנהל רשות ,שאול מרידור מנכל תשתיות: בהשתתפות- רדיוס מגן לקידוחי מיי שתייה לצנרת קונדסט 

סימן טוב-משה בר16/01/201718:30:0019:30:00מאיה:איתמר       יועץ אחראי,משה גרזי,מנהל רשות הגז,המים

קרן ;איתמר גרוטו;מאיה גולן

ל"אצל המנכעמיר יצחקי;מיכל גולדברג;מזרחי

            5006718מירי    

 

שאול 

מרידור

הפיקוח על המזון : הכנה לוועדת ביקורת המדינה בנושא:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו16/01/201710:00:0010:30:00כהן' גב, קרת' גב, ר ישי"ד, גורדון' אינג, גרוטו' פרופ: משתתפים

יפית ;רותי ישי;קרולין פרח;אלי גורדון

שרון גוטמןשירן אמון;מירי כהן;סנדרה קרת;כהן



מאיה    יועץ ,נעם,ספי,מירה או נציג מטעמה,עינב,איתמר ואנשיו: בהשתתפות- סיגריות אלקטרוניות 

סימן טוב-משה בר16/01/201717:00:0018:00:00מאיה: אחראי

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

-מירה היבנר;צילה סעדון;שימרון

נעם ;ספי מנדלוביץ;מלי כראזי;הראל

(ירושלים)ל     "אצל המנכמיכל ;הספיל-חיים גבע;מאיה גולן;ויצנר



סימן טוב-משה בר16/01/201718:00:0018:30:00הדס תדהר: ספי           יועץ אחראי,ענת,איתמר: בהשתתפות- סטטוס - זיהומים 

ענת זוהר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכהדס תדהר;ספי מנדלוביץ;מיטל אייל;ר'ד



קרן מזרחי;איתמר גרוטוראובן אליהו16/01/201708:00:0009:00:00מעבר מצגת שראובן אליהו הכין לגרוטו

' הפגישה תתקיים אצל פרופ

(חיה)איתמר גרוטו  

Canceled: תכניות עבודה מניסטריון (צוות מצומצם)-אגף לביקורת פנים (ח"בביה)בבאר יעקב  - 

סימן טוב-משה בר16/01/201716:00:0016:30:00נעם: נעם                יועץ אחראי, אופיר,יאיר,ציפי הלמן ואנשיה:בהשתתפות

איתמר ;הדס תדהר;מאיה גולן

אריאלה ;דב פסט;קרן מזרחי;גרוטו

רוחמה ;עמי-שירה לב;ל"סמנכ- אסרף

דפנה בר ;אלון שלזינגר;אמור

יאיר ;נועה שוקרון;חיים הופרט

יובל ;אדוה קליין;בת אל נאור;טלמון

avivazz@gmail.com';ronise;'אביגדור

g@9points.co.ilבמועדון



16/01/201709:00:0017:00:00ל תוכניות העבודה"דיון אצל המנכ

יאיר אסרף16/01/201714:30:0016:00:00(81208מורן )אפק ואנשיו' פרופ, יאיר ואנשיו: משתתפים. ל"משנה למנכ - 2017דיון תוכניות עבודה 

בת אל ;יאיר טלמון;אופיר אביב

ארנון ;איתמר גרוטו;יובל אביגדור;נאור

נועה ;דוד אזולאי;מירי כהן;אפק פרופ

חיים ;שוקרון

-שירה לב

מרים ;roniseg@9points.co.il;עמי

 חדר כנסים4קומה , אצל יאיררוני ספיר;4אולם כנסים קומה ;יוספין



יפית )ענת זוהר ואנשיה' דר,יאיר ואנשיו: משתתפים. מינהל איכות ושירות - 2017דיון תוכניות עבודה 

יאיר אסרף16/01/201712:00:0013:30:00(80313

נריה ;הדס ידגר;אופיר אביב

איתמר ;ר'ענת זוהר ד;שטאובר

חיים ;נועה שוקרון;גרוטו

 avivazz@gmail.com';Gidi;'הופרט

דנה ;איילת גרינבאום;אורלי מלכה

-שירה לב;שני דהן;ענת מרגל;ארד

806 חדר 8קומה , אצל יאירריקי נחמיה;איציק לוי;עמי





יאיר אסרף16/01/201711:00:0012:00:00יורם ואנשיו, יאיר ואנשיו: משתתפים. אגף בכיר בטחון - 2017דיון תוכניות עבודה 

בת אל ;אופיר אביב;יאיר טלמון

יורם ;איתמר גרוטו;יובל אביגדור;נאור

נועה ;אדוה קליין;רובינשטיין

חיים ;שוקרון

-שירה לב

 roniseg@9points.co.il;Izak;עמי

Grinberg;מדאר;דוד שוורץ;גיא בסיל ,

806חדר , אצל יאירמרים יוספין;ט דרום"ציון דדון קב;יניב



ר'טאוב ד-סיגל ליברנט16/01/201715:00:0019:00:00ם"ד רמב"בקרת פתע בנושא מוכנות לחורף במלר- מבוטל 

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;סמדר יעקב;שלומוב

איתמר ;לימור יוסף;גולדברג

מועאוויה ;יעל כהן;שירית אלבז;גרוטו

לילך ;סימה אזולאי;רינה שימונוב;שני לוי

Noa Di-Castro;אלזה לבון;שבת-בן



סימן טוב-משה בר17/01/201714:30:0015:00:00איתמר, טל נשרי , מוריה בן צור, מירי- א איחוד הצלה "ממשק מד

טל ;מוריה בן צור;שירן אמון;מירי כהן

ל"אצל המנכקרן מזרחי;איתמר גרוטו;נשרי



איתמר גרוטו17/01/201708:50:0009:00:00אצלנו אילנה



איתמר גרוטו17/01/201711:30:0012:00:00אצלנו פביאן



סימן טוב-משה בר17/01/201713:00:0013:10:00פגישה עם דב ואיתמר בנושא הארכת שירות של רישפון

דב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכל"סמנכ- אריאלה אסרף;פסט



אצל איתמרקרן מזרחי;ספי האוסליך;איתמר גרוטורוני ספיר17/01/201710:00:0011:00:00(ספי ורוני)הכנה לישיבת תקציב עם איתמר 



איתמר גרוטו17/01/201712:30:0013:30:00מיקי מצטרף לישיבה של תוכניות עבודה להודיע לו אםזה מתבטל

איתמר גרוטו--------17/01/201707:30:0008:00:00(י בקשתו"עפ)אישי  -   איתמר גרוטו 



 מיפגש עם רונית אנדוולט ממשרד הבריאות גליה שגיא  תעשייני איגוד המזון וסיגל בלט קטלוג 14:00

איריס קונורטי17/01/201714:00:0015:30:00פריטים מזון

סיגל ;מורן משה;רונית אנדוולט

מירי קומיאס ;גליה שגיא;בלט

 Keren Sheinman';Gilad';'פרג

Gosher;איתמר גרוטו

רבקה 

 rami@teum.co.il;Isaac;גולדשמיט

Shefer אולם ישיבות1קומה 

אורלי וויינשטיין17/01/201713:00:0014:30:00שער מנשה - 2017ע ותקציב פסיכיאטריים "דיוני ת

דורית ;איריס גינזבורג;ר'ענת זוהר ד

רונית ;ענת מרגל;איילת גרינבאום;גרון

טל ;אלון שלזינגר;יאיר אסרף;אנדוולט

אדר ;סיביל סירקיס;לוי-ברגמן

' אהרון;'לאה בוצר';ליאת, גואטה  

, ר פורטוגז''ד;'חוה קוסטיצקי';שרון , 

קרן;פאינה צודיקוב';שירלי  

ציונה;רפי כהן;אביעד עיני;ה'קליצ  

רחוב הצבי , בניין בזק, ירושלים

104חדר ישיבות , 4קומה , 15

' גב, מר רביע, גרוטו' פרופ: קמפיין פפילומה משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו17/01/201711:00:0011:30:00שזו' גב, שימרון

צילה ;עינב שימרון;דליה לב;רון רביע

סמדר שזו;סעדון



איתמר גרוטו17/01/201709:00:0010:30:00?ישיבה בוועדת ביקורת המדינה בנושא הפיקוח על המזון

: גרוטו בנושא' ירושלים דיון דחוף בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, מר רון, ר לקסר"ד, גבאי' גב, מר רודשטיין, ד היבנר"עו: משתתפים (ב חומר"מצ)בדיקת בטיחות מים 

איתמר גרוטו17/01/201709:00:0010:00:00ר כהן"ד, ד גולדברג"עו, הן' גב, ר עזרא"ד, ר ברקמן"ד

אירית ;מלי כראזי;הראל-מירה היבנר

ורד ;ר'פנחס ברקמן ד;ר'לקסר ד

גריגורי ;יהודה רון מר;קלין אילוז'ז;עזרא

אהרון כהן ;מיכל גולדברג;רודשטיין

דוד ;סמדר יעקב;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט

עמיר יצחקי;שמש

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

מחקר : עדי ניב וגודה נושא+ גרוטו ' ירושלים פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו ,   במשרד הבריאות

'עדי ניב יגודה'איתמר גרוטו17/01/201708:00:0009:00:00ראיון

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

איתמר גרוטו17/01/201715:00:0017:00:00א"ח ת"באגף לשע, מועצה לאומית לבריאות העובד באולם דיונים של המועצות 



זקלין  - (80731זקלין )ורד ואנשיה, יאיר ואנשיו: משתתפים. מינהל רפואה- דיוני תוכניות עבודה 

יאיר אסרף17/01/201712:00:0019:00:00מזמנת את היחידות שלה

ליאת ;דודי לוי;אורן פרלסמן;ורד עזרא

שיר ;אופיר אביב;דורי-פייס

חיים ;מיכאל אפלבוים;אברמיצקי

איתמר ;נועה שוקרון;הופרט

טל ;דפנה לוי;ר'אהרון כהן ד;זהבה רומנו

בריאות - ענת אליהו ;לוי-ברגמן

פרדי ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;הנפש

 אולם כנסים4בקומה אירית לקסר ;ר'איריס רסולי ד;סולומון

מאיה גולן;רונית אנדוולט;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר18/01/201718:00:0018:20:00מאיה גולן, רונית אנדוולט, איתמר: בהשתתפות, ועדת אסדרה: שיחת ועידה בנושא



18/01/201713:30:0014:00:00פע רון

איתמר גרוטו18/01/201713:00:0013:30:00ל בנושא עומסים בבתי חולים"ישיבה אצל מנכ



איתמר גרוטו18/01/201708:30:0009:00:00 עפרת2עורוץ 



איתמר גרוטו18/01/201709:30:0010:00:00 עפרת10ערוץ  9:40



אייל , בעז לא מגיע, איתמר, אתי סממה, אסנת, עינב, רוני ספיר, שירה לב עמי- מיזם בריאות האדם 

סימן טוב-משה בר18/01/201717:00:0018:00:00,הדס, מאיה, אבי כהן, שי לי, ראמי גריאפאת , ניר, בסון

רוני ;רוחמה אמור;עמי-שירה לב

אסנת ;צילה סעדון;עינב שימרון;ספיר

מאיה ;ליאורה נעים;ר'לוקסנבורג ד

ל"אצל המנכאיריס טבקסמדר ;אתי סממה;הדס תדהר;גולן



יאיר אסרף , איתמר, שירה לב עמי ואנשיה: בהשתתפות-  פרוייקטי מיחשוב מקדים לתכניות עבודה 

סימן טוב-משה בר18/01/201714:00:0014:30:00?יועץ אחראי                                (נציג)

איתמר ;רוחמה אמור;עמי-שירה לב

יעל קאלק;יאיר אסרף;קרן מזרחי;גרוטו

יעל ;אסף פרקר;ספי האוסליך;רוני ספיר

בת אל ;יאיר טלמון;הדס תדהר;אושרי

אצל המנכלאופיר אביב;נאור



ר'איל שורצברג ד18/01/201708:00:0008:30:00בקשה לאישור ליישום עוד העונה_RSV אפיון שירות תזכורות לחיסון הנגיף  

איתמר ;דניז אינבינדר;דפנה סנדובסקי

עפרה אקסלרוד;גרוטו

אצל שירהאיתמר גרוטוראובן אליהו;זאב מנדל באוםעמי-שירה לב18/01/201715:00:0015:30:00זאב מנדל באום+ ראבון+ פגישה שירה



יאיר אסרף18/01/201709:00:0012:00:00(81160אריאלה )דב ואנשיו, יאיר ואנשיו: משתתפים. מינהל משאבי אנוש - 2017דיון תוכניות עבודה 

יאיר ;אופיר אביב;מיכל עמר;דב פסט

יובל ;בת אל נאור;אדוה קליין;טלמון

שולה ;איתמר גרוטו;אביגדור

נועה ;חיים הופרט;אוחיון

-שירה לב

יעל ;roniseg@9points.co.il;עמי

חדר ישיבות קומה ;ספי האוסליך;אושרי

 חדר דיונים גדול9קומה איציק לוי;מרים יוספין;9



יאיר אסרף18/01/201715:30:0018:30:00דיוני תוכניות עבודה חטיבת בתי החולים

שיר ;אורן פרלסמן;אופיר אביב

איתמר ;דורי-ליאת פייס;אברמיצקי

שולה ;מיכאל אפלבוים;גרוטו

ודים ;נטע יונה;חיים הופרט;אוחיון

אדר ;אבי מאירוביץ;עמי-שירה לב

אמיתי ;אלי רוזנפלד;אורלי ביטרמן;שץ

דניאל ;דורית גרון;ה'בז

 חדר כנסים4קומה , אצל יאירחן ;חמי כהן;ד"הרולד בר עו;ליכטנשטיין



יאיר אסרף18/01/201713:00:0014:00:00(80208שני )שושי ואנשיה, יאיר ואנשיו: משתתפים. מנהל הסיעוד - 2017דיון תוכניות עבודה 

אורן ;אופיר אביב;שושי גולדברג

שיר ;איתמר גרוטו;פרלסמן

מיכאל ;דורי-ליאת פייס;אברמיצקי

חיים ;אדוה קליין;דודי לוי;אפלבוים

מרים ;אלזה לבון;עמי-שירה לב;שני לוי

תמי ;daniellee@9points.co.il;יוספין

רינה ;שבת-לילך בן;אסנת בראל;אנוקה

שימונוב

על מיקום מדוייק תבוא , אצל יאיר

הודעה בהמשך



ענת )שירה ואנשיה, יאיר ואנשיו: משתתפים. בריאות דיגיטלית+ מחשוב2017דיון תוכניות עבודה 

יאיר אסרף19/01/201711:45:0015:00:00(80117

רוני ;ספי האוסליך;עמי-שירה לב

בת אל ;יאיר טלמון;אופיר אביב;ספיר

חיים ;נועה שוקרון;יובל אביגדור;נאור

 avivazz@gmail.com';Gidi;'הופרט

אסף ;יעל אושרי

דוד ;roniseg@9points.co.il;פרקר

דימה ;בועז אריכא;זאודה

איתמר גרוטו;נטלי טובול;קוברינסקי

, ל"חדר ישיבות מנכ, אצל יאיר

13קומה 









איתמר גרוטו19/01/201716:00:0016:30:00א במשרדו של אלי גורדון פגישה עם אלעד עמותת אויר נקי"בת

יאיר אסרף19/01/201708:30:0012:00:00גרוטו ואנשיו' פרופ, יאיר ואנשיו: משתתפים. שירותי בריאות הציבור - 2017דיון תוכניות עבודה 

איתמר ;יעל קפלן;הדס ידגר;אופיר אביב

חיים ;רון רביע;אודי קלינר;גרוטו

נועה ;הופרט

 avivazz@gmail.com';Gidi;'שוקרון

בת אל ;מרים יוספין;עמי-שירה לב

בועז ;erezd@9points.co.il;נאור

נריה שטאובר;אריכא

, ל"חדר ישיבות מנכ, אצל יאיר

13קומה 





הכנה לדיון מחר בועדה לצדק חברתי על פערי:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו - 16:40  

גב, ידגר' גב, שלי' גב, זליגר' גב, מר רון, ר כהן דר"ד, כהן' גב, גרוטו' פרופ: בריאות בצפון משתתפים ' 

)וינשטיין  ב חומר"מצ איתמר גרוטו22/01/201716:40:0017:00:00(

 - Michal Cohen;שירן אמון;מירי כהן

Dar; נטליה ;יהודה רון מר; (צפון)דליה

אורלי ;הדס ידגר;אסתי שלי;זליגר

שרה ;יעקב קידר;ציונה יחיא;וויינשטיין

אסנת לוקסנבורג ;דודי לוי;אורן פרלסמן

ר'ד

' גב, גרוטו' פרופ: שירות בריאות  לתלמיד צפון משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו22/01/201715:30:0016:00:00מר רביע, ר כהן דר ואנשיה"ד, סטולרמן

אורית ;אילנה סטולרמן

דליה ;Michal Cohen - Dar;אלקסלסי

Dina Zeno;ניצה כהןיפית יצחקי;דליה לב;רון רביע; (צפון)



סימן טוב-משה בר22/01/201716:00:0016:40:00איתמר,בעז,אופיר,ספי מנדלוביץ: סטטוס  בהשתתפות-היערכות לכנס תכניות עבודה- ל "אצל המנכ

סימה ;בעז לב;אופיר אביב

שרה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;אהרוני

רחל ;שטרייספלד

רונית ;efibanay@gmail.com;יונה



סימן טוב-משה בר22/01/201715:00:0015:30:00מאיה, ספי , אודי קלינר , עינב, רונית, איתמר- ועדת אסדרה סטטוס 

רונית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ספי ;אודי קלינר;דליה חנופה;אנדוולט

צילה ;עינב שימרון;מאיה גולן;מנדלוביץ

ל"אצל המנכסעדון



מורן אלול;דוד אזולאיאיתמר גרוטו22/01/201707:30:0008:00:00מר אזולאי+ גרוטו' ע פרופ.ירושלים פ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



סימן טוב-משה בר22/01/201714:30:0015:00:00נילי דיקמן, מיכל גולדברג, חיים גבע, מאיה , נעם, מירה, עינב, איתמר- סיגריות אלקטרוניות 

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

-חיים גבע;צילה סעדון;שימרון

נילי חיון ;מיכל גולדברג;הספיל

ל"אצל המנכמאיה ;הדס תדהר;ר קרן זילכה"ד;דיקמן



סימן טוב-משה בר22/01/201712:30:0014:30:00פורופ הנהלה

אורלי ;אודי קלינר;אביב אוחנה

אלה ;איתמר גרוטו;אייל בסון;וויינשטיין

אסנת ;אמיר נוטמן;אלון שלזינגר;גאון

ל"אצל המנכארנון ;ר'אריק סיטון ד;ר'לוקסנבורג ד



ר זוסמן"ד- שיחה במקום השתתפות בועדה מקצועית  8:45 איתמר גרוטו22/01/201708:45:0009:30:00. 

ל "משלוח בדיקות גנטיות לחו: ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו22/01/201708:00:0008:30:00ר ישי"ד, ר פאליק"ד, ר זינגר"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

יפית ;רותי ישי;ישי פאליק;עמיהוד זינגר

כהן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



Canceled:  הראל-מירה היבנר22/01/201714:30:0015:30:00חטיבת בריאות- תוכניות עבודה לשכה משפטית

ארול ;נילי חיון דיקמן;טליה אגמון

מורן ;ארנון אפק פרופ;חכים

דוד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;אלול

הדס ידגראזולאי

ש מירה היבנר הראל "אצל היועמ

נילי -טליה אגמון:  בהשתתפות

-ארנון אפק-ארול חכים-דיקמן

דוד אזולאי-מירי כהן-איתמר גרוטו

גרוטו ' ירושלים  ישיבה דחופה בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו22/01/201712:00:0012:30:00לב עמי' גב, טופר' גב, ר עזרא"ד, מר קידר: מחסור במידע משתתפים: בנושא

קלין 'ז;ורד עזרא;מן'אתי תורג;ניר קידר

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר ;אילוז

מורן עזרא;עמי-שירה לב;שמעוני

הדר ;אלה טרנובסקי;איציק לוי

איילת יוסף;אלעד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 



יעקב ליצמן שר הבריאות22/01/201709:30:0010:00:00איתמר גרוטו+ אמנון לורך- למוטי 

קרן ;מוטי בבציק אישי;מוטי בבציק

ירמיהואיתמר גרוטו;מזרחי



יעקב ליצמן שר הבריאות22/01/201709:30:0010:00:00איתמר גרוטו+ אמנון לורך- למוטי 

קרן ;מוטי בבציק אישי;מוטי בבציק

ירמיהואיתמר גרוטו;מזרחי



+ בנושא זיהומים  ברסימנטוב  ורד עזרא- ישיבת הכנה לוועדת ביקורת המדינה -   ל "בראשות המנכ

יעקב ליצמן שר הבריאות22/01/201717:00:0017:45:00+ *סנדרה קרת + מירי כהן + איתמר גרוטו + יהודה כרמלי+ ענת זוהר+ ישי פאליק

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

מירי;יעקב טסלר';אייזק ל ירושלים"לשכת המנכ 



עופר לוי22/01/201711:00:0012:00:00מדיטון

רון ;דפנה בר ששת;אלון שלזינגר;רז דקל

קרן ;איתמר גרוטו;דליה לב;רביע

רמי ;לב-אורית אפרתי;מזרחי

10חדר ישיבות קומה רחל ;Yeshivot-F10;הדר מלכה;אבישר



'lhaviva@jerusalem.muni.il'22/01/201717:30:0019:00:00ס"ל משרד החינוך בבתיה"פורום תזונה בריאה ונהלי יישום חוזר מנכ

zmyoav@jerusalem.muni.il;gredo

@jerusalem.muni.il;zyemanuel@je

rusalem.muni.il;BLADI@jerusalem.

muni.il; נה'ג;עמיר יצחקי;רונית אנדוולט  

BVASNAT@jerusalem.muni.il;Liri;ח

עידו;וה אלטמן  

.hrmanon@jerusalem.muni;גרינבלום

il;RSMIRI@jerusalem.muni.il

ככר ספרא -י"מנח-חדר הישיבות

2 קומה 3בניין 

 22.1-נתכנס ביום ראשון ה, בהמשך לשיחותנו בעניין

ס " לפגישה בנושא תזונה בריאה בבתיה17:30בשעה 

ל משרד "ויישום נהלי חוזר מנכ

.החינוך



22/01/201712:30:0014:30:00הנהלה

Canceled:  ר סרחיו"ר נדב גלאון וד"ד, ר ינון יוני"ד, אלי גורדון' אינג, איתמר גרוטו' פרופ- ירושלים  

נלי קולדנוב22/01/201715:00:0017:00:00בנושא הקמת תאגיד

אלי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

 Nadav]נדב גלאון ;קרולין פרח;גורדון

Galon] 

(Nadavg@moag.gov.il);'Sigalz@mנלי-ר איתמר "אצל דינון יוני

#NAME?22/01/201708:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אילנה ;אודי קלינר;אביעד הדר

אמיליה אניס ';אלי גורדון;'סטולרמן

-זהר ברנט;דיקלה דהן שריקי;ר'ד

לירי ;ר'ליזה רובין ד;יצחקי

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט22/01/201716:30:0020:30:00ד סורוקה"בקרת פתע בנושא מוכנות לחורף במלר- מבוטל 

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;סמדר יעקב;שלומוב

איתמר ;לימור יוסף;גולדברג

סימה אזולאי;רינה שימונוב;שני לוימועאוויה ;יעל כהן;שירית אלבז;גרוטו



אורלי ,ח ואנשיו"מנהל ביה: בהשתתפות- ח אסף הרופא "בי- ח " של בי2017תוכניות עבודה 

רונית ,ורד מדמון,ניבה מנור,לילך מלוויל,ציונה חקלאי,דנה ארד,איילת גרינבאום,ענת זוהר,ואנשיה

סימן טוב-משה בר22/01/201709:30:0011:00:00נעם: איתמר       יועץ אחראי,אלון שלזינגר,דב פסט,ורד עזרא,ארנון,יאיר אסרף,אנדוולט

בני דוידזון ;נעם ויצנר;אורלי וויינשטיין

ש';aagajany@asaf.health.gov.il;'ר"ד

ענת ;אדר שץ;איריס גינזבורג;רה עדיקה

 אצל המנכלאיילת ;מיטל אייל;ר'זוהר ד



איתמר גרוטו23/01/201717:00:0017:30:00ע מיכל כהן דר.אצל איתמר פ



סימן טוב-משה בר23/01/201716:00:0016:30:00הדס, קרן, מאיה,נילי דיקמן, מיכל גולדברג, חיים, עינב, איתמר- סיגריות אלקטרוניות - המשך 

איתמר ;עינב שימרון;קרן מזרחי

-חיים גבע;צילה סעדון;גרוטו

נילי חיון ;מיכל גולדברג;הספיל

ל"אצל המנכמאיה ;הדס תדהר;ר קרן זילכה"ד;דיקמן



Canceled: הראל-מירה היבנר23/01/201709:30:0010:00:00- תוכניות עבודה חטיבת בריאות

איתמר ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

מירי ;דוד אזולאי;קרן מזרחי;גרוטו

נילי חיון דיקמן;טליה אגמון;כהן

ש מירה "בלשכתה של היועמ

' פרופ: בהשתתפות- היבנר הראל

-איתמר גרוטו' פרופ- ארנון אפק 

-ד נילי דיקמן"עו-ד טליה אגמון"עו

23/01/201709:30:0010:00:00?מירה היבנר

רונית אנדוולט;מורן משהאיתמר גרוטו23/01/201710:15:0010:30:00אנדוולט' פרופ+ גרוטו' ע פרופ.פ 10:15-10:30



-- ח משתתפים"קבלת נתונים מזוהים על חיסונים מקופ:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו--מבוטל : 

איתמר גרוטו23/01/201710:00:0010:30:00ר רובין"ד, ר קלינר"ד, מר אליהו, סטולרמן' גב, יוספין' גב, כהן' גב, ד אגמון"עו, גרוטו' פרופ

ליזה ;מרים יוספין;נסיה כהן;טליה אגמון

אילנה ;אביבה אוליאל;ר'רובין ד

אודי קלינר ;אורית אלקסלסי;סטולרמן

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);ראובן



איתמר גרוטו23/01/201712:00:0012:30:00השקת קמפיין יום שני ללא בשר



אנה )ניר ואנשיו, יאיר ואנשיו: משתתפים. מינהל תכנון אסטרטגי - 2017דיון המשך תוכניות עבודה 

יאיר אסרף23/01/201712:30:0013:30:00(81037

בת אל ;יאיר טלמון;אופיר אביב

ניר ;איתמר גרוטו;יובל אביגדור;נאור

נועה ;חיים הופרט;אדוה קליין;קידר

8חדר ישיבות קומה , , אצל יאיר-שירה לב;שוקרון



ד "גרוטו בנושא מרב' ירושלים ישיבה אצל פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

רון רביענטליו רוזנבלום;חנית קטנה כהןאיתמר גרוטו23/01/201708:00:0008:15:00(בשיחה )קטנה ומר  רוזנבלום ' גב: משתתפים

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



כהן-גלית דה23/01/201708:30:0009:00:00סיכום ועדת בקרה ואיכות-  רצף הטיפול בדגימה הפתולוגית 

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

רוחמה ;עמי-שירה לב;קלין אילוז'ז;עזרא

רותי ;יפית ציסמריו;ר'ענת זוהר ד;אמור

דנה ;ישי

איציק ;יפית כהן;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט

3חדר ישיבות קומה אודי קלינר;לוי



שרונה עבר ,ורד,אלון,דב,יאיר,  מוטי אור ציון,רז דקל,אילת גרינבאום,איתמר: בהשתתפות- ד "מרב

סימן טוב-משה בר23/01/201708:30:0009:15:00נעם: הדני              יועץ אחראי

סימה ;איילת גרינבאום;נעם ויצנר

-מוטי אור;מירי אורן;רז דקל;אהרוני

אלון ;דב פסט;יאיר אסרף;ציון

קלין 'ז;ורד עזרא;דפנה בר ששת;שלזינגר

סמדר ;קרן מזרחי;שני דהן;איתמר גרוטו

ספי ;הדס ידגר;יעל קפלן;סלמן

ל"אצל המנכהדס תדהר;מנדלוביץ





#NAME?23/01/201711:00:0013:30:00ינון יונישרון גוטמן;קרולין פרח;אלי גורדוןאיתמר גרוטו

רויטל )רויטל ואנשיה, יאיר ואנשיו: משתתפים. ן"ח ושב"אגף לפיקוח קופ - 2017דיון תוכניות עבודה 

יאיר אסרף23/01/201715:30:0016:30:00(80107

בת אל ;יאיר טלמון;אופיר אביב

רויטל ;איתמר גרוטו;יובל אביגדור;נאור

חיים ;אדוה קליין;חבר טוב- טופר 

נועה ;הופרט

-שירה לב

יעל ;roniseg@9points.co.il;עמי

איתי ;ליאור ברק;ספי האוסליך;אושרי

806חדר , 8קומה , אצל יאיראלה ;ס תורן'אריאלה אדיג;קלטניק



יאיר אסרף23/01/201713:30:0014:30:00ל"אגף הסברה ויחב - 2017 דיוני תוכניות עבודה 

עינב ;יאיר טלמון;אופיר אביב

יובל ;איתמר גרוטו;בת אל נאור;שימרון

נועה ;חיים הופרט;אדוה קליין;אביגדור

-שירה לב;שוקרון

roniseg@9points.co.il;סמדר 

ספי;יעל אושרי;רויטל מימרן;שזו  

חדר ישיבות, 8קומה , אצל יאירהאוסליך



ענת ,אורלי ואנשיה,ח ואנשיו"מנהל ביה: בהשתתפות- צפת- ח זיו "בי-ח " של בי2017תוכניות עבודה 

איתמר   ,אלון שלזינגר,,ורד עזרא,ארנון,יאיר אסרף,,ניבה מנור,לילך מלוויל,ציונה חקלאי,דנה ארד,,זוהר

סימן טוב-משה בר23/01/201714:00:0015:30:00נעם:     יועץ אחראי

שרה ;נעם ויצנר;אורלי וויינשטיין

ענת ;אדר שץ;איריס גינזבורג;עדיקה

ציונה ;דנה ארד;מיטל אייל;ר'זוהר ד

רחל ;חקלאי

 Itach Hani;אורן פרלסמן;ודים פרמן

(hani.i@ziv.health.gov.il); סמדר

זיוית ;'דורית גרון;נטליה זליגר;שרבי

ל"אצל המנכדבי ';'שמרית מאיר';'ענאן עבאסי';'נשיא



ענת ,אורלי ואנשיה,ח ואנשיו"מנהל ביה: בהשתתפות- ח ברזילי "בי- ח " של בי2017תוכניות עבודה 

יאיר ,רונית אנדוולט,ורד מדמון,ניבה מנור,לילך מלוויל,ציונה חקלאי,דנה ארד,איילת גרינבאום,זוהר

סימן טוב-משה בר23/01/201712:00:0013:30:00נעם: איתמר       יועץ אחראי,אלון שלזינגר,דב פסט,ורד עזרא,ארנון,אסרף

שרה ;נעם ויצנר;אורלי וויינשטיין

ענת ;אדר שץ;איריס גינזבורג;עדיקה

איילת ;מיטל אייל;ר'זוהר ד

 אצל המנכלציונה ;דנה ארד;סימה אהרוני;גרינבאום



ענת ,אורלי ואנשיה,ח ואנשיו"מנהל ביה: בהשתתפות- ח בני ציון " של בי2017תוכניות עבודה 

יאיר ,רונית אנדוולט,ורד מדמון,ניבה מנור,לילך מלוויל,ציונה חקלאי,דנה ארד,איילת גרינבאום,זוהר

סימן טוב-משה בר23/01/201710:30:0012:00:00נעם: איתמר       יועץ אחראי,אלון שלזינגר,דב פסט,ורד עזרא,ארנון,אסרף

שרה ;נעם ויצנר;אורלי וויינשטיין

ענת ;אדר שץ;איריס גינזבורג;עדיקה

איילת ;מיטל אייל;ר'זוהר ד

ציונה ;דנה ארד;סימה אהרוני;גרינבאום

חיים ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט

ודים ';avi grotas;'אורית יונה;הופרט

אורן ;פרמן

ל"אצל המנכerez.shimko';'ilana.peterfre;'פרלסמן



אחיות - בנושא , אלעד מסאסא+ איתמר גרוטו + יאיר אסרף +     יוסי כהן 6706961שיחת ועידה  

דב פסט24/01/201708:00:0008:30:00בדרום ובמגזר החרדי

קרן ;איתמר גרוטו;יאיר אסרף

יוסי כהן ;שירית אלבז;מזרחי

(alyossi@mof.gov.il);אלעד מסאסא



Canceled: מיכל)מר רובינשטיין ואנשיו, יאיר ואנשיו: משתתפים. תוכניות עבודה משמר הבריאות  

יאיר אסרף24/01/201712:00:0013:00:00(81020

יורם ;יובל אביגדור;יאיר טלמון

 Izak;יניב מדאר;רובינשטיין

Grinberg; דוד

דוד ;itai.gor@gmail.com;שוורץ

ציון דדון ;גיא בסיל;ביטחון-מיכל אזולאי

אצל יאיראופיר אביב;ט דרום"קב

זוהר ' דר, יאיר ואנשיו: משתתפים. מינהל איכות ושירות - 2017המשך דיון תוכניות עבודה 

יאיר אסרף24/01/201710:00:0011:00:00(80335מיטל )ואנשיה

הדס ;אופיר אביב;איתמר גרוטו

חיים ;נריה שטאובר;אורלי מלכה;ידגר

ענת ;נעם ברגר;נועה שוקרון;הופרט

חדר ישיבות, 8קומה , אצל יאיראיציק לוי;יעל אושריאיילת ;מיטל אייל;ר'זוהר ד



תפקוד האגף -  מרבד- תיקון ליקויים דוח מבקר המדינה :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

ב חומר "מצ)הלמן ' גב, קרת' גב, ר דקל ונציגיו"ד, גרוטו' פרופ: הרישוי והכשרת נהגים משתתפים

איתמר גרוטו24/01/201715:00:0015:30:00(בנושא

רז דקל 

(raz.dekel@telaviv.health.gov.il);מי

ציפי ;רחל יצקן;סנדרה קרת;רי אורן

קרן מזרחי;מיכל אלחדףהלמן

--- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת : 

מר, מורגנשטיין' גב,  צודיקוב' גב, אנדוולט' פרופ, מר רביע, גרוטו' פרופ: מזון מסובסד משתתפים  

איתמר גרוטו24/01/201711:30:0012:00:00ח לאומית"חשבת קופ+ קפלן' גב, אונגר

מורן ;רונית אנדוולט;דליה לב;רון רביע

טל ;פאינה צודיקוב;משה

מתן ;מורגנשטיין

לימור ';ecohen5@leumit.co.il;'אונגר

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

: מזון מסובסד משתתפים: ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

חשבת + קפלן' גב, מר אונגר, מורגנשטיין' גב,  צודיקוב' גב, אנדוולט' פרופ, מר רביע, גרוטו' פרופ

איתמר גרוטו24/01/201711:00:0011:30:00ח מכבי"קופ

מורן ;רונית אנדוולט;דליה לב;רון רביע

טל ;פאינה צודיקוב;משה

מתן ;מורגנשטיין

לימור ';ardest_ta@mac.org.il;'אונגר

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

: מזון מסובסד משתתפים: ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ח "חשב קופ+ קפלן' גב, מר אונגר, מורגנשטיין' גב,  צודיקוב' גב, אנדוולט' פרופ, מר רביע, גרוטו' פרופ

איתמר גרוטו24/01/201710:00:0010:30:00מאוחדת

מורן ;רונית אנדוולט;דליה לב;רון רביע

טל ;פאינה צודיקוב;משה

מתן ;מורגנשטיין

לימור מנחםיעל ';roei@meuhedet.co.il;'אונגר

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

ההסתדרות , כנס סייבר ורפואה בהסתדרות הרפואית לישראל באולם בלשר

הרפואית

 

איתמר גרוטו24/01/201716:00:0018:30:00רמת גן איתמר מייצג את  , 35בוטינסקי 'רחוב ז , 11קומה  – 2מגדלי התאומים (

י ולהביא " בהר2חנייה בבניין 

שובר

איתמר גרוטו24/01/201709:00:0017:00:00?הוועידה השנתית השישית של השלטון המקומי בישראל וקרן קימת לישראל 

א" גני התערוכה ת2ביתן איתמר גרוטו24/01/201716:00:0019:00:00?הוועידה השנתית השישית של השלטון המקומי בישראל וקרן קימת לישראל 



ענת ,אורלי ואנשיה,ח ואנשיו"מנהל ביה: בהשתתפות- ח וולפסון"בי-ח " של בי2017תוכניות עבודה 

יאיר ,רונית אנדוולט,ורד מדמון,ניבה מנור,לילך מלוויל,ציונה חקלאי,דנה ארד,איילת גרינבאום,זוהר

סימן טוב-משה בר24/01/201716:30:0018:00:00נעם: איתמר       יועץ אחראי,אלון שלזינגר,דב פסט,ורד עזרא,ארנון,אסרף

שרה ;נעם ויצנר;אורלי וויינשטיין

ענת ;אדר שץ;איריס גינזבורג;עדיקה

איילת ;מיטל אייל;ר'זוהר ד

ל"אצל המנכציונה ;דנה ארד;סימה אהרוני;גרינבאום



ענת ,אורלי ואנשיה,ח ואנשיו"מנהל ביה: בהשתתפות- ח נהריה"בי-ח " של בי2017תוכניות עבודה 

יאיר ,רונית אנדוולט,ורד מדמון,ניבה מנור,לילך מלוויל,ציונה חקלאי,דנה ארד,איילת גרינבאום,זוהר

סימן טוב-משה בר24/01/201714:30:0016:00:00נעם: איתמר       יועץ אחראי,אלון שלזינגר,דב פסט,ורד עזרא,ארנון,אסרף

Meital Ashour; נעם;אורלי וויינשטיין  

אדר;איריס גינזבורג;שרה עדיקה;ויצנר  

איילת;מיטל אייל;ר'ענת זוהר ד;שץ  

ציונה;דנה ארד;סימה אהרוני;גרינבאום ל"אצל המנכ 



ענת ,אורלי ואנשיה,ח ואנשיו"מנהל ביה: בהשתתפות- ח רמבם"בי-ח " של בי2017תוכניות עבודה 

אלון ,,ורד עזרא,ארנון,יאיר אסרף,,ורד מדמון,ניבה מנור,לילך מלוויל,ציונה חקלאי,דנה ארד,,זוהר

סימן טוב-משה בר24/01/201712:00:0014:00:00נעם: איתמר       יועץ אחראי,שלזינגר

שרה ;נעם ויצנר;אורלי וויינשטיין

ענת ;אדר שץ;איריס גינזבורג;עדיקה

ציונה ;דנה ארד;מיטל אייל;ר'זוהר ד

יעל אפלבוים ;רחל ירמיהו;חקלאי

'Michal Baker';'Miki Halberthal';אורן 

ודים פרמן;פרלסמן ;'Nissim Haim - 

(Hanhala)';'Gila Biton';'Michal 

Mekel';'Lior Lowenstein';ל"אצל המנכ רונית



ענת ,אורלי ואנשיה,ח ואנשיו"מנהל ביה: בהשתתפות- ח הילל יפה"בי- ח " של בי2017תוכניות עבודה 

יאיר ,רונית אנדוולט,ורד מדמון,ניבה מנור,לילך מלוויל,ציונה חקלאי,דנה ארד,איילת גרינבאום,זוהר

סימן טוב-משה בר24/01/201710:15:0011:45:00נעם: איתמר       יועץ אחראי,אלון שלזינגר,דב פסט,ורד עזרא,ארנון,אסרף

שרה ;נעם ויצנר;אורלי וויינשטיין

ענת ;אדר שץ;איריס גינזבורג;עדיקה

איילת ;מיטל אייל;ר'זוהר ד

ציונה ;דנה ארד;סימה אהרוני;גרינבאום

פיינבלט ;'ודים פרמן;אורן פרלסמן

בן משה ';'קורן רפי';'סייג סילבי';'דינה

אופידיסנו מאיה ';'ברעם ענת';'ר"אמנון ד

אצל המנכלשרה ';פיטרשו אביבה';'משעלי ליז';'ח"רו



איתמר גרוטו25/01/201714:45:0015:15:00 עם זאב וורמרנד14:45שיחה 



25/01/201707:30:0008:00:00ע מיכל.פ

דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו25/01/201717:00:0018:00:00בכנסת אגף הטרקלין הבינלאומי פגישה עם נשיא בית הנבחרים

איתמר גרוטו25/01/201713:00:0013:30:00'צבי בורכוביץ'  שיחה עם פרופ13:00בשעה 



לינה בסל' שיחה עם פרופ 8:00 איתמר גרוטו25/01/201708:00:0008:30:00- 



--- ח"קבלת נתונים מזוהים על חיסונים מקופ:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו----השיחה מבוטלת  

איתמר גרוטו25/01/201716:00:0016:30:00ר רובין"ד, ר קלינר"ד, מר אליהו, סטולרמן' גב, יוספין' גב, כהן' גב, ד אגמון"עו, גרוטו' פרופ: משתתפים

ליזה ;מרים יוספין;נסיה כהן;טליה אגמון

אילנה ;אביבה אוליאל;ר'רובין ד

אודי קלינר ;אורית אלקסלסי;סטולרמן

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);ר חן שטיין זמיר'דראובן

יעקב ליצמן שר הבריאות25/01/201708:40:0008:55:00הכנה לועדת ביקורת המדינה

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;יעקב ליצמן;יעקב טסלר;אייזק כנסת 



קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר25/01/201708:30:0009:00:00איתמר                זהבה תשלח זימון ביקשה לשריין+עם ליצמן הכנה לקראת הוועדה- בכנסת- לשריין



 שקלים השקעה בקמפיינים נגד עישון באולם הנגב 0,  מתים מעישון8000:  בכנסת דיון מהיר בנושא

איתמר גרוטו25/01/201709:00:0011:00:00מצולם

שרה שטרייספלד201725/01/201708:00:0015:00:00לקראת כנס תובנות ויעדים - סדנת טד 

ספי ;איתמר גרוטו;רונית אנדוולט

איילת ;רוני ספיר;מנדלוביץ

רחל ;גרינבאום

9חדר ישיבות קומה  efibanay@gmail.com;Dafna;יונה

יעקב ליצמן שר הבריאות25/01/201717:00:0018:00:00רון רביע+ איתמר גרוטו + עינב+ מר דימטריס סילוריס - נשיא בית הנבחרים קפריסין 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

אמיליה אניס;יעקב טסלר';אייזק  

אגף הטרקלין הבנלאומי - כנסת 

.ליד הספריה



Canceled:  ספי מנדלוביץ25/01/201715:30:0016:00:00יורם רובינשטיין+איתמר גרוטו' פרופ+ר ספי מנדלוביץ"ד-  שיחת ועידה

יורם ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ביטחון-מיכל אזולאי;רובינשטיין





יעקב ליצמן שר הבריאות25/01/201709:00:0011:00:00!!!!!!!!!!!!!לקבל פרטים ממירי כהן ומליז _______ זיהומים - וועדה לביקורת המדינה 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;'ורד עזרא;יעקב טסלר';אייזק כנסת 



מלון כרמיםאיתמר גרוטו25/01/201708:30:0018:30:00בכירים- כנס החורף של וקסנר 



א" גני התערוכה ת2ביתן איתמר גרוטו25/01/201708:00:0015:30:00?הוועידה השנתית השישית של השלטון המקומי בישראל וקרן קימת לישראל 

ח פוריה ואנשיו תוכניות עבודה "בהשתתפות מנהל ביה- ח פוריה "ח ביה" של ביה2017תכניות עבודה 

סימן טוב-משה בר25/01/201712:00:0014:00:00ארנ,יאיר אסרף,,ציונה חקלאי,דנה ארד,,ענת זוהר,אורלי ואנשיה,ח ואנשיו"מנהל ביה:  בהשתתפות2017

שרה ;נעם ויצנר;אורלי וויינשטיין

ענת ;אדר שץ;איריס גינזבורג;עדיקה

ציונה ;דנה ארד;מיטל אייל;ר'זוהר ד

יעל ;יאיר אסרף;רחל ירמיהו;חקלאי

דורית ;נטליה זליגר;סמדר שרבי

גלית מגריל ;גרון

(GMagril@poria.health.gov.il); שושי

אצל המנכל-נעמה פרי;ר קרן זילכה"ד;שוורץ



ענת ,אורלי ואנשיה,ח ואנשיו"מנהל ביה: ש בהשתתפות"ח תה"בי-ח " של בי2017תוכניות עבודה 

יאיר ,רונית אנדוולט,ורד מדמון,ניבה מנור,לילך מלוויל,ציונה חקלאי,דנה ארד,איילת גרינבאום,זוהר

סימן טוב-משה בר25/01/201716:30:0018:30:00נעם: איתמר       יועץ אחראי,אלון שלזינגר,דב פסט,ורד עזרא,ארנון,אסרף

שרה ;נעם ויצנר;אורלי וויינשטיין

ענת ;אדר שץ;איריס גינזבורג;עדיקה

איילת ;מיטל אייל;ר'זוהר ד

ציונה ;דנה ארד;סימה אהרוני;גרינבאום

שיבא -דנה ויינר;אורן פרלסמן;ודים פרמן

(dana.weiner@sheba.health.gov.il)';

Dr. Grinberg 

Amir';'Dorit.TekesManova@sheba.hל"אצל המנכ



26/01/201707:30:0008:00:00 שיחה עם ניסים אלון7:30בשעה 

איתמר גרוטו26/01/201708:00:0008:30:00חומר לאפשרי בריא

שרה שטרייספלד26/01/201708:00:0020:30:00צילומים אפשרי שף בריא

 Effi Banay;רחל יונה

<efibanay@gmail.com >

(efibanay@gmail.com); איתמר

רונית ;גרוטו

  קרית שדה 1רחוב הירדן 

לוד,התעופה



איתמר גרוטו19:1526/01/201719:00:0019:30:00טיסה לאילת בשעה 



יאיר ,אופיר,ר שושי גולדברג ואנשיה"ד: בהשתתפות- תכניות עבודה מניסטוריון - מינהל סיעוד 

סימן טוב-משה בר26/01/201713:00:0014:00:00מאיה: מירה                 יועץ אחראי,אלון,שירה לב עמי,דב,איתמר,

יאיר ;אופיר אביב;שני לוי;שושי גולדברג

הדס ;ספי מנדלוביץ;מאיה גולן;אסרף

קרן ;איתמר גרוטו;נעם ויצנר;תדהר

- אריאלה אסרף;דב פסט;מזרחי

אורן ;נועה שוקרון;חיים הופרט

ליאת ;שיר אברמיצקי;דודי לוי;פרלסמן

-פייס

אצל המנכלavivazz@gmail.com';daniellee;'דורי



, יאיר,עינב והצוות שתחליט: בהשתתפות- תכניות עבודה מניסטריון - אגף הסברה ויחסים בינלאומיים 

סימן טוב-משה בר26/01/201717:30:0018:30:00:מירה                      יועץ אחראי,אלון,שירה לב עמי,דב,איתמר,אופיר

ספי ;צילה סעדון;עינב שימרון

יאיר ;אופיר אביב;סמדר שזו;מנדלוביץ

נעם ;הדס תדהר;מאיה גולן;אסרף

דב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;ויצנר

יאיר ;נועה שוקרון;חיים הופרט

יובל ;בת אל נאור;אדוה קליין;טלמון

avivazz@gmail.com';ronise;'אביגדור

g@9points.co.ilאצל המנכל



יאיר , אופיר אביב, ר ענת עקה זוהר"ד: תכניות עבודה מניסטריון בהשתתפות- מינהל איכות ושירות 

סימן טוב-משה בר26/01/201716:00:0017:30:00ר ספי מנדלוביץ והדס תדהר"ד, מאיה גולן, נעם ויצנר, אסרף

יאיר ;אופיר אביב;ר'ענת זוהר ד

מאיה ;מיטל אייל;יעל קאלק;אסרף

הדס ;ספי מנדלוביץ;נעם ויצנר;גולן

קרן מזרחי;איתמר גרוטו;תדהר

אורלי ;נריה שטאובר;הדס ידגר

נועה ;חיים הופרט;מלכה

אצל המנכל'avivazz@gmail.com;'שוקרון



אופיר  ,יאיר,אסנת ואנשיה: בהשתתפות- תכניות עבודה מינסטריון -  מינהל טכנולוגיות 

סימן טוב-משה בר26/01/201714:15:0015:45:00הדס תדהר: מירה                          יועץ אחראי,אלון,שירה לב עמי,דב,איתמר,

יאיר ;ליאורה נעים;ר'אסנת לוקסנבורג ד

ספי ;הדס תדהר;אופיר אביב;אסרף

איתמר ;נעם ויצנר;מאיה גולן;מנדלוביץ

אריאלה ;דב פסט;קרן מזרחי;גרוטו

חיים ;נריה שטאובר;הדס ידגר

נועה ;הופרט

אצל המנכל'avivazz@gmail.com;'שוקרון



מנהלי בתיח : בהשתתפות (2017תכניות עבודה )דיון אחוד מסכם - ח פסכיאטריים"בתי

ורד ,איתמר,ארנון,יאיר ואנשיו,ענת מרגל,דנה ארד,,ענת זוהר,אדר שץ,איריס,אורלי,פסכיאטריים

סימן טוב-משה בר26/01/201708:30:0013:00:00אלון שלזינגר,,טל ברגמן,עזרא

אורלי ;ספי מנדלוביץ;נעם ויצנר

איריס ;שרה עדיקה;וויינשטיין

דנה ;מיטל אייל;ר'ענת זוהר ד;גינזבורג

ארנון אפק ;יאיר אסרף;ענת מרגל;ארד

-ליאת פייס;ודים פרמן;פאינה צודיקוב

דורית ;נטליה זליגר;סמדר שמעוני;דורי

, גואטה;'סיביל סירקיס;אדר שץ;גרון

יהודית ;חיים הופרט;לאה בוצר';ליאת

אולם -  ירושלים 39ירמיהו 

4הכנסים קומה 

איתמר גרוטו26/01/201716:00:0018:00:00נטשה תחליף אותי- בבן גוריון סמינר סטודנטים 

מלון דן אילתאיתמר גרוטו9:30-10:0027/01/201708:00:0014:00:00כולל הרצאה בשעה - כנס רפואת כאב באילת 





איתמר גרוטו15:0028/01/201715:00:0015:30:00טיסה חזור הוקדמה לשעה 



סימן טוב-משה בר29/01/201712:30:0014:30:00ישיבת הנהלה

אורלי ;אודי קלינר;אביב אוחנה

אלה ;איתמר גרוטו;אייל בסון;וויינשטיין

אסנת ;אמיר נוטמן;אלון שלזינגר;גאון

אצל המנכלארנון ;ר'אריק סיטון ד;ר'לוקסנבורג ד



-א"הכנה לקראת פגישת המנכל אצל ליצמן בעניין איחוד הצלה מד(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר29/01/201708:30:0009:00:00ספי,איתמר,מירי: בהשתתפות

ספי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;מירי כהן

מנדלוביץ



דליה זיו29/01/201708:00:0008:30:00ם"שיחת ועידה בנושא אוהל האבולה ברמב

טל ברוש ; בעז לב

tbrosh@gmail.com; איתמר שליט

(shalit_i@netvision.net.il); איתמר

איתמר ;(itamar_s@clalit.org.il)שליט 



29/01/201711:30:0012:00:00שיחה עם זאב וומברנד

דוד אזולאי;מורן אלולאיתמר גרוטו29/01/201707:45:0008:00:00דוד יחייג לנייד של איתמר)שיחה עם דוד אזולאי  7:45

איתמר גרוטו29/01/201712:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ

איתמר גרוטו29/01/201714:30:0016:30:00ס בישראל במרכז הכנסים משכנות שאננים ירושלים"הצגת תחום התכנון במושב השלישי בסדנת בריה



איתמר גרוטו29/01/201708:00:0008:30:00ס בישראל במרכז הכנסים משכנות שאננים ירושלים"דברי פתיחה בסדנת בריה 8:45

צריך להכנס לשער של בית -  חניה 

ההארחה משכנות ושם להגיד את 

.שמו ויתנו לו להכנס

#NAME?29/01/201708:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אילנה ;אודי קלינר;אביעד הדר

אמיליה אניס ';אלי גורדון;'סטולרמן

דיקלה דהן ;ר ראמי גריאפת"ד;ר'ד

אלי גורדוןלירי ;ר'ליזה רובין ד;שריקי

במשרדי בירושליםאיתמר גרוטו29/01/201710:00:0011:00:00רבקה פיינרו' פגישה עם פרופ

אופיר  ,יאיר,אורלי ויינשטיין: בהשתתפות- תכניות עבודה מניסטריון -חטיבת בתי חולים

סימן טוב-משה בר29/01/201716:30:0018:30:00נעם: אלון                  יועץ אחראי,מירה,שירה,דב,איתמר,

איריס ;שרה עדיקה;אורלי וויינשטיין

נעם ;אופיר אביב;יאיר אסרף;גינזבורג

איתמר ;ספי מנדלוביץ;מאיה גולן;ויצנר

אריאלה ;דב פסט;קרן מזרחי;גרוטו

יאיר ;נועה שוקרון;חיים הופרט

יובל ;בת אל נאור;אדוה קליין;טלמון

avivazz@gmail.com';ronise;'אביגדור

g@9points.co.il;אצל המנכלאדר ;כהן-נעמה פרי



- אופיר,יאיר,רויטל טופר ואנשיה- תכניות עבודה מניסטוריון - ן "ח ושב"פיקוח על קופו    

, סימן טוב-משה בר29/01/201718:30:0019:30:00נעם: מירה                    יועץ אחראי,אלון,שירה לב עמי,דב,איתמר

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר 

יאיר ;איתי קלטניק;ליאור ברק;שמעוני

ספי ;נעם ויצנר;אופיר אביב;אסרף

קרן ;מאיה גולן;הדס תדהר;מנדלוביץ

בת אל ;אדוה קליין;יאיר טלמון

נועה ;חיים הופרט;יובל אביגדור;נאור

avivazz@gmail.com';roniseg;'שוקרון

@9points.co.il;אצל המנכלאריאלה ;ג'חוה חג



Canceled:  יאיר אסרף29/01/201709:00:0011:00:00סגירת קצוות - 2017תכנית עבודה

איתמר 

עובדי ';avivazz@gmail.com;'גרוטו

אגף תקציבים

roniseg@9points.co.il; יעל;דוד זאודה  

אדוה קליין;קאלק

 חדר 4קומה , בנין בזק, אצל יאיר

104



Canceled: רות ישי, יהודה רון, אורלי וויינשטיין: משתתפים, ם"איחוד מעבדות רמב: פגישה בנושא , 

אורלי וויינשטיין29/01/201714:30:0015:30:00איתמר גרוטו, יאיר אסרף

יאיר ;רותי ישי;יהודה רון מר

8קומה , אצל יאיראיתמר גרוטו;אסרף

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט29/01/201716:30:0020:30:00ד בתי חולים בני ציון וכרמל"בקרת פתע בנושא מוכנות לחורף במלר

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;סמדר יעקב;שלומוב

איתמר ;לימור יוסף;גולדברג

מועאוויה ;יעל כהן;שירית אלבז;גרוטו





איתמר גרוטו29/01/201708:00:0016:00:00.במרכז הכנסים משכנות בירושלים" 2017דוח בריאות וסביבה בישראל "סדנת התכנון של 

ציונה ,איתמר גרוטו ,ארנון אפק ' פרופ:שיחת ועידה בנושא וועדה למסירת מידע      משתתפים

עמי-שירה לב30/01/201710:00:0010:45:00טליה אגמון,חקלאי

ציונה ;ארנון אפק פרופ;טליה אגמון

גבריאל ;ראובן אליהו;מורן אלול;חקלאי

איתמר ;ניר ינובסקי;רוני ספיר;כהן

רוחמה אמורקרן מזרחי;גרוטו

חתימת טופס +תקנות סימון קלורי+סייפגארד: ד אבישר בנושא"גרוטו פגישה עם עו' במשרדו של פרופ

רון רביעהדר מלכה;רמי אבישראיתמר גרוטו30/01/201712:00:0012:30:00יועץ

איתמר ,רותי ישי,ורד מדמון: בהשתתפות (דיון פנימי)ביוכימאים מיקרוביולוגים ועובדי מעבדה

סימן טוב-משה בר30/01/201713:30:0014:00:00נעם ויצנר: דב פסט                  יועץ אחראי,גרוטו

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;נעם ויצנר

דב ;רותי ישי;אורית זרגרי;מדמון קויתי

ל"אצל המנכהדס תדהרל"סמנכ- אריאלה אסרף;פסט



Day 2 - EHF/Ministry of Health Workshop: Environment and Health in	Israel 201730/01/201709:15:0016:30:00Environment and Health Fund

Ruth Ostrin;Sari Rosen;Naama 

Shilony; זהר ברנט;תמר ברמן -

איתמר;יצחקי  

 איזבלה;'SinaiaN@sviva.gov.il';גרוטו

משכנות , מרכז הכנסים משכנות

ירושלים, שאננים

אופיר , יאיר אסרף, ניר קידר ואנשיו: תכניות עבודה מניסטריון בהשתתפות, מינהל לתכנון אסטרטגי

סימן טוב-משה בר30/01/201716:15:0017:15:00נעם ויצנר והדס תדהר, מאיה גולן, ר ספי מנדלוביץ"ד, אביב

מאיה ;יעל קאלק;מן'אתי תורג;ניר קידר

יאיר ;ספי מנדלוביץ;נעם ויצנר;גולן

איתמר ;הדס תדהר;אופיר אביב;אסרף

קרן מזרחי;גרוטו

נועה ;חיים הופרט;יאיר טלמון

יובל ;בת אל נאור;אדוה קליין;שוקרון

avivazz@gmail.com';ronise;'אביגדור

g@9points.co.il;Gidi Paytan אצל המנכל



יאיר , יהודה רון ואנשיו: תכנית עבודה מיניסטריון בהשתתפות- פיתוח ובינוי מוסדות רפואה , תכנון

, מאיה גולן, ר ספי מנדלוביץ"ד,מירה היבנר,אלון שלזינגר,שירה לב עמי,דב,איתמר, אופיר אביב, אסרף

סימן טוב-משה בר30/01/201715:00:0016:00:00נעם ויצנר והדס

יאיר ;אלה גאון;יהודה רון מר

ספי ;יעל קאלק;אופיר אביב;אסרף

אורלי ;נעם ויצנר;מאיה גולן;מנדלוביץ

קרן ;איתמר גרוטו;הדס תדהר;וויינשטיין

חיים ;דורי-ליאת פייס;יאיר טלמון

דליה ;נועה שוקרון;הופרט

יעקב ';avivazz@gmail.com;'שטולץ

ל"אצל המנכטליה ;נתן סמוך;ציונה יחיא;קידר



שירה לב ,דב,אופיר    ,יאיר,איתמר ואנשיו: בהשתתפות- תכניות עבודה מינסטריון - בריאות הציבור 

סימן טוב-משה בר30/01/201717:15:0019:45:00מאיה:מירה              יועץ אחראי,אלון,עמי

קרן ;איתמר גרוטו;מאיה גולן

אריאלה ;דב פסט;אופיר אביב;מזרחי

רוחמה ;עמי-שירה לב;ל"סמנכ- אסרף

דפנה בר ;אלון שלזינגר;אמור

נועה ;יעל קפלן;הדס ידגר;יאיר אסרף

חיים ;שוקרון

נתן ';avivazz@gmail.com;'הופרט

אצל המנכל Gidi;ר קרן זילכה"ד;טליה אגמון;סמוך



צביה )מירה היבנר ואנשיה, יאיר ואנשיו: משתתפים. לשכה משפטית - 2017דיון תוכניות עבודה 

יאיר אסרף30/01/201709:30:0010:30:00(81229

נריה ;הדס ידגר;אופיר אביב

-מירה היבנר;איתמר גרוטו;שטאובר

נועה ;חיים הופרט;הראל

חדר ';avivazz@gmail.com;'שוקרון

-שירה לב;נילי חיון דיקמן;טליה אגמון

ארול ;ספי האוסליך;יעל אושרי;עמי

erezd@9points.co.il;נתן סמוך;חכים

חדר ישיבות , 9קומה , אצל יאיר

גדול



איתמר גרוטו30/01/201709:15:0016:30:00.במרכז הכנסים משכנות בירושלים" 2017דוח בריאות וסביבה בישראל "סדנת התכנון של 



סימן טוב-משה בר31/01/201721:15:0021:45:00(נשיא איחוד הצלה)אלי ביר , איתמר , מירי, מאיה- שיחת ועידה איחוד הצלה 

קרן ;איתמר גרוטו;שירן אמון;מירי כהן

ספי מנדלוביץ;מאיה גולן;מזרחי



איתמר גרוטו31/01/201716:45:0017:15:00ראיון בטלביזיה



מירה ,שרון גוטמן:בהשתתפות- אגרות ייבוא מזון : בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר31/01/201720:30:0021:00:00רן רידניק, פינס,ליאב, מאיה,אלון שלזינגר,מרב כהן,מרינה,אלי גורדון,איתמר,היבנר

מלי ;הראל-מירה היבנר;שרון גוטמן

אלי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;כראזי

מרינה ;קרולין פרח;גורדון

עופר רק;amitmi@mof.gov.il;רון רביעאלון ;חשבות- מירב כהן ;אוסטפלד



סימן טוב-משה בר31/01/201712:45:0013:45:00מאיה: ספי          יועץ אחראי,מירי כהן, איתמר: איחוד הצלה בהשתתפות

שירן ;מירי כהן;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכמאיה גולן;ספי מנדלוביץ;אמון



31/01/201720:00:0021:00:00אורית ארז

--- איתמר גרוטו31/01/201716:00:0016:30:00דקוזן' במשרדו של איתמר פגישה עם פרופ---מבוטל

– - תואם מול 

קרן

 

 



בריאות אחת : א ישיבה בנושא"ת, חדר ישיבות, 3קומה , 12רחוב הארבעה ,  בשירות המזון הארצי

איתמר גרוטו31/01/201711:00:0012:00:00ר לדרמן"ד, ר גריאפת"ד, ר אניס"ד, ר ינון"ד, ר קלינר"ד, מורן' פרופ, גרוטו' פרופ: משתתפים

קובי יעקב מורן ;'ר'גלעד ד-קובי מורן

אודי ';(giladko@post.bgu.ac.il)' פרופ

קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); ינון

רחוב , א "בלשכת הבריאות ת

בחדר הישיבות , 12הארבעה 

א"ת, הקטן

ר'איל שורצברג ד31/01/201708:00:0008:30:00ל"שיחת ועידה בנושא המ

דפנה ;דניז אינבינדר;ישי פאליק

איתמר גרוטו;עינת גורליק;סנדובסקי



א ישיבה "ת, חדר ישיבות, 3קומה , 12רחוב הארבעה , בשירות המזון הארצי----הישיבה מבוטלת

פ איגוד "שת+ טיפול מזורז באנטביטיקה מצילת חיים+ התנגדויות בקרב הורים לקבלת גרדסיל: בנושא

איתמר גרוטו31/01/201712:00:0013:00:00מורן גלעד'  פרופ, ויינברגר' פרופ, ר שטיין"ד, גרוט' פרופ: מחלות זיהומיות  משתתפים

שטיין מיכל ;'ר'גלעד ד-קובי מורן

 miriw@netvision.net.il';Jacob';'ר"ד

Moran-Gilad, MD MPH

רחוב , בשירות המזון הארצי

חדר , 3קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות

חשיפת חיילי : א ישיבה בנושא"ת, חדר ישיבות, 3קומה , 12רחוב הארבעה , בשירות המזון הארצי

ר פושנוי "ד: ר רענן משרד הכלכלה"ד, ר קלינר"ד, ר קרקיס"ד, גרוטו' פרופ: ל לאזבסט משתתפים"צה

איתמר גרוטו31/01/201710:00:0011:00:00בר און' גב: ר זק מהגנת הסביבה "ד, ר טקיטנסקי ואנשיו"ד: ל "מצה

אודי קלינר ;ר'איזבלה קרקיס ד

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)'; לובה

ר "פושנוי ד

(Luba.Pushnoy@Economy.gov.il)';'

'Rima.Cohen@Economy.gov.il';'An

at.Schulman@Economy.gov.il'



המלצות וועדת : א ישיבה בנושא"ת, חדר ישיבות, 3קומה , 12רחוב הארבעה , בשירות המזון הארצי

ד "עו, ר שפריץ"ד, ר אניס"ד, לרמן' פרופ, שיבולת' פרופ, שובל'  פרופ, גרוטו' פרופ: שובל משתתפים

איתמר גרוטו31/01/201709:00:0010:00:00סידר' גב, אגמון

מימי ;נעה סידר;טליה אגמון

אמיליה אניס ;שבתאי

shouval@hadassah.org.il';'oren;'ר'ד

sh@tlvmc.gov.il';'yehudale@clalit.oמייקל הרטל

רחוב , בשירות המזון הארצי

חדר , 3קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות



יאיר ,איתמר , אופיר אביב, ארנון אפק' פרופ: בהשתתפות, תכניות עבודה מניסטריון- חטיבת בריאות 

סימן טוב-משה בר31/01/201713:45:0015:45:00נעם ויצנר והדס תדהר, מאיה גולן, ר ספי מנדלוביץ"ד, אסרף

יעל ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

נעם ;מאיה גולן;ספי מנדלוביץ;קאלק

קרן ;איתמר גרוטו;הדס תדהר;ויצנר

ל"סמנכ- אריאלה אסרף;דב פסט;מזרחי

יאיר ;אופיר אביב;יאיר אסרף

בת אל ;נועה שוקרון;חיים הופרט;טלמון

יובל ;אדוה קליין;נאור

בירושלים,     ל "אצל המנכavivazz@gmail.com';ronise;'אביגדור



יאיר אסרף01/02/201711:15:0012:30:00ל"מצגת למנכ- הכנה סופית 

ודים ;אופיר אביב;איתמר גרוטו

יאירנטע יונה;יאיר טלמון;חגי דרור;פרמן









ראש חטיבת -  מועמדים 2מרכז הערכה למועמדים          דב       - באדם מילא בירושלי ם  - בשטראוס 

קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר01/02/201708:30:0013:30:00רגולציה מדיניות שווקים והסדר

קרן )איתמר, יאיר ואנשיו: משתתפים.  אגף המחשוב ובריאות דיגיטלית- המשך דיון תוכניות עבודה

יאיר אסרף01/02/201718:15:0019:45:00(80114רוחמה )שירה ואנשיה,(80511

רוני ;ספי האוסליך;עמי-שירה לב

בת אל ;יאיר טלמון;אופיר אביב;ספיר

אסף ;יעל אושרי;יובל אביגדור;נאור

חיים ;נועה שוקרון;פרקר

חדר ישיבות ;עתידי קרני;שגית סול

 חדר דיונים9קומה , אצל יאירראובן אליהו;9קומה 



, אופיר ,יאיר,ורד עזרא ואנשיה: בהשתתפות- תכניות עבודה מינסטריון - מינהל רפואה 

סימן טוב-משה בר01/02/201712:30:0018:30:00:מירה                       יועץ אחראי,אלון,שירה לב עמי,דב,איתמר,ספי

יאיר ;אופיר אביב;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

מאיה ;נעם ויצנר;ספי מנדלוביץ;אסרף

קרן ;איתמר גרוטו;הדס תדהר;גולן

רוחמה ;עמי-שירה לב;דב פסט;מזרחי

שיר ;דודי לוי;אורן פרלסמן;זהבה רומנו

חיים ;דורי-ליאת פייס;אברמיצקי

שירה ;אדוה קליין;נועה שוקרון;הופרט

ל"אצל המנכ-סיגל ליברנט;פאני אבוחצירה;ארנון

	

ניר ,שירה לב עמי,ספי האוסליך,איתמר,ספי,רוני ספיר: בהשתתפות- הכנה - מיזם בריאות האדם 

סימן טוב-משה בר02/02/201714:00:0014:30:00הדס תידהר,ינובסקי

איתמר ;ספי מנדלוביץ;רוני ספיר

שירה ;ספי האוסליך;קרן מזרחי;גרוטו

הדס ;ניר ינובסקי;רוחמה אמור;עמי-לב

ל"אצל המנכתדהר



סימן טוב-משה בר02/02/201715:30:0016:15:00(חגית):      קרן          יועץ אחראי+ורד עזרא    +דרור דיקר

ר "דרור דיקר ד;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

קלין אילוז'ז;ורד עזרא;ר"דרור דיקר ד;

 39ירמיהו ' רח- ל  "אצל המנכ

13ירושלים קומה 



02/02/201719:00:0019:30:00(בחתונה)ניצה תעלה לשיחה במקום חן 

מר +ר  מנדלוביץ"ד+גרוטו' ירושלים ישיבה עם פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו02/02/201716:00:0017:30:00טייטלבוים

מיכל ;ספי מנדלוביץ

מזכירות איחוד הצלה'moshet@1221.org.il;'אליה

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



סימן טוב-משה בר02/02/201719:15:0019:45:00מאיה, איתמר- ל עירית ירושלים "הכנה לפגישה עם מנכ- שיחת ועידה 

ר "ד;מאיה גולן;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מיאן'שלומית נג;חן זמיר



הראל-מירה היבנר02/02/201708:00:0009:00:00לשכה משפטית- בריאות הציבור - תכניות עבודה 

דוד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

נילי חיון ;שירן אמון;מירי כהן;אזולאי

טליה אגמון;דיקמן

ש מירה "בלשכתה של היועמ

איתמר -נילי דיקמן- היבנר הראל

-מירי כהן - דוד אזולאי - גרוטו 

מיכל גולדברג





' פרופ: התפתחות הילד משתתפים+ מוקד גמילה מעישון מכבי:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו02/02/201716:30:0017:00:00ד סמוך"עו, טופר' גב, גרוטו

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר 

צביה ;נתן סמוך;רויטל קדמי;שמעוני

יחזקאל



Canceled: א בקריאה"טלפון ופרטים למד' הנחיית איחוד הצלה שלא להעביר מס: שיחת ועידה בנושא  

ספי מנדלוביץ02/02/201708:30:0009:00:00מירי כהן, מאיה, איתמר, ספי: משתתפים. לאמבולנס

שירן ;מירי כהן;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

גבריאלה אליהו;מאיה גולן;אמון



בעז לא , איתמר, אתי סממה, אסנת, (ל "עינב בחו), רוני ספיר, שירה לב עמי- מיזם בריאות האדם 

גדי ,אבי חסון,שלמה פשקוס, הדס, מאיה, אבי כהן, שי לי, ראמי גריאפאת , ניר, אייל בסון, מגיע

סימן טוב-משה בר02/02/201714:30:0015:30:00נציגים מטעם אייל חימובסקי, אבי ליכט ,פרנק

רוני ;רוחמה אמור;עמי-שירה לב

אסנת ;צילה סעדון;עינב שימרון;ספיר

מאיה ;ליאורה נעים;ר'לוקסנבורג ד

'Shirady@mof.gov.il'אתי ;הדס תדהר;גולן

ירמיהו  - ל בירושלים "אצל המנכ

              חנייה 13 קומה 39

בחניון התחנה המרכזית ולהביא 

שובר חנייה

סימן טוב-משה בר02/02/201712:30:0014:00:00שלומיתאיתמר,מירה,אלון,שירה,דב,אופיר,יאיר: בהשתתפות- תכניות עבודה מניסטריון -תקציבים

דב ;אופיר אביב;יאיר אסרף

-שירה לב;ל"סמנכ- אריאלה אסרף;פסט

דפנה ;אלון שלזינגר;רוחמה אמור;עמי

מלי ;הראל-מירה היבנר;בר ששת

 Gidi Paytan;חיים הופרט

(gidip@9points.co.il);'avivazz@gma

il.com';'nuritc@lotem.co.il;' יעל

ל"אצל המנכודים ;יאיר טלמון;ספי האוסליך;אושרי



--- איתמר גרוטו02/02/201709:00:0010:00:00א פגישה עם מיקי"בלשכת הבריאות ת-----הישיבה מבוטלת

, רוני ספיר,שירה לב עמי ואנשיה: בהשתתפות- תכניות עבודה מניסטריון - בריאות דיגיטלית +מחשוב

סימן טוב-משה בר02/02/201710:30:0012:30:00,הדס תדהר,נעם ויצנר,מאיה,ספי מנדלוביץ,אופיר,יאיר אסרף

רוני ;רוחמה אמור;עמי-שירה לב

ספי ;אופיר אביב;יאיר אסרף;ספיר

הדס ;נעם ויצנר;מאיה גולן;מנדלוביץ

דב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;תדהר

בת אל 

חיים ';avivazz@gmail.com;'נאור

 Gidi Paytan;הופרט

(gidip@9points.co.il);'nuritc@lotem.אצל המנכל



,  אופיר ,יאיר,דב ואנשיו: בהשתתפות- תכניות עבודה ומינסטריון -משאבי אנוש 

סימן טוב-משה בר02/02/201709:00:0011:00:00נעם: מירה                              יועץ אחראי,אלון,שירה,דב,איתמר

יאיר ;ל"סמנכ- אריאלה אסרף;דב פסט

מאיה ;נעם ויצנר;אופיר אביב;אסרף

איתמר ;ספי מנדלוביץ;הדס תדהר;גולן

רוחמה ;עמי-שירה לב;קרן מזרחי;גרוטו

יאיר ;נועה שוקרון;חיים הופרט

אדוה ;יובל אביגדור;בת אל נאור;טלמון

מיכל ;קליין

אצל המנכל@avivazz@gmail.com';roniseg;'עמר



מלון דן קיסריהאיתמר גרוטו'אלון'03/02/201712:00:0012:30:00הרצאת אורח בכנס שנתי רפואה תעסוקתית

מייקל הרטלאיתמר גרוטו05/02/201715:00:0015:30:00הרטל' גרוטו הכנה לישיבה פרופ' במשרדו של פרופ



סימן טוב-משה בר05/02/201712:30:0014:30:00לירון זוהר תיכנס להנהלה לחצי שעה- פורום הנהלה 

אייל ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אמיר נוטמן;שלזינגר

ל"אצל המנכארנון אפק ;ר'אריק סיטון ד;ר'ד



סימן טוב-משה בר05/02/201717:45:0018:45:00רמי אבישר,איתמר,ספי  ,שרית יערי,הדר אלעד,ורד,נתן אפלבאום מטרם: בהשתתפות- טרם 

קלין 'ז;ורד עזרא;ספי מנדלוביץ

שרית ;הדר אלעד;אילוז

איתמר ';na@terem.com;'יערי

ל"אצל המנכרמי אבישר;קרן מזרחי;גרוטו



שירותי בריאות לתושבי ברטעה בעלי תעודת זהות   : 7/2הכנה לקראת הפגישה בתאריך-שיחת ועידה

ורד עזרא05/02/201716:30:0017:00:00יוסף קבהא- ישראלית 

- רויטל טופר ;צביה יחזקאל;נתן סמוך

איתמר ;נעם ויצנר;יפה שמעוני;חבר טוב

איילת ;הדר אלעד;קרן מזרחי;גרוטו

איתי קלטניק;יוסף



: ירושליםישיבה בנושא ייעוץ טרטולוגי משתתפים, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ציטרין-אורנה דיאב;הדר ירדני;מור פרץאיתמר גרוטו05/02/201717:00:0017:30:00ציטרין-ר דיאב"ד, ר ירדני"ד, גרוטו' פרופ

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



לירי פינדלינג אנדילירי פינדלנגאיתמר גרוטו05/02/201709:30:0010:00:00ע עם לירי.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



סימן טוב-משה בר05/02/201715:30:0016:00:00מאיה, מירי כהן, גלעד בוק, ספי, איתמר- התנהלות גורמי הצלה - בוטל 

ספי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מירי ';גלעד בוק ;'מאיה גולן;מנדלוביץ

ר קרן זילכה"דשירן אמון;כהן



הפלרת מי שתייה : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ר "ד, ד גולדברג"עו, מר גברון, מר יצחקי, הן' גב, ר נטפוב"ד, ר זוסמן"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

איתמר גרוטו05/02/201711:00:0012:00:00ר שלו"ד, ר עוואד"ד, ר אפללו"ד, גריאפת

שושי ;ר"לנה נטפוב ד;ר'שלמה זוסמן ד

מירי בן ;עמיר יצחקי;עירית הן;צנרו

ר "ד;מיכל גולדברג;איתן גברון;סימון

זיאד ;ר'אפרת אפללו ד;ראמי גריפאת

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 





05/02/201712:30:0014:30:00הנהלה

ירושלים ישיבה עם רשות הטבע והגנים חיבור , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

u.nitur@npa.org.ilאיתמר גרוטו05/02/201707:30:0008:30:00ואלי דרור, יובל פלד: ג משתתפים"ג לאתרי רט"מערכות רט

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

--- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות---הישיבה מבוטלת : 

איתמר גרוטו05/02/201718:00:0019:00:00ר בר חיים"ד, ר עקאד"ד, ר כץ"ד, אדמון' גב+ מדמון ' גב, גרוטו' פרופ: עובדי מעבדות משתתפים

'alizad@histadrut.org.il';ורד מדמון 

יפית כהן;רותי ישי;אורית זרגרי;קויתי

'Benzi Katz';'אסתר 

ק;'adinab@asaf.health.gov.il';'אדמון

רן מזרחי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

ארנון אפק פרופ05/02/201715:30:0017:30:00שמות המשתתפים בדיון מופיעים בגוף הזימון, התנעת הקמת מערך הכשרה לבקרה במשרד

יאיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אריאלה ;דב פסט;יעל קאלק;אסרף

איריס  לייטרסדורף ;ל"סמנכ- אסרף

סמדר ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;ר'ד

שושי ;ר"לנה נטפוב ד;שושי גולדברג

רן ;שיר אברמיצקי;אורן פרלסמן;צנרו

דליה ;מירב ענבר;רונית רינגל;אדלשטיין

אולם כנסים, 4קומה עפרה אוסטין;אלי סלמה;זיו

-02- (ל"לשכת המשנה למנכ)מורן אלול 

5081208 

 

שמות המשתתפים 

#NAME?05/02/201708:30:0010:00:00איתמר גרוטו

איזבלה קרקיס ;אודי קלינר;אביעד הדר

אלי ;אילנה סטולרמן;ר'ד

אסתר ;ר'אמיליה אניס ד;רוזנברג

ר "ד';'גורדון אלי;'בבר וענונו;ר'צוקרמן ד

סימן טוב-משה בר05/02/201710:00:0011:00:00מאיה גולן: איתמר                    יועץ אחראי+קרן שיינמן + יורם שגיא מנכל  קבוצת קוקה קולה 

'Yoram Sagy' 

(YoramS@cocacola.co.il);איתמר 

'Keren Sheinman'מאיה גולן;קרן מזרחי;גרוטו

 39אצל המנכל         רח ירמיהו 

 מגדלי הבירה    חנייה 13קומה 

ובכניסה , בחניון התחנה המרכזית

ליד )למשרד מקבלים מדבקה

 (מלי תודיע)מירה היבנר והצוות שלה   : בהשתתפות- תכניות עבודה מניסטריון - לשכה משפטית 

סימן טוב-משה בר05/02/201714:00:0015:00:00:מירה                יועץ אחראי,אלון,שירה לב עמי,דב,איתמר,אופיר ,יאיר,

נעם ;מאיה גולן;ספי מנדלוביץ

-מירה היבנר;הדס תדהר;ויצנר

נתן ;צביה יחזקאל;מלי כראזי;הראל

אופיר ;יאיר אסרף;טליה אגמון;סמוך

'avivazz@gmail.com';שרון 

שרה שר;מרינה אוסטפלד;גוטמן -

מיכל;יונתן ברג;רואן עזאיזה;לב  

אביטל;ברקוביץ-אביטל אגמון;גולדברג אצל המנכל 



Canceled:  המשך לדיון)- אנשי משרד הבריאות +ל עיריית ירושלים ואנשיו"אמנון מרחב מנכ- בוטל  

סימן טוב-משה בר629794105/02/201708:30:0009:30:00תכנית בריאות                      שושי , רישוי עסקים, טיפות חלב- בנושאים    (3.7מיום 

'merhav@jerusalem.muni.il';איתמר 

מאיה גולן;קרן מזרחי;גרוטו

ר חן 'ד;הדס ידגר;יעל קפלן;רון רביע

אביטל ;מיאן'שלומית נג;שטיין זמיר

לשכת ;קרולין פרח;אלי גורדון;מלכה

ל"אצל המנכענת יוטבת;רופאת המחוז ירושלים

מורן עזרא;עמי-שירה לבאיתמר גרוטו06/02/201714:00:0014:30:00(תואם באישור של שירה)לב עמי ' ע עם גב.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



קרן מזרחי;איתמר גרוטועינב שימרון06/02/201717:00:0018:00:00איתמר גרוטו- מישל טיר הכשרה מול מצלמה 

קומה - חדר ישיבות משנה למנכל 
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מר + ר דקל "ד+ גרוטו' ירושלים ישיבה עם פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו06/02/201711:00:0011:30:00לב עמי' גב+ רביע

דליה ;רון רביע;מורן עזרא;עמי-שירה לב

רז דקל ;לב

(raz.dekel@telaviv.health.gov.il);מי

מרים יוספיןרי אורן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



איתמר גרוטו06/02/201710:30:0011:00:00מר רביע+ ר דקל"ד+ גרוטו' ירושלים ישיבה עם פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

רז דקל ;דליה לב;רון רביע

(raz.dekel@telaviv.health.gov.il);מי

רי אורן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



' פרופ: ח משתתפים"קבלת נתונים מזוהים על חיסונים מקופ:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו06/02/201708:30:0009:00:00ר רובין"ד, ר קלינר"ד, מר אליהו, סטולרמן' גב, יוספין' גב, כהן' גב, ד אגמון"עו, גרוטו

ליזה ;מרים יוספין;נסיה כהן;טליה אגמון

אילנה ;אביבה אוליאל;ר'רובין ד

אודי קלינר ;אורית אלקסלסי;סטולרמן

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);בלה אלרןראובן;taliagmon2@gmail.com



איתמר גרוטוWHO06/02/201711:30:0012:00:00 עם Skypeשיחת 



1.	 יורם רובינשטיין06/02/201713:00:0014:00:00יניב מדאר, דוד אזולאי. איתמר גרוטו: ע משמר הבריאות משתתפים "דיון הצגת ת

דוד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מיכל ;יניב מדאר;שירן אמון;אזולאי

5איתמר גרוטו קומה ' פרופביטחון-אזולאי



כתב מינוי : גרוטו בנושא' ירושלים ישיבה עם פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

אלון-ר שגית ארבל"ד;שלומית אבניאיתמר גרוטו06/02/201715:00:0015:30:00ר ארבל"ד, אבני ' גב: ל בנושא גזענות משתתפים"של המנכ

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 





בלשכת הבריאות תל - ח איכילוב " של ביה2017תכניות עבודה - ל "בראשות מנכ - (בלשכת השר)א"בת

סימן טוב-משה בר06/02/201717:00:0019:00:00ציונה חקלאי, דנה ארד,ודים, אורלי וויינשטיין, יאיר אסרף, רוני גמזו - (לשכת השר)אביב 

אלון ;יעל קאלק;יאיר אסרף

ציונה ;דפנה בר ששת;שלזינגר

אורלי ;דנה ארד;רחל ירמיהו;חקלאי

רוני ;'ודים פרמן;שרה עדיקה;וויינשטיין

אלי ;כהן-נעמה פרי;ר"יעל אפלבוים ד

 תל אביב12הארבעה ' רחיובל טחן;ידין פרץ;ריקי נחמיה;רוזנפלד

וואהל "מרכז כנסים , לית חינוך"ל משרד הבריאות ומנכ"כנס בתי ספר מקדמי בריאות בהשתתפות מנכ

איתמר גרוטו06/02/201714:30:0017:30:00ג"ר, רחוב מקס ואנה ווב,מול אומיברסיטת בר אילן " סנטר

איל שוורצברג - עינב שימרון + אסנת לוקסנבורג+ איתמר גרוטו - רויטל מימרן - משלחת גרמניה 

יעקב ליצמן שר הבריאות06/02/201709:45:0010:30:00**להזמין פרחים וכיבוד***

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;'עינב שימרון;יעקב טסלר';אייזק ירמיהו 



#NAME?06/02/201709:00:0014:00:00איתמר גרוטו

Michal Cohen - Dar; ר חבקין"ד  

ר מיכאל"ד;ר חן זמיר"ד;עופרה  

שמואל' פרופ;ר רבקה שפר"ד;גדלביץ  

איריס גמזו;אביטל מלכה;רשפון עופרה חבקין 

שרון , ספי , אודי קלינר , עינב, רונית, איתמר- ועדת אסדרה סטטוס  (ל"בראשות מנכ)גרטנר - ש "בתה

סימן טוב-משה בר07/02/201710:30:0011:30:00מאיה:לירי                  יועץ אחראי, גוטמן 

רונית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי ;צילה סעדון;עינב שימרון;אנדוולט

שרון ;מאיה גולן;ספי מנדלוביץ;קלינר

קומה שנייהלירי אנדי פינדלניג;גוטמן



בנושא-  '  אלעד מסאסא+ איתמר גורטו + יאיר אסרף +     יוסי כהן 6706961שיחת ועידה      8:45  - 

דב פסט07/02/201708:30:0009:00:00אחיות בדרום ובמיגזר החרדי

יאיר ;(alyossi@mof.gov.il)יוסי כהן 

אלעד מסאסא;איתמר גרוטו;אסרף



ר"ד, גרוטו' פרופ: פניה בנוגע להתאמת רכב משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו - 12:15  

איתמר גרוטו07/02/201712:15:0012:45:00מר גולדשטיין, ד אגמון"עו, ר דקל"ד, נר-ר הר"ד, עזרא

קלין 'ז;ורד עזרא;רון גולדשטיין

טליה ;רז דקל;מירי אורן;אילוז

-Itzhak.Siev;'אגמון

Ner@sheba.health.gov.il';'edith.daytaliagmon2@gmail.com

: ורד עזרא07/02/201715:00:0016:00:00עם  יוסף קבהא-פגישה בנושא  שירותי בריאות לתושבי ברטעה בעלי תעודת זהות ישראלית 

- רויטל טופר ;צביה יחזקאל;נתן סמוך

איתמר ;נעם ויצנר;יפה שמעוני;חבר טוב

אצל ורדאיתי קלטניקאיילת יוסף;הדר אלעד;קרן מזרחי;גרוטו

שרה שטרייספלד07/02/201708:30:0015:30:00ל"סדנת חזרה עם המצגות המוכנות לכנס מנכ

ספי ;איתמר גרוטו;רונית אנדוולט

איילת ;רוני ספיר;מנדלוביץ

רחל ;גרינבאום

 efibanay@gmail.com;'Dafna;יונה

תל השומר מרכז הדרכה כיתת 

"שורק"

ר "ד, גרוטו' פרופ:  משתתפיםNGSאישור מעבדה : ר זינגר ישיבה בנושא"בתל השומר במשרדו של ד

איתמר גרוטו07/02/201714:00:0015:00:00ר אילה לגזיאל"ד+ ר ישי "ד, זינגר

עמיהוד ;יפית כהן;רותי ישי

'ayala@genesort.com;'זינגר

זה מחוץ ,  רמת גן ב וויז67ביתן 

ח שיבא"לביה

אביבה אוליאל;ר'ליזה רובין דאיתמר גרוטו08/02/201710:30:0011:00:00ר רובין"ע ד.פ' במשרדו של פרופ



איתמר גרוטו08/02/201710:00:0010:30:00אצלנו ניצה כהן

דפנה בר ששת;אלון שלזינגראיתמר גרוטו08/02/201708:20:0008:30:00מר שלזינגר+ גרוטו' ישיבה פרופ 8:20-8:30

עינב שימרון08/02/201718:00:0019:00:00שרון, (מנחם), דליה, צבי, איתמר- שיחת ועידה בנושא הפלשתינאים 

דליה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מנחם ;בסה

Zvi.Tal@mfa.gov.ilmenawein@gmail.com;ווינברגר



איתמר גרוטו08/02/201710:00:0010:30:00ירושלים ישיבה  עם נאווה, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות---מבוטל



5קומה , אצל איתמראיתמר גרוטו;קרן מזרחימירי כהן08/02/201714:00:0015:00:00איתמר גרוטו' ע שוטף מירי כהן ופרופ.פ



איילת גרינבאום08/02/201708:30:0009:30:00התייעצות-  שיפור חווית המטופל בתהליך קבלת קוד לאשפוז סיעודי 

קרן ;נעם ויצנר;גבריאלה אליהו

אהרון כהן ;גריאטריה-נטלי כהן;מזרחי

גרוטו' פרופאיתמר גרוטו;אורית רונן;רוני ספיר;ר'ד

' גב+ שימרון' גב+ גרוטו' ירושלים ישיבה עם פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

סמדר שזו;לירי פינדלינג אנדילירי פינדלנג;צילה סעדון;עינב שימרוןאיתמר גרוטו08/02/201711:00:0012:00:00פינדלנג

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



, דב, מירה, נתן סמוך (ארנון לא יגיע), איתמר , ורד עזרא- בחינת ביצוע בקרות במשרד במיקור חוץ 

סימן טוב-משה בר08/02/201712:15:0013:15:00נעם

קרן ;איתמר גרוטו;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

נתן ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ;מזרחי

-מירה היבנר;צביה יחזקאל;סמוך

ל"אצל המנכר'טאוב ד-סיגל ליברנטאריאלה ;דב פסט;מלי כראזי;הראל



--- ירושלים ישיבת הכנה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת  

איתמר גרוטו08/02/201709:00:0010:00:00ר דקל"ד, ר עזרא"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים (23/2)ד "המרב

רז דקל ;מירי אורן;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

(raz.dekel@telaviv.health.gov.il)רון רביע

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



גרסיאלה ביל;אורלי רפאליאיתמר גרוטו08/02/201715:00:0016:00:00ביל' ע עם גב.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



איתמר גרוטו08/02/201716:00:0017:30:00חדר ישיבות ירושלים, 4קומה , 39ירמיהו , ישיבה ראשונה של המועצה הלאומית לקידום בריאות  

דב פסט08/02/201707:30:0008:30:00גזזת- בנושא , חנית + (מכין הדוח+ )נטליו + יניב תייר + איתמר גרוטו 

נטליו ;יניב תייר;איתמר גרוטו

חנית קטנה כהן;רוזנבלום

' מנהל ראלי קוברסקי- קו פרוייקט   

(Esti@kavproject.co.il)';'Esti  

Goldhammer';רון רביע



נועה חסדאי09/02/201700:00:0000:00:00תרגיל במתאר ביולוגי בלניאדו כרמל בית חולים בקר

 Abach;Izak-  ערן שנקר 

Grinberg; אבי מישרים

(avi_meysharim@mod.gov.il);איתמ

נתניהאמיר יהב ;ר גרוטו



לשכת הבריאותאיתמר גרוטו09/02/201708:00:0008:30:00אביב- בתלSciBvacפגישה עם נציגי חברת 



איתמר גרוטו09/02/201710:00:0010:00:00איריס רביד

איתמר גרוטו13:0009/02/201713:00:0013:30:00איתמר יצטרף לישיבה אצל עופר מהשעה 



ולרי חנוכייב309/02/201709:30:0015:00:00' פגישה מס- כתיבת מכרז אבטחה 

אילן יפתח ;'איתמר גרוטו

(iyftac@asaf.health.gov.il) '

(iyftac@asaf.health.gov.il); אביגדור

'Izak 'Eran Horn;יורם רובינשטיין;מזרחי

 מגדלי 10חדר ישיבות קומה 

הבירה



Canceled:  שרה,רחל יונה,רוני ספיר,ספי,אפי בנאי: בהשתתפות- חזרה גנרלית לקראת הכנס  

סימן טוב-משה בר09/02/201710:00:0011:30:00איתמר,מאיה, שטרייספלד

efibanay@gmail.com;ספי 

שרה;רחל יונה;רוני ספיר;מנדלוביץ  

איתמר;מאיה גולן;שטרייספלד  

בירושלים- אצל המנכל הדס תדהר;ר קרן זילכה"דקרן מזרחי;גרוטו



רן , מאיה גולן, איתמר גרוטו, ארנון: משתתפים, סטטוס נושאים שעל הפרק האגף לשעת חירום

ארנון אפק פרופ09/02/201717:00:0017:30:00דוד אזולאי, רונית רינגל, נועה חסדאי, אדלשטיין

רן ;מאיה גולן;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

דוד ;רונית רינגל;נועה חסדאי;אדלשטיין

דליה זיו;אזולאי

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



א פגישה עם לולו "ת, בחדר הישיבות הקטן, 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת---מבוטל

איתמר גרוטו09/02/201711:00:0012:00:00סטודניטית



Canceled:  יאיר אסרף09/02/201712:45:0014:15:00מינהל כלכלה ותקציבים - 2017דיון תכנית עבודה

איתמר 

avivazz@gmail.com';roniseg;'גרוטו

@9points.co.il;עובדי ;שולה אוחיון

ודים ;קלוד הגיג;אגף תקציבים

יאיר ;גילת שרוני רץ;חגי דרור

בועז ;אדוה קליין;אורן פרלסמן;טלמון

אופיר ;נטע יונה;יעל קאלק;אריכא

4חדר כנסים קומה הילה אמויאל;אביב





תרופות : א ישיבה בנושא"ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12ברחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

איתמר גרוטו09/02/201710:00:0011:00:00מר רביע, ר קלינר "ד, רביד' גב, ר שפר ואנשיה"ד, גרוטו' פרופ: גזזת משתתפם

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); רון

רבקה שפר ;דליה לב;רביע

ר''זיוה אמיתי ד;ר''מיכל סביון דiris.gamzocohen@telaviv.healt;'ר''ד

ברחוב , א"בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן

ורד , רונית רינגל, רן אדלשטיין, נועה חסדאי, דוד אזולאי, איתמר, ארנון: משתתפים, IPREDכנס 

ארנון אפק פרופ09/02/201716:00:0017:00:00מאיה גולן, ארביב

רן ;נועה חסדאי;דוד אזולאי

ורד ;רונית רינגל;אדלשטיין

דליה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;ארביב

מאיה ;זיו

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



איתמר גרוטו09/02/201709:00:0010:00:00א פגישה עם מיקי"בלשכת הבריאות ת

עינב שימרון10/02/201710:00:0011:00:00איתמר, מנחם, דליה, שרון ביטון" אלמ, צבי-  בשטחים בנושא הפלשתינאים WHOרלד נציג 'ר ג"ד

דליה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מנחם ;בסה

12 קומה 39ירמיהו Zvi.Tal@mfa.gov.il;ווינברגר



אצל המנכלקרן מזרחי;איתמר גרוטו;מאיה גולןסימן טוב-משה בר12/02/201714:00:0014:30:00מאיה:איתמר         יועץ אחראי: בהשתתפות(הכנה לקראת השר )סיגריות אלקטרוניות



 ירושלים7כנפי נשרים איתמר גרוטו12/02/201714:00:0016:00:00ברשות למלחמה בסמים דיון מיוחד של מועצת הרשות בנושא הצגת מדיניות קנאביס ואישורה

'liat_gottlieb@merck.com''Tzalik, Orly';'Alon, Sharon'איתמר גרוטו12/02/201711:00:0011:30:00גרוטו וליאת' ירושלים ישיבה פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



יעקב ליצמן שר הבריאות12/02/201716:45:0017:15:00איתמר גרוטו+ ל "מנכ: פגישה בנושא סיגריות אלקטרונית משתתפים 

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;'יעקב ליצמן;יעקב טסלר';אייזק  

מיכל ;הספיל-חיים גבע;אודי קלינר

ירמיהוגולדברג



איתמר גרוטודב פסט12/02/201708:00:0008:30:00ע"פ- איתמר 



12/02/201712:30:0014:30:00הנהלה

אמיר : הועדה לאסדרת  מזון בריא משתתפים:  ישיבה בנושא243חדר , 2קומה , 1קפלן , ישיבה באוצר

איתמר גרוטו12/02/201717:30:0018:30:00רשף עידו סופר

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)

 609יישום החלטת : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו12/02/201710:30:0011:00:00אבני' גב, קרת' גב, כהן' גב, מנור' גב, גרוטו' פרופ: משתתפים

שירן ;מירי כהן;מנור-ניבה בסודו

רון רביעשלומית אבני;סנדרה קרת;אמון

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 



ירושלים פגישה עם נציגי ענף המזון בנושא , חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו12/02/201716:00:0017:00:00מר הלמן ונציגיו+ גורדון ' אינג, אנדוולט' פרופ, גרוטו' פרופ: המלצות ועדת האסדרה משתתפים

אלי ;מורן משה;רונית אנדוולט

 - Raz Hillman;'קרולין פרח;גורדון

Chamber Of Commerce';Yafa 

Hovav - Chamber Of אורית זילברברג;חוה אלטמן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

סימן טוב-משה בר12/02/201711:45:0012:30:00ורד עזרא,ספי, איתמר, אניטה שוורץ, ציונה חקלאי, ענת זוהר, אורלי וויינשטיין- קידוד רפואי 

מיטל ;ר'ענת זוהר ד;אורלי וויינשטיין

- מיכל ;רחל ירמיהו;ציונה חקלאי;אייל

קרן ;איתמר גרוטו;אניטה שורץ

ל"אצל המנכר קרן זילכה"ד;ר"יעל אפלבוים דקלין 'ז;ורד עזרא;ספי מנדלוביץ;מזרחי



: מזון מסובסד משתתפים: ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ח "חשב קופ+ קפלן' גב, מר אונגר, מורגנשטיין' גב,  צודיקוב' גב, אנדוולט' פרופ, מר רביע, גרוטו' פרופ

איתמר גרוטו12/02/201710:00:0010:30:00כללית

פאינה ;רון רביע;מורן משה;מתן אונגר

יעל ';hillelde@clalit.org.il;'צודיקוב

רונית ';irissh12@clalit.org.il;'קפלן

'HilaFa@clalit.org.il'טל ;לימור מנחם;אנדוולט

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים , חדר ישיבות, 5קומה 

 ירושלים74ירמיהו 

ישראל

12/02/201708:30:0010:00:00הנהלה



סטטוס ניהולי מיזם בריאות : ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו12/02/201714:30:0015:00:00מר ינובסקי, מר האוסליך, ספיר' גב, גרוטו' פרופ: האדם משתתפים

ניר ;ספי האוסליך;ענת יצחק;רוני ספיר

ינובסקי

תת תקינה של דיאטניות : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ר "ד, ר ויינר"ד+ ר וינשטיין ונציגיה "ד, אנדוולט' פרופ, גרוטו' פרופ: בבתי חולם ממשלתיים משתתפים

איתמר גרוטו12/02/201715:00:0016:00:00ר ענבר"רוזן ד

שרה ;מורן משה;רונית אנדוולט

אורלי ;עדיקה

Dana.Weiner@sheba.he;'וויינשטיין

alth.gov.il';'geilarozen@gmail.com;'

 Geila;'דורית גרון;קרן מזרחי

Rozen;'פאינה ;אורית יונה

'Geila Rozen;'צודיקוב

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט12/02/201716:30:0020:30:00ד קפלן"בקרת פתע בנושא מוכנות לחורף במלר- מבוטל 

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;סמדר יעקב;שלומוב

איתמר ;לימור יוסף;גולדברג

סימה אזולאי;רינה שימונוב;שני לוימועאוויה ;יעל כהן;שירית אלבז;גרוטו



12/02/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

ציונה ,איתמר גרוטו ,ארנון אפק ' פרופ:שיחת ועידה בנושא וועדה למסירת מידע      משתתפים

עמי-שירה לב13/02/201710:00:0010:45:00טליה אגמון,חקלאי

ציונה ;ארנון אפק פרופ;טליה אגמון

גבריאל ;ראובן אליהו;מורן אלול;חקלאי

איתמר ;ניר ינובסקי;רוני ספיר;כהן

רוחמה אמורקרן מזרחי;גרוטו

איתמר גרוטו13/02/201717:45:0018:30:00עודד בן עמי" שש עם"צילומים ל



רונית אנדוולט13/02/201712:30:0013:30:00תכנית לאומית לבטחון תזונתי לכל המטופל כחבר במרכז-- הפגישה מבוטלת תדחה בשל הלוויה 

אורית ;יוספה כחל;גבריאלה אליהו

נעם ;ספי מנדלוביץ;יונה

מיכל ';psinger@clalit.org.il;'ויצנר

ל"לשכת מנכר קרן זילכה"ד;איתמר גרוטו;קרן מזרחיאליה



Canceled: רונית אנדוולט13/02/201719:00:0021:00:00ילה'הזמנה לארוחת ערב את חבייר מקאיה האורח שלנו מצ

איתמר ;עינב שימרון;צילה סעדון

מאיה ;סימן טוב-משה בר;גרוטו

סמדר סלמן;גולן

מרכז מורשת – מסעדת טרסה 

ירושלים, 6א נכון .ש' רח, בגין

אנא עדכנו מי מגיע 

 

אישור עובדי מעבדה : ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו13/02/201716:30:0017:00:00ר שנון"ד, ר ישי"גרוטו ד' פרופ: משתתפים

אפרת ;אמיר שנון;יפית כהן;רותי ישי

קרן מזרחי;גיל נרגסימזרחי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



טיפולים בתחום : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

מר ,ד סמוך"עו,טופר' גב,בן גרשון' גב,ר ירדני"ד,גרוטו' פרופ: ח מבקר משתתפים"התפתחות הילד  דו

איתמר גרוטו13/02/201714:30:0015:30:00קרת' גב,אברמצקי' גב, ד גואל"עו, מר בן יוסף, מר גינת, בוני' גב, הרצברג' גב,אונגר

-בלה בן;מור פרץ;הדר ירדני

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר ;גרשון

מתן ;צביה יחזקאל;נתן סמוך;שמעוני

אמציה ;אורלי בוני;אורלי הרצברג;אונגר

עמית ;מלי יצחקי;ר"רפי לטנר ד

ס 'אריאלה אדיג';אורן פרלסמן;'שריר

תורן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

סיגל , נתן, נעם, מיכל גולדברג, (נציג)יאיר אסרף , איתמר ונציגיו- בנק חלב אם - בראשות איתמר 

סימן טוב-משה בר13/02/201715:30:0016:15:00ליברנט

יאיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

נעם ;מיכל גולדברג;יעל קאלק;אסרף

צביה יחזקאל;נתן סמוך;ויצנר

הדס ;ר קרן זילכה"ד;יעל קפלן;הדס ידגר

סיגל ;מיטל גבאי;אורן פרלסמן;תדהר

5חדר ישיבות קומה ר'טאוב ד-ליברנט

איתמר גרוטו13/02/201709:00:0014:00:00(נציבות) 429חדר , 4קומה , 3קפלן , מ"בכיר יועץ משפטי במשרד רה/מכרז ס

Save The Date -  2017כנס 201714/02/201708:00:0017:00:00כנס תובנות ויעדים

'shfirb@mda.org.il';'haimk@mda.or

g.il';'shimone@mda.org.il';'liorm@

mda.org.il';'zivk@mda.org.il';עופרה 

מרינה;ערן קופל;אליעוז חפר;חבקין  

יעקב ;לילית טרייסטר;שירן אמון

נעה ;noa.dicastro@gmail.com;בייאר

אורית ;אבידור גינסברג;סידר

היכל התרבות באיירופורט סיטילילך ;יוספה כחל;אורית יונה;זילברברג

איתמר גרוטו201714/02/201709:00:0018:00:00כנס תובנות ויעדים 

הכנה לישיבת ועדת היגוי  לתכנית גילוי מוקדם של סרטן ריאה :  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

מייקל הרטלאיתמר גרוטו15/02/201712:30:0013:00:00הרטל' פרופ+ גרוטו' פרופ: באמצעות סיטי משתתפים



איתמר גרוטו15/02/201713:00:0013:30:00לב עמי' גב, מר אסרף, גרוטו' פרופ: תקציב מחוב משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

-שירה לב;יעל קאלק;יאיר אסרף

רוחמה אמור;עמי





מר , גרוטו' פרופ: עדכון תעריפים עובדי מחשוב משתתפים:  בנשוא026706938: שיחת ועידה בקו

בת אל נאור;יניב זוהר;דפנה בר ששתאיתמר גרוטו15/02/201710:00:0010:30:00נאור' גב, זוהר



15/02/201708:00:0008:30:00ע חקו.פ

נציג +נעם+איתמר: בהשתתפות-הכנה למנכל רוהמ תקציב עיריית ירושלים(בראשות מנכל)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר354915/02/201712:00:0012:30:00 בקו 6706966תקציבים  בקו  

קרן ;נעם ויצנר;יאיר אסרף

איתמר גרוטו;מזרחי



צוות +, איתמר,משה בר סימן טוב-תקציב עריית ירושלים : בנושא- אצל מנכל רוהמ- מ "במשרד רוה

נעם ויצנר;קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר15/02/201719:00:0020:00:00יאיר פינס,אמנון מרחב,אמיר לוי,ראש אגף תקציב אוצר/קבוע ערן ס



איתמר            , ורד,שרה,מיכל,יאיר דב , אופיר: בהשתתפות- תיעדוף תקנים תכניות עבודה מניסטריון 

סימן טוב-משה בר15/02/201713:30:0014:30:00נעם:               יועץ אחראי

דב ;יאיר אסרף;אופיר אביב

מיכל ;ל"סמנכ- אריאלה אסרף;פסט

ורד ;רחל יונה;שרה שטרייספלד;עמר

אצל המנכלספי מנדלוביץ;ר קרן זילכה"דנעם ;אורית זרגרי;מדמון קויתי



איתמר גרוטו15/02/201715:00:0015:30:00מיקום ומיצוב היחידה למכשירי שיקום וניידות: אצלנו איתי גורדון  נושא

השתתפות בשיחה במקום ישיבה בועדת היגוי לתכנית גילוי מוקדם של סרטן ריאה באמצעות סיטי 

מייקל הרטלאיתמר גרוטו15/02/201716:00:0017:00:00שחם' חזה מייקל יהיה על הקו לחייג לנייד של פרופ

איתמר גרוטו9:0015/02/201709:00:0015:00:00 כנס בנושא שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית מלון יהודה ירושלים איתמר מברך בשעה 

איתמר גרוטו15/02/201714:00:0014:30:00לישיבה בנושא התפתחות הילדה זינמנו את ליזה ועדינה שייצגו

דרך - "609כנס הסברה לאנשי מקצועות הבריאות בנושא בריאות יוצאי אתיופיה והחלטת ממשלה 

ארנון אפק פרופ15/02/201709:00:0015:00:00לשילובם בחברה הישראלית" חדשה

איתמר ;שלומית אבני;סנדרה קרת

קרן מזרחי;גרוטו

(nivid@ruppin.ac.il);bettyt@clalit.or

g.il;dianele@clalit.org.il;אבי 

איילת איינברם;בייקדאי  

(Ayeletenbaram@gmail.com);איילת 

, גבעת משואה, 1דרך חיים קוליק 

ירושלים, מלון יהודה



ורד עזרא15/02/201714:00:0015:00:00סים"מתנ-יחידות התפתחות הילד

נעם ;מור פרץ;הדר ירדני

kobi@matnasim.org.il;YarivM;ויצנר

@moag.gov.il;meirb@matnasim.or

g.il;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;חן עזרא

אביבה ;עדינה יוסף;ר'ליזה רובין ד

'[Ezra Hen]חן עזרא ;'אוליאל

 39ירמיהו ' רח, ר ורד עזרא"אצל ד

ירושלים,7מגדלי הבירה קומה , 

איתמר גרוטו216/02/201714:00:0014:30:00אצלנו ראיון ערוץ 

16/02/201713:30:0014:00:00ל"ראיון גלי צה

16/02/201710:30:0011:00:00צחנובר' לנסות את פרופ

m4151111@gmail.comאיתמר גרוטו16/02/201715:00:0015:30:00גרוטו' ע פרופ.במשרדו של מר בבציק פ



: משתתפים, תיאום מול איחוד הצלה: בנושא, א"ת,  2קומה , 12רחוב הארבעה , א "בלשכת הבריאות ת

איתמר גרוטו16/02/201711:00:0012:00:00אלי בין, ספי מנדלוביץ, איתמר גרוטו

;' מיכל אליה;ספי מנדלוביץ

(elib@mda.org.il)';'shirah@mda.org

.il'

'Gil Moshkowitz';'Uri Shacham - 

'לשכה





16/02/201714:00:0015:00:00ל רוש"ירושלים  ישיבה עם אבי דנציגר מנכ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות---מבוטל

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



מייקל הרטלאיתמר גרוטו16/02/201714:30:0015:00:00הרטל הדרכה בנושא הצגת משרד הבריאות לעמיתי ממשק'  פרופ+ גרוטו ' במשרדו של פרופ



סימן טוב-משה בר16/02/201717:15:0018:45:00דב, שירה לב עמי ,חיים    ורד עזרא,אופיר,איתמר,יאיר: בהשתתפות- תיעדוף תקציב 

קרן ;איתמר גרוטו;יאיר אסרף

שירה ;חיים הופרט;אופיר אביב;מזרחי

קלין 'ז;ורד עזרא;רוחמה אמור;עמי-לב

ציפי מזרחי;דב פסט;אילוז

ר קרן "ד;ספי מנדלוביץ;הדס ידגר

נטע ;נועה שוקרון;הדס תדהר;זילכה

נעם ;ודים פרמן;יונה

אצל המנכלנדב ;shira.levami@gmail.com;ברגר



אוניברסיטת בן גוריון באר שבעאיתמר גרוטו16/02/201713:30:0016:00:00נטשה תהיה- בחינה מבוא לבריאות הציבור 



מלון נוף גינוסראיתמר גרוטו17/02/201700:00:0000:00:00סדנה של איגוד רופאי בריאות הציבור

מלון נוף גינוסראיתמר גרוטו18/02/201700:00:0000:00:00סדנה של איגוד רופאי בריאות הציבור

רונית ,אודי ססר: בהשתתפות-ל רווחה "הכנה לקראת הדיון עם מנכ(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

חיים הופרט   ,טליה,רונית אנדוולט,שלומית אבני,איתמר,מלכה פרגר,אהרון כהן,איריס רסולי,דודאי

סימן טוב-משה בר19/02/201718:00:0018:30:00נעם ויצנר: יועץ אחראי

זיוה ;רונית דודאי;ר'אהוד ססר ד

מלכה ;ר'איריס רסולי ד;יאיר

שלומית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;פרגר

חיים ;טליה אגמון;רונית אנדוולט;אבני



עינב שימרון19/02/201716:00:0017:00:00ניר, רוני, מאיה, אסנת- הפקת תכנים וחומרי  הסברה באנגלית 

אסנת ;אורלי וויינשטיין;איתמר גרוטו

ניר ;רוני ספיר;מאיה גולן;ר'לוקסנבורג ד

12קומה קידר



בעז לב19/02/201717:30:0018:00:00צוות להמלצה על סל קידום בריאות לסל הבריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי-  שיחת ועידה

 קארן ברונר'

(karenb@assuta.co.il)';'gila@gilabr

onner.com';'ליאורה ולינסקי 

(liora.v@meuhedet.co.il)';'cohen_le

צוות להמלצה על סל קידום בריאות לסל הבריאות על פי חוק ביטוח בריאות : להתקשר לבעז לב בנושא

איתמר גרוטו19/02/201717:30:0018:00:00ממלכתי



איתמר גרוטו19/02/201707:00:0007:30:00לשלוח תיאום מס+ השלמת הערכות עובדים 

איתמר גרוטו19/02/201717:30:0018:00:00עמיר ומיכל הוזמנו



Canceled:  סימן טוב-משה בר19/02/201718:30:0019:00:00רווחה-  הכנה לפגישת מטה מול מטה

שרונה ;שלומית אבני;רונית אנדוולט

טליה ;חיים הופרט;הדני-עבר

זיוה ;רונית דודאי;ר'אהוד ססר ד;אגמון

בריאות - ענת אליהו ;לוי-טל ברגמן;יאיר

אירית ;ר"שלי שטרנברג ד;סיביל סירקיס

אילנה ;דיאמנט-צפי הלל;ר'לקסר ד

ל"אצל המנכחיה ישראל;אהרונוביץ



שירית אלבזאיתמר גרוטו19/02/201708:20:0008:30:00הערכת עובד שירית 8:20-8:30



קרן מזרחיאיתמר גרוטו19/02/201707:40:0007:50:00הערכת עובד קרן 7:40-7:50



אופירה אדיבאיתמר גרוטו19/02/201707:30:0007:40:00הערכת עובד אופירה 7:30-7:40





' פרופ: ירושלים ישיבה דחופה על חסר יוד משתתפים, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו19/02/201716:00:0016:30:00טוראן' פרופ, אנדוולט ' פרופ, גרוטו

'aron.troen@mail.huji.ac.il';רונית 

מורן משה;אנדוולט

ליזה רובין ;עירית הן;רבקה גולדשמיט

ר'ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



ר "ד, גרוטו' פרופ: הכנה לכנס של השדולה לגיל הרך משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו19/02/201708:00:0008:20:00סטולרמן'גב , רובין

ליזה ;אורית אלקסלסי;אילנה סטולרמן

אביבה אוליאל;ר'רובין ד

-- איתמר גרוטו19/02/201710:00:0011:00:00גרוטו ישיבת תעדוף תקצוב בריאות הציבור רון אביעד אודי' במשרדו של פרופ---מבוטל

אודי ;דליה לב;אביעד פדיה;רון רביע

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)קלינר 

רוני +שירה לב עמי+אבי חסון מדען ראשי של משרד הכלכלה: בהשתתפות- מטה מול מטה 

סימן טוב-משה בר19/02/201716:15:0017:15:00הדס:  בעז   נושאים יועברו בהמשך יועץ אחראי+ איתמר  , אבי ישראלי, אסנת+ספיר

רוחמה ;עמי-שירה לב;רוני ספיר

קרן ;איתמר גרוטו;הדס תדהר;אמור

אבי ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;מזרחי

ליאורה ;אריאלה אסרף;ישראלי פרופ

shira.levami@gmail.com; ר קרן"ד  

אצל המנכלספי האוסליך;זילכה



שרה שטרייספלד201719/02/201714:30:0016:00:00הפקת לקחים כנס תובנות ויעדים 

efibanay@gmail.com;עמית אלרם 

 ניהול והפקה

(amit.elram@gmail.com);מאיה 

איתמר;עינב שימרון;אופיר אביב;גולן 10חדר ישיבות קומה  

יעקב ליצמן שר הבריאות19/02/201715:30:0016:00:00ישי פאליק, עידית סגל, הדר אלעד, איתמר גרוטו: משתתפים- מומי לב מולדים

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;יעקב ליצמן;יעקב טסלר;אייזק ירמיהומיכל שלומוב 



בנק ישראל , במשרד התיירות"  הפחתת הנטל הרגולטורי על בתי המלון: ישבת סטטוס רגולציה בנושא

מיכל גולדברג;עמיר יצחקיאיתמר גרוטו19/02/201717:30:0019:00:00ירושלים, 5קומה , בניין גנרי ,  5

עמיר ומיכל 

,שלום

 

איתמר מבקש את 

19/02/201712:30:0014:30:00הנהלה

הזנה לילדים עם אלרגיות : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו19/02/201711:00:0011:30:00ר רובין"ד, אלטמן' גב, גורדון' אינג, גרוטו' פרופ: משתתפים

חוה ;קרולין פרח;אלי גורדון

אביבה אוליאל;ר'ליזה רובין ד;אלטמן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 



: מזון רפואי משתתפים: ירושלים  ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו19/02/201710:30:0011:00:00ב רשימת נושאים"שיימברג מצ' אינג, סינר' אינג, גורדון' אינג, אנדוולט' פרופ,גרוטו' פרופ

אלי ;מורן משה;רונית אנדוולט

רות ;מרטין סינר;קרולין פרח;גורדון

שימברג

ליזה רובין ;קרן מזרחי;אורית זילברברג

ר'ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

 פרוביוטיקה	.1

.לפגים



 תוספי מזון ייעודים לאוכלוסיות	.2

19/02/201708:30:0010:00:00הנהלה

+ איתמר גרוטו' ירושלים ישיבה עם פגישה עם פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו19/02/201715:00:0016:00:00לית מאמנט"מנכ- גלית אבשלום ' גב+  שימרון' גב

צילה ;עינב שימרון

קרן מזרחי;סמדר שזו'galit.mamanet@gmail.com;'סעדון

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

--- ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת : 

איתמר גרוטו19/02/201714:30:0015:00:00מר ינובסקי, מר האוסליך, ספיר' גב, גרוטו' פרופ: סטטוס ניהולי מיזם בריאות האדם משתתפים

ניר ;ספי האוסליך;ענת יצחק;רוני ספיר

ינובסקי

ר'אהרון כהן ד19/02/201710:00:0011:00:00מבוטלת- פ בריאות הציבור וגריאטריה"שת

מירה ;רון רביע;איתמר גרוטו

אורית ;דליה לב;שיר ווגמן;חונוביץ

אודי קלינר ;קרן מזרחי;אלקסלסי

5חדר ישיבות קומה יפית שפראתי ;ר'אירית לקסר ד;איריס רסולי;ר''ד

19/02/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

: משתתפים, סיור שר הבריאות בבאר שבע מחר: בנושא02-6706938' שיחת ועידה בקו מס!!! דחוף

איתמר גרוטו20/02/201720:30:0021:00:00נציג מטעמו/ יאיר אסרף , שירה ארנון, נועם ויצנר, יהודה רון, ורד עזרא, נטליה בילנקו, איתמר גרוטו

 'נטליה בילנקו פרופ'

(Natalyab1@barzi.health.gov.il)';'n

atalya@bgu.ac.il'; ורד;ישי פאליק  

נעם;יהודה רון מר;קלין אילוז'ז;עזרא  

בילנקו ;'ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;רון רביע

'נטליה פרופ

להלן רשימת נושאים 

:לשיחה

 

 



אצל ספיקרן מזרחי;איתמר גרוטוספי מנדלוביץ20/02/201714:30:0014:45:00איתמר גרוטו' פרופ. ע.פ



קרן מזרחי;אייל בסון;איתמר גרוטוטוב-דניאל שם20/02/201718:00:0018:30:00(ר שם טוב ואייל בסון"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים) PREPשיחת ועידה בנושא 



אופיר יתקשר  - (80511קרן )איתמר, אופיר: משתתפים.  וגמילה מעישוןicd-10: שיחת ועידה בנושא

קרן מזרחי;איתמר גרוטואופיר אביב20/02/201715:40:0016:00:00לאיתמר לנייד



תל אביבאיתמר גרוטו20/02/201719:30:0020:00:00מפגש מקצועי- עם גלעד בוק 

 



הערכת : גרוטו בנושא' ירושלים בחדרו של פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

מיכל שקד;תמר שניאיתמר גרוטו20/02/201713:00:0013:30:00שני' גב, שקד' גב: עובדים במעבדת ירושלים משתתפים

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

מטה מול מטה                                                   - אביגדור קפלן - אצל מנכל רווחה - במשרד הרווחה 

סימן טוב-משה בר20/02/201716:45:0018:15:00  אסתי

שלומית ;רונית אנדוולט;נעם ויצנר

חיים ;הדני-שרונה עבר;אבני

אהוד ססר ;טליה אגמון;הופרט

-טל ברגמן;זיוה יאיר;רונית דודאי;ר'ד

אירית ;ר"שלי שטרנברג ד;יוספה כחל

אורן ;שיר אברמיצקי;ר'לקסר ד

600 חדר 6 קומה 2רח קפלן אופיר אביב;פרלסמן

עמיחי פישר20/02/201709:00:0011:00:00,חוה מונדרוביץ, עמיר יצחקי, אלי גורדון, איתמר גרוטו- שינויים רוחביים ברישוי עסקים 

עמיר ;איתמר גרוטו;אלי גורדון

הדס ;יצחקי

chavamo@moin.gov.il';'sivanl;'ידגר

e@moin.gov.il;'7משרד עמיחי קומה מייקל הרטל;שי אגם

שאול יציב פרופאיתמר גרוטו20/02/201707:30:0008:00:00יציב' ירושלים ישיבה עם פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו ,  במשרד הבריאות7:30בשעה 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

משמעויות ומלאי חירום : בנושא, איתמר גרוטו' בראשות פרופ, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

, איל שוורצברג, אלון שלזינגר, אודי קלינר, ורד עזרא: משתתפים, Cעבור הרשות הפלסטינית שטח 

ארנון אפק פרופ20/02/201708:00:0008:30:00דוד אזולאי, רן אדלשטיין, אייל חקו, טליה אגמון/ מירה היבנר הראל

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אלון ;אודי קלינר;קלין אילוז'ז;עזרא

איל ' פרופ;נירית כהן;שלזינגר

רן ;מלי כראזי;אהרון-נתי כהן;שורצברג

-02: 'שיחת ועידה בקו מס

6706939



FW: 16:00 20/02/201716:45:0018:15:00מטה משרד הרווחה מול מטה משרד הבריאות'AvigdorKa@molsa.gov.il''erazmus@gmail.com'

' ל משרד הרווחה רח"בלשכת מנכ

600 חדר 6 הקריה קומה 2קפלן 

דיון תכנית +כושר ובריאות גופנית מרצה לירון ליפשיץ מהתאחדות הכדורגל: ישיבת צוות בנושא

יאיר אסרף20/02/201713:30:0015:30:00מינהל כלכלה ותקציבים - 2017עבודה 

- ברכה כהן ;בר וייס;אביחי שגב

דימה ;דודי לוי;דוד זאודה;תקציבים

חגי ;הילה צליח;הדס ידגר;קוברינסקי

4חדר כנסים קומה אורלי ביטרמןיהודה ;יאיר טלמון;חיים הופרט;דרור

סימן טוב-משה בר20/02/201714:45:0015:30:00נריה שטאובר, איתמר, ארנון, אורלי , אסנת, ורד   - PET CTמדיניות 

אסנת לוקסנבורג ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

מורן ;ליאורה נעים;ארנון אפק פרופ;ר'ד

שרה ;אורלי וויינשטיין;אלול

ל"אצל המנכאסתי שלי;ר קרן זילכה"ד;הדס תדהרסיגל ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;עדיקה



סימן טוב-משה בר20/02/201711:00:0011:45:00איתמר, ל"ארנון בחו, אורלי, אסנת, ורד- מדיניות צנתורי מח 

אסנת לוקסנבורג ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

מורן ;ליאורה נעים;ארנון אפק פרופ;ר'ד

שרה ;אורלי וויינשטיין;אלול

קרן מזרחי;איתמר גרוטו;עדיקה

הדס ;ישי פאליק;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט

ל"אצל המנכספי מנדלוביץ;ר קרן זילכה"ד;תדהר



מנכל /נעמה הולצמן ע+יוסי קטריבס: בהשתתפות-  התייעצות בנושא בריאות דיגיטלית כמנוע צמיחה 

סימן טוב-משה בר21/02/201712:00:0013:00:00הדס תדהר: רוני ספיר       יועץ אחראי+שירה לב עמי+מ"רוה

הדס ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

רוחמה ;עמי-שירה לב;רוני ספיר;תדהר

tamarb@pmo.gov.il';'avic@p;'אמור

mo.gov.il'ניר ינובסקי;ר קרן זילכה"ד;ספי האוסליך

ל                      חנייה "אצל המנכ

להביא -בחניון התחנה המרכזית 

שובר חנייה כדי לקבל מידבקה 

לשם יציאה מהחניון



איתמר גרוטו21/02/201710:00:0010:30:00מיקום מדוייק חדר ישיבות הנהלת בתי חולים נטליה מייצגת את איתמר בסיור עם השר

נושאים + ש והצוות המקצועי"ביקור במרכז לחדשנות דיגיטלית בעיר באר שבע  עם ראש עיירת ב

יעקב ליצמן שר הבריאות21/02/201711:30:0013:00:00(צביקה עוזר ראש העיר)לית העירייה "שוטפים ודיון בהשתתפות מנכ

איתמר ;ורד עזרא;אורלי וויינשטיין

יאיר ;יהודה רון מר;גרוטו

;'yakov.litzman9@gmail.com;אסרף

חיים ;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר

זמן נסיעה מסורוקה ללשכת ראש 

, לשכת ראש העיר:  דקות5- העיר

1כיכר מנחם בגין 





יפעת אלי )(נעמה סורוקה)כ מאיר כהן  "ח+ ל כללית "מנכ, אלי דפס+ כ מאיר כהן "ח+ סיור בסורוקה 

יעקב ליצמן שר הבריאות21/02/201710:00:0011:30:00(דפס

ורד ;סימה אלטמן;אורלי וויינשטיין

יאיר ;יהודה רון מר;איתמר גרוטו;עזרא

;'yakov.litzman9@gmail.com;אסרף

ח סורוקה"ביר קרן זילכה"ד;ספי מנדלוביץחיים ;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר



טוב-דניאל שם21/02/201718:00:0019:00:00(ר גרובר"וינקר וד' פרופ, ר שם טוב"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים) prepשיחת ועידה בנושא מחקר 

 שלמה וינקר'

(shlomovi@clalit.org.il)';גרובר אריה 

קרן מזרחי;איתמר גרוטו;ר"ד



איתמר גרוטו21/02/201717:00:0018:00:00ירושלים פגישה עם סטודנטית לולו, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



מימי שבתאי;ר'אמיליה אניס דאיתמר גרוטו21/02/201716:30:0017:00:00ר אניס"ע  ד.אצלנו פ

ר "גרוטו ישיבה עם ד' ירושלים במשרדו של פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;סמדר יעקבאיתמר גרוטו21/02/201712:30:0013:00:00בריאטריה בילדים ורישום טראומה: ליברנט טאובבנושא

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



ביטחון-מיכל אזולאי;יורם רובינשטייןאיתמר גרוטו21/02/201713:30:0014:00:00מר רובינשטיין+ גרוטו' ירושלים ישיבה פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



: גרוטו בנושא' ירושלים ישיבה בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, מר רובינשטיין, מר מזרחי, מריפתח, חנוכייב' גב, מר לוי: סגירת עקרונות משתתפים- מכרז אבטחה 

איתמר גרוטו21/02/201714:00:0015:00:00ר וינשטיין"ד, מר מרינוב, מר טלמון, מר אביגדור, מר זוהר, מר אסרף, מר גרינברג

יורם ;ולרי חנוכייב;גלית עבוד;עופר לוי

יאיר ;ביטחון-מיכל אזולאי;רובינשטיין

אלון ;יניב זוהר;יעל קאלק;אסרף

יאיר ;דפנה בר ששת;שלזינגר

'Eran Horn'; דוד;יניב מדאר  

יובל טחן;אופיר אביב;אזולאי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

איתמר        , שירה לב עמי,רוני ספיר: בהשתתפות- (חלוקת תפקידים ואחריות )מיזם בריאות האדם 

סימן טוב-משה בר21/02/201709:45:0010:30:00הדס תדהר: יועץ אחראי

קרן ;איתמר גרוטו;הדס תדהר

רוני ;רוחמה אמור;עמי-שירה לב;מזרחי

אצל המנכלספיר



הוצאת חוזר לפינוי : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, מרגל' גב, ר שוורצברג"ד, ר פלרמן"ד, ר לייסדרוף"ד, גרוטו' פרופ: פסולת זיהומית בקהילה משתתפים

איתמר גרוטו21/02/201713:00:0013:30:00מר רודשטיין, ר ישי"ד

ניל ;ר'איריס  לייטרסדורף ד

-נתי כהן;איל שורצברג' פרופ;פרלמן

יפית ;רותי ישי;ענת מרגל;אהרון

גריגורי רודשטיין;כהן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 



איתמר גרוטו21/02/201709:30:0011:00:00(רוצה להשתתף)כנס השדולה למען הגיל הרך באולם ירושלים בכנסת 

21/02/201715:30:0016:30:00התמחות מינהל רפואי: אצלנו יקיר בנושא

אורה ,עינב ,ניר קידר,בעז  איתמר, שי לי,אסנת,עינב,רוני ספיר,שירה:בהשתתפות- מיזם בריאות האדם 

:   אבי כהן               יועץ אחראי,שי לי,טליה אגמון,יפה זילברשץ,גדי פרנק,אילן פלד,ליאת מעוז,דר

סימן טוב-משה בר21/02/201711:00:0012:00:00הדס תדהר

צילה ;עינב שימרון;רוני ספיר

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;סעדון

איתמר ;סימה אהרוני;בעז לב;נעים

אתי ;ניר קידר;קרן מזרחי;גרוטו

ל               רח ירמיהו "אצל המנכ

 מגדלי הבירה      13 קומה 39

(חנייה בחניון התחנה המרכזית)



איתמר גרוטו21/02/201710:00:0011:00:00ל"בהשתתפות המנכ, מפגש פרידה מיהודה רון , 9אולם קומה , במשרד הבריאות

5קומה איתמר גרוטו;קרן מזרחימירי כהן22/02/201708:35:0009:00:00גרוטו ומירי כהן' ע פרופ.פ

 

 

,בברכה

 

סנדרה קרתאיתמר גרוטו22/02/201708:30:0008:40:00סנדרה קרת' גרוטו גב' במשרדו של פרופ  8:30-8:40



טובה ברקתאיתמר גרוטו22/02/201707:30:0008:00:00טובה ברקת' אצלנו גב



, ורד,שרה,מיכל,יאיר דב , אופיר: בהשתתפות- תקנים תכניות עבודה מניסטריון  -  סיכום 

סימן טוב-משה בר22/02/201714:45:0015:45:00נעם:יועץ אחראי                           (בסיום קורס של בנו)איתמר

דב ;יאיר אסרף;אופיר אביב

שרה ;מיכל עמר;אריאלה אסרף;פסט

ורד מדמון ;רחל יונה;שטרייספלד

ל"אצל המנכהדס תדהר;נועה שוקרוןאדוה ;נעם ויצנר;אורית זרגרי;קויתי



, מר רביע, ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ:  משתתפיםSciBvacחיסון :   בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו22/02/201712:00:0012:30:00מר הרשקוביץ, מר שלזינגר, ד אבישר"עו, מר לוי, מר פדיה

אביעד ;דליה לב;רון רביע;אודי קלינר

רמי ;גלית עבוד;עופר לוי;פדיה

דפנה ;אלון שלזינגר;הדר מלכה;אבישר

גל הרשקוביץ ;'בר ששת

ר'איזבלה קרקיס דאיתמר גרוטו22/02/201708:00:0008:30:00ר קרקיס"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו22/02/201710:00:0010:30:00זימנו את אלי וינון קובי

אהוד פראוור22/02/201709:00:0011:00:00גיא מור, אורי צוק בר, סרחיו דולב,נדב גלאון,קובי מורן גלעד, איתמר גרוטו- יבוא בשר מצונן 

 Uri Zuk]אורי צוק בר ;איתמר גרוטו

Bar];שירי ;עמיחי פישר;גיא מור

סיגל ;איתמר גרוטו;הדס ידגר;נוימן

יו 'סרג;[Sigal Zilberman]זילברמן 

יו 'סרג;[Sigal Zilberman]סיגל זילברמן 

נדב גלאון ;[Sergio Dolev]דולב 

[Nadav 

Galon];giladko@post.bgu.ac.il;אביב

 חדר 5משרד הבריאות קומה 

ישיבות אורחים  המוזמנים 

לישיבות מתבקשים להחנות את 

הרכבים בחניון אגד בחניון אגד 

ח "מנהלי בתיה:בהשתתפות - (2017תכניות עבודה )דיון אחוד מסכם- ח גריאטריים "בתי

ורד ,איתמר,ארנון,יאיר אסרף,,דנה ארד,,ענת זוהר,איריס גינזבורג,אורלי וינשטיין,אדר שץ,הגריאטריים

סימן טוב-משה בר22/02/201716:00:0018:30:00אלון שלזינגר,,אהרון כהן,עזרא

ר "ד;'גרסי גת;מנדלסון גדי;אדר שץ

ורה ;דרורה זוידוביץ';טניה בוגוסלבסקי

- מזכירה - תמר ;'שושי פילר;רוזנפלד

שרה ;אורלי וויינשטיין';שהם

-ליאת פייס;ודים פרמן;איילת מנדלוביץ

דורית ;נטליה זליגר;סמדר שמעוני;דורי

רפי ;פלימן- ר גדי מנדלסון "ד;גרון

ל"אצל המנכשמואל ;אתי נחמיאס;נאוה יהודה;גולני

גב, ד היבנר"עו, גרוטו' פרופ: מחוז חיפה משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו 16:20 ' 

איתמר גרוטו23/02/201716:20:0016:30:00בוצר

' ח שער מנשה"לאה בוצר ביה  

(Lea@sm.health.gov.iL)';מירה 

מלי כראזי;הראל-היבנר



קרולין פרח;אלי גורדוןאיתמר גרוטו23/02/201715:30:0015:40:00גרוטו' במשרדו של אלי הערכת עובד עם פרופ



קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר23/02/201709:30:0010:00:00טקס גזירת סרט וקביעת מזוזה- בשער מנשה 

בת אל נאוראיתמר גרוטו23/02/201714:00:0014:30:00בנושא תקציב מחשוב, 2קומה , 12א ברחוב הארבעה "מת



23/02/201708:00:0008:30:00מאוחדת מגיעים הישיבה מתקיימת

הכנה לקראת פגישה עם מנכלית תחבורה : בנושא- ל "בראשות מנכ (בלשכת השר)-א "בת

נציג  יועץ /שירה לב עמי,יאיר אסרף, איילת גרינבאום,שרונה עבר הדני,רז דקל,איתמר:בהשתתפות

סימן טוב-משה בר23/02/201713:00:0014:00:00נעם: אחראי

מירי ;רז דקל;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

נעם ;סימה אהרוני;איילת גרינבאום;אורן

רוחמה ;עמי-שירה לב;יאיר אסרף;ויצנר

אמור

הדס ;בת אל נאור;יעל קפלן;עינב שימרון

3 קומה 12רח הארבעה יאיר טלמון;ידגר



Canceled: הכנה לקראת פגישה עם מנכלית תחבורה בהשתתפות(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה : 

סימן טוב-משה בר23/02/201719:00:0019:45:00 קוד יועבר בהמשך6706966יהודה             נעם   בקו /רביע??לבדוק איזה רון, רז דקל,איתמר

נעם ;רז דקל;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

ויצנר



נועה חסדאי23/02/201719:00:0020:30:00ישיבה ראשונה ועדה מארגנת כנס אייפרד

רונית ;רן אדלשטיין;איתמר גרוטו

דוד ;ורד ארביב;רינגל

ר "ד;hemoat@bezeqint.net;אזולאי

טל ניקחו;כרמית אשכנזי;דליה זיור "פקע- אייל פורמן ;פוריה- ערן טלאור 

 119אגף לשעת חירום יגאל אלון 

תל אביב

 עותק של תוספות>>   <<IPRED.pdf מכרז>> 

 <<xlsx.אייפרד



 צהרים

-- א"ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12ברחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת----הישיבה מבוטלת   

גב,  צודיקוב' גב, אנדוולט' פרופ, מר רביע, גרוטו' פרופ: מזון מסובסד משתתפים: ישיבה בנושא ' 

ח לאומית "חשבת קופ+ מר אונגר, מורגנשטיין ( ב חומר בנושא"מצ איתמר גרוטו23/02/201715:30:0016:00:00(

מורן ;רונית אנדוולט;דליה לב;רון רביע

טל ;פאינה צודיקוב;משה

מתן ;מורגנשטיין

לימור ';ettycohen@leumit.co.il;'אונגר

ברחוב , א"בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן

--- א"ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12ברחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת---הישיבה מבוטלת   

גב,  צודיקוב' גב, אנדוולט' פרופ, מר רביע, גרוטו' פרופ: מזון מסובסד משתתפים: ישיבה בנושא ' 

ח מכבי "חשבת קופ+ מר אונגר, מורגנשטיין ( ב חומר בנושא"מצ איתמר גרוטו23/02/201708:30:0009:00:00(

מורן ;רונית אנדוולט;דליה לב;רון רביע

טל ;פאינה צודיקוב;משה

מתן ;מורגנשטיין

לימור ';ardest_ta@mac.org.il;'אונגר

ברחוב , א"בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן



מזון : א ישיבה בנושא"ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12ברחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

, מר אונגר, מורגנשטיין' גב,  צודיקוב' גב, אנדוולט' פרופ, מר רביע, גרוטו' פרופ: מסובסד משתתפים

איתמר גרוטו23/02/201708:00:0008:30:00ח מאוחדת"חשב קופ+ קפלן' גב

'roei.b@meuhedet.co.il';רון 

מורן;רונית אנדוולט;דליה לב;רביע  

טל;פאינה צודיקוב;משה  

יעל;לימור מנחם;מתן אונגר;מורגנשטיין  

ברחוב , א"בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן

' א ישיבה בראשות פרופ"ת, חדר ישיבות קטן, 2קומה , 12ברחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

גרוטו עם הסתדרות רופאי השיניים לגבי ועדות מקצועיות והתמחות משתתפים נוספים ממשרד 

איתמר גרוטו23/02/201711:30:0012:30:00ד גואל"עו, ר עזרא"ד, ר זוסמן"ד, ר זילכה"ד- הבריאות

סימה ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

אדוה ;ר'שלמה זוסמן ד;אפריאט

תרצה רמון;ר"לנה נטפוב ד;שירה ארנון'shifra@ida.org.il;'ר קרן זילכה"ד;גואל

ברחוב , א"בלשכת הבריאות ת

חדר , 2קומה , 12הארבעה 

א"ת, ישיבות קטן

: בהשתתפות- סטטוס -וועדת אסדרה- בראשות מנכל (בלשכת השר)- א "בת

סימן טוב-משה בר23/02/201714:30:0015:30:00מאיה: אלי    יועץ אחראי,שרון גוטמן ,רונית ,ספי,אודי,עינב,איתמר

עינב ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ספי ;אודי קלינר;צילה סעדון;שימרון

מאיה ;רונית אנדוולט;מנדלוביץ

ר קרן זילכה"דקרולין פרח;אלי גורדון;שרון גוטמן;גולן



דליה זיו23/02/201716:30:0019:00:00ח"דיון הרשות העליונה לאשפוז ובריאות בשע

בעז ;ארנון אפק פרופ;סמדר סלמן;ל'מנכ

-טל ברגמן;איתמר גרוטו;ורד עזרא;לב

יהודה רון ;יורם רובינשטיין;לוי

א" ת119ח יגאל אלון "אגף לשעאסנת לוקסנבורג ;הראל-מירה היבנר;מר

FW:  רבקה, סמדר, ראמי, רון רביע, איתמר, (03-5719584חנה )מירי זיו - בנושא קמפיין פפילומה  

'Hana Yadid'23/02/201710:00:0011:00:00מאיה פלדבלום, פרייליך

ר ראמי "ד;דליה לב;רון רביע

ליזה ;יפית יצחקי;בלה אלרן;גריפאת

אביבה אוליאל;ר'רובין ד

' באגודה למלחמה בסרטן רח

('קומה ב) גבעתיים 7רביבים 

מאיה , רבקה פרייליך,מירי, (הבריאות-ל הסברה ויחסים בינלאומיים משרד"סמנכ)עינב שמרון 

23/02/201710:00:0011:00:00Hana Yadidר איתמר גרוטו"ד, פלדבלום

Rivka Zelcer-Froehlich;Maya 

Feldblum; איתמר גרוטו;צילה סעדון

' באגודה למלחמה בסרטן רח

('קומה ב) גבעתיים 7רביבים 

חדר, 5קומה , (מדעי החברה)בניין נפתלי , א"הצגת משרדים לתוכנית ממשק באוניברסיטת ת - 23.2  

(אולם ונצואלה) 527 איתמר גרוטו23/02/201709:30:0012:00:00מייקל משתתף--- , 

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);מייקל

 הרטל

איתמר גרוטו23/02/201716:30:0019:00:00דיון רשות עליונה לאשפוז ובריאות באגף לשעת חירום

יגאל אלון , גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד באולם הדיונים של המועצות  , מועצה לאומית לתזונה 

איתמר גרוטו24/02/201709:30:0011:30:00א"ת, 119

' גב, ר שפר"ד, גרוטו' פרופ: חיפה משתתפים:  בנושא026706938: השיחה מבוטלת שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו26/02/201712:40:0013:10:00סטולרמן

'iris.gamzocohen@telaviv.health.g

ov.il' 

(iris.gamzocohen@telaviv.health.g

ov.il); אילנה;ר'רבקה שפר ד  



Canceled: סימן טוב-משה בר26/02/201714:30:0015:30:00ספי,איתמר,ורד,דב: בהשתתפות- סטטוס -מוסדות גריאטריים

קלין 'ז;ורד עזרא;ציפי מזרחי;דב פסט

ספי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;אילוז

ל"אצל המנכר'אהרון כהן דמנדלוביץ



בת אל נאוראיתמר גרוטו26/02/201708:30:0009:00:00נאור' ע עם גב.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

אילנה סטולרמןאיתמר גרוטו26/02/201707:40:0007:50:00סטולרמן' גרוטו הערכת עובד גב' במשרדו של פרופ 7:40-7:50



בבר וענונואיתמר גרוטו26/02/201707:50:0008:00:00גרוטו הערכת עובד מר וענונו' במשרדו של פרופ 7:50-8:00



בן ' גב, מר וצנר, ר עזרא"ד, גרוטו' פרופ:  נושא מרכזי חוסן משתתפים026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו26/02/201709:30:0010:00:00ד עבר הדני"עו, גרשון

נעם ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

-שרונה עבר;גבריאלה אליהו;ויצנר

איריס צפירה;גרשון-בלה בן;הדני



: איתמר     יועץ אחראי,ספי האוסליך,שירה לב עמי,רוני - (מיזם פסיפס)הכנה לקראת הדיון עם רן סער 

סימן טוב-משה בר26/02/201710:00:0010:30:00הדס תדהר

קרן ;איתמר גרוטו;הדס תדהר

-שירה לב;ספי האוסליך;מזרחי

אצל המנכלרוני ספיר;רוחמה אמור;עמי





--- ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות-----הישיבה מבוטלת : 

לב' גב, מר אביב, נאור' גב, גרוטו ' פרופ: תקציב מחשוב בריאות דיגטלית ואגף המחשוב משתתפים  

26/02/201708:30:0009:00:00עמי ואנשיה

בת אל ;עמי-שירה לב;אופיר אביב

רונה קייזר;יאיר טלמון;אסף פרקררוחמה אמור;גלית שמש;נאור

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

מיכל גולדברגאיתמר גרוטו26/02/201711:00:0011:30:00הערכת עובד+ ד גולדברג "ע עו.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

: בן גרשון נושא' גב+ גרוטו' ירושלים ישיבה פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איריס צפירה;גרשון-בלה בן26/02/201710:30:0011:00:00נוסף נפגעי דחק

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



רונית אנדוולט26/02/201717:00:0018:00:00טיפול במצבי סיכון תזונתיים- תוכנית לאומית לבטחון תזונתי לכל

נעם ;ספי מנדלוביץ;גבריאלה אליהו

מיכל ';psinger@clalit.org.il;'ויצנר

קרן ';einatha@clalit.org.il;'אליה

הדס תדהראורית ;יוספה כחל;איתמר גרוטו;מזרחי

לשכת , מגדלי הבירה39ירמיהו 

ל"מנכ

ח שיבא טקס חלקות פרסים " בביה

ותעודות

 

איתמר גרוטו26/02/201713:00:0015:00:00אולם סוראסקי פרס שר הבריאות 

מימי ;ר'אמיליה אניס ד;ערן קופל

esomeh@post.tau.ac.il;שבתאי

ניר ,הדס תדהר,רוני ספיר, רן סער ואנשיו:בהשתתפות- הכנה לצוות הקמה של מיזם פסיפס 

סימן טוב-משה בר26/02/201719:30:0020:30:00הדס: איתמר        יועץ אחראי,  שירה לב עמי,ינובסקי

רוני ;רן סער;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

-שירה לב;ניר ינובסקי;הדס תדהר;ספיר

רוחמה ;עמי

ל"אצל המנכספי האוסליך'melitz_or@mac.org.il;'אמור



דב פסט26/02/201711:30:0012:30:00תיאור תפקיד במכון-בנושא , גרוטו' פרופ+ יודפת+ ורד מדמון + ר ורד עזרא "ד+ ר חן קוגל "ד

המכון לרפואה משפטית - ר חן קוגל "ד

(chen.kugel@forensic.health.gov.il)

יודפת ;ורד מדמון קויתי;ורד עזרא;

מגדלי הבירה, אצל דב פסטאיתמר גרוטו;קרן מזרחי;מלאך



26/02/201712:30:0014:30:00הנהלה

סימן טוב-משה בר26/02/201716:00:0016:45:00(03-6934382- נועה )יאיר או נציג מטעמו      +מאיה  + איתמר+ ע "בצלאל טרייבר  פ

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אצל המנכליאיר אסרף;גולן

ת והערכת סיכונים "נתוני מב: ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

רבקה גולדשמיט;תמר ברמן26/02/201708:00:0008:30:00גולדשמיט' ר ברמן גב"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



#NAME?26/02/201708:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אילנה ;אודי קלינר;אביעד הדר

אמיליה אניס ';אלי גורדון;'סטולרמן

דיקלה דהן ;ר ראמי גריאפת"ד;ר'ד

אלי גורדוןלירי ;ר'ליזה רובין ד;שריקי

26/02/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

ציונה ,איתמר גרוטו ,ארנון אפק ' פרופ:שיחת ועידה בנושא וועדה למסירת מידע      משתתפים

עמי-שירה לב27/02/201710:00:0010:45:00טליה אגמון,חקלאי

ציונה ;ארנון אפק פרופ;טליה אגמון

גבריאל ;ראובן אליהו;מורן אלול;חקלאי

איתמר ;ניר ינובסקי;רוני ספיר;כהן

רוחמה אמורקרן מזרחי;גרוטו

איתמר גרוטו10:00-11:0027/02/201710:00:0012:00:00השתתפות בסמינר של אילומינה כולל הרצאה שלי 

 



איתמר גרוטו27/02/201718:45:0019:15:00פגישה שמעון פרק

 



מורן משה;רונית אנדוולטאיתמר גרוטו27/02/201707:30:0007:40:00אנדוולט' גרוטו הערכת עובד פרופ' במשרדו של פרופ 7:30-7:40





דליה לב;רון רביעאיתמר גרוטו27/02/201707:45:0008:00:00גרוטו הערכת עובד מר רביע' במשרדו של פרופ 7:45-8:00



מגדלי הבירהעמי-שירה לב;איתמר גרוטורוני ספיר;ספי האוסליךניר ינובסקי27/02/201717:00:0018:00:00פגישה בפורום מצומצם- אילומינה 



איתמר         , ורד,שרה,מיכל,יאיר דב , אופיר: בהשתתפות- תקנים תכניות עבודה מניסטריון  -  סיכום 

סימן טוב-משה בר27/02/201713:45:0014:45:00נעם:     יועץ אחראי

דב ;יאיר אסרף;אופיר אביב

שרה ;מיכל עמר;אריאלה אסרף;פסט

ורד מדמון ;רחל יונה;שטרייספלד

ל"אצל המנכאדוה ;נעם ויצנר;אורית זרגרי;קויתי



יעקב ליצמן שר הבריאות27/02/201711:30:0011:45:00משה בר סימן טוב+ איתמר גרוטו: IQOSדיון דחוף בנושא סיגריות 

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר אצל השר 



ד ענבל דרור "גרוטו ועו' ירושלים פגישה עם פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

'inbald@justice.gov.il'איתמר גרוטו27/02/201718:00:0019:00:00תביעות חומצה פולית: בנושא

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

ספי האוסליךIllumina27/02/201709:00:0017:00:00חברת - סקירה של פרויקטי הרצפה גנטית רחבי היקף בעולם 

עינב ;איתמר גרוטו;הדס תדהר

טליה ;אבי ישראלי פרופ;שימרון

ניר ;רוני ספיר;עמי-שירה לב;אגמון

ליאורה נעים;הרוש-אריאלה בןתמר ;יצחקי-זהר ברנט;ינובסקי

 0קומה , 15הצבי ' רח, בניין בזק

מול חניון מגדלי )אודיטוריום 

(הבירה

סימן טוב-משה בר27/02/201709:00:0009:30:00נעם, חיים הופרט, יאיר אסרף, דב, איתמר- העברת תקני אחיות בין מחוזות 

יאיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכיעל קפלן;הדס ידגר;רון רביע;אדוה קלייןחיים הופרט;יעל קאלק;אסרף



Canceled:  דב פסט27/02/201708:30:0009:00:00מנהל המעבדות- בנושא, רון רביע+ איתמר + ורד

קרן ;איתמר גרוטו;ורד מדמון קויתי

אודי קלינרדליה לב;רון רביע;מזרחי



--- מחשוב: ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות---הישיבה מבוטלת  

27/02/201714:30:0015:00:00ר וינשטיין"ד, לב עמי' גב, גרוטו' פרופ: חטיבת בתי חולם משתתפים

-שירה לב;אורלי וויינשטיין;שרה עדיקה

מורן עזרא;עמי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

ניר ינובסקיאיתמר גרוטו27/02/201710:00:0015:00:00(ניר) במגדלים סמינר עם דוד בנטלי מחברת אילומינה 4בקומה 

עופר לוי27/02/201709:30:0010:00:00לשכת בריאות מחוז תל אביב- עופר , יאיר, איתמר, דב

יאיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;דב פסט

-shaiev@eshed;'יעל קאלק;אסרף

m.co.il;' ערן הראל

(eranh@mof.gov.il);'vita@mof.gov.i

הדס ;יעל קפלן;אלה גאון;יהודה רון מר

דודי ;רון רביע;ידגר

דב פסטאורן פרלסמן';tamars@mof.gov.il;'לוי



, יובל,ספי,איתמר: בהשתתפות- מדיניות ייבוא קנאביס ברמה המקצועית (ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר27/02/201709:30:0010:00:00מאיה: שרונה  יועץ אחראי

ספי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

-שרונה עבר;יובל לנדשפט;מנדלוביץ

מאיה גולן;הדני



FW: מכון לאומי לטראומה, א "הפסקת מימון למד, ד"מרב- נושאים ' מס- לית  משרד התחבורה "מנכ   - 

סימן טוב-משה בר27/02/201716:00:0017:30:00מאיה, קובי פלג, מירי כהן, רז דקל, איתמר- משתתפים 

מירי ;רז דקל;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מאיה ;שירן אמון;מירי כהן;אורן

אשר ;נעם ויצנר;Kobi Peleg;גולן

39ירמיהו ' רחEsti Shimoni;ר קרן זילכה"ד'אלחיאני פרופ

פ פעולה זוית "שת: ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו ,  במשרד הבריאות

איתמר גרוטו27/02/201715:00:0016:00:00רועי, נטע ליפמן: משתתפים

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

איתמר גרוטו28/02/201700:00:0000:00:00ח"תרגיל תעצומה שע



ירושלים228/02/201714:00:0015:00:00צילומים ערוץ 



איתמר גרוטו28/02/201710:00:0010:30:00לנסות להגיע לכנס טיוב רגולציה לכמה דקות

רחוב הפסגה , בית הארחה בית וגן

ירושלים, 8



ספי         ,רוני ספיר,שירה,איתמר:בהשתתפות-ישיבת הכנה לקראת דיון בנושא מיזם בריאות האדם

סימן טוב-משה בר28/02/201712:00:0012:45:00הדס תדהר: יועץ אחראי

-שירה לב;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ספי ;רוני ספיר;רוחמה אמור;עמי

ל"אצל המנכהדס תדהר;מנדלוביץ



יעקב ליצמן שר הבריאות28/02/201708:30:0009:30:00פגישה עם  נשיא זמביה ושריו

איתמר ;עינב שימרון

';'yakov.litzman9@gmail.com;'גרוטו

חיים ;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר

יעקב ';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן

חדר , מלון וולדרוף אסטוריה

ישיבות



ר קרן זילכה"דספי מנדלוביץ;מיכל אליהאיתמר גרוטו28/02/201711:30:0013:00:00ר מנדלוביץ  מר בין ואנשיו"ד, גרוטו' פרופ: קריית אונו משתתפים, 42א רחוב ירמיהו "סיור במד

ר נטליהבילנקו"ד;ר נטליהבילנקו"דאיתמר גרוטו28/02/201707:30:0008:00:00ר בילנקו מייצגת"ד.בטקס פתיחה לפרויקט חינוך לבריאות בגיל הרך במגזר החרדי והדתי בקרית מלאכי

יאיר אסרף201728/02/201708:00:0013:00:00מפגש התנעת תכנית החומש להפחתת הנטל – טיוב רגולציה 

ורד ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;איתמר גרוטו

סימן -משה בר;זהבה רומנו;עזרא

עמיר ;לירון זהר;אסתי שלי;טוב

רון ;מייקל הרטל;דגנית איישן;יצחקי

-ליאת פייס;יהודה צוראל;דודי לוי

 (מסי)מסגנאו ;מיכאל אפלבוים;דורי

ינון ;יובל אביגדור;בת אל נאור;יסני

נלי ;שי חן;פנינה אורן;אדית אזרד;יוני

רחוב הפסגה , בית הארחה בית וגן

ירושלים, 8

איתמר גרוטו28/02/201708:00:0013:00:00ברכות בכנס טיוב רגולציה באכסניית בית וגן לא ישתתף

ל ביקש את "כ אלאלוף בכנסת ישיבה בנושא פעילות היחידה לקנביס רפואי המנכ"בלשכת חה

איתמר גרוטו28/02/201715:00:0016:00:00השתתפותך

איתמר ,חברי וועדה: בהשתתפות- וועדת מחירים בנושא קמח מלח מלא - אצל אמיר רשף - באוצר 

סימן טוב-משה בר28/02/201715:00:0016:00:00עמית לנג             תמי,גרוטו

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי קלינר ;גולן

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)



ר רוזברג מארגן בקיבוץ רמת רחל"כנס הדרכת ממוני רווחה בנושא קידום בריאות ברמת רחל ד 9:30  

איתמר גרוטו28/02/201709:30:0016:00:00לא ישתתף

גלית שמש;עמי-שירה לבאיתמר גרוטו01/03/201715:30:0016:00:00עמי-לב' ע גב.פ' במשרדו של פרופ



01/03/201707:30:0008:00:00ר רות אוסטרין היא תחייג אלנו" דקות עם ד5שיחה של 

תקציב מחשוב בריאות : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו01/03/201708:30:0009:00:00לב עמי ואנשיה' גב, מר אביב, נאור' גב, גרוטו ' פרופ: דיגטלית ואגף המחשוב משתתפים

-שירה לב;אופיר אביב;אסף פרקר

רוחמה ;גלית שמש;בת אל נאור;עמי

רונה קייזר;יאיר טלמון;אמור



גרוטו ' ירושלים ישיבה בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו01/03/201713:00:0013:30:00ר זילכה"ד, ד גואל"עו, ר זוסמן"ד, ר עזרא"ד: בנושא פניית הסתדרות רופאי השיניים משתתפים:בנושא

שלמה זוסמן ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

ר קרן "ד;אדוה גואל;סימה אפריאט;ר'ד

זילכה

אפרת ;תרצה פוקס;ר"לנה נטפוב ד

אפללו בוסיבא

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 



אצל איתמרקרן מזרחי;איתמר גרוטומירי כהן01/03/201708:00:0008:30:00איתמר גרוטו' ע מירי כהן ופרופ.פ

12קומה שירן אמון;מורן אלולקרן מזרחי;איתמר גרוטוארנון אפק פרופ01/03/201709:15:0010:15:00הערכת עובד חטיבת בריאות





סימן טוב-משה בר01/03/201715:00:0015:30:00מאיה, ספי, נתן, בעז, איתמר- הצעה לסל קידום בריאות 

סימה ;בעז לב;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מאיה ;צביה יחזקאל;נתן סמוך;אהרוני

ל"אצל המנכספי מנדלוביץ;גולן

, איתמר גרוטו, שרה שטרייספלד, אלי רוזנברג, מירי כהן: דיון בנושא יום פעילות גופנית      משתתפים

מירי כהן01/03/201714:00:0015:00:00דני ממרכז קוסל, ניבה מנור, רון רביע

שרה ;אורנה כהן;אלי רוזנברג

רחל ;שטרייספלד

אי';cosellam@savion.huji.ac.il;'יונה

רון ;מנור-ניבה בסודו;תמר גרוטו

 מגדלי הבירה 39נ ירמיהו 'רח

, 12ישרולים חדר ישיבות קומה 

ל"לשכת משנה למנכ

אופיר אביב01/03/201711:00:0012:00:00אביבה, (80511קרן )איתמר, אופיר: משתתפים. פורום הסרת חסמים

קרן ;איתמר גרוטו

אצל איתמר'avivazz@gmail.com;'מזרחי



ניר ,דניאל ממיחשוב ,רוני,שירה,ספי,עינב,בעז,איתמר: בהשתתפות- חוזרים של שימושי מידע שניוני 

סימן טוב-משה בר01/03/201711:30:0013:00:00הדס תדהר: דניאל רבינא                 יועץ אחראי, קידר  

סימה ;בעז לב;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ספי ;צילה סעדון;עינב שימרון;אהרוני

רוחמה ;עמי-שירה לב;מנדלוביץ

ל"אצל המנכהדס תדהר;טליה אגמוןאתי ;ניר קידר;רוני ספיר;אמור



סימן טוב-משה בר01/03/201716:00:0018:00:00מ  ומשתתפים רבים נוספים"ל משרד רוה"מנכ: בהשתתפות- הקמת מיזם בריאות האדם 

רן ;(מזכירה)לאומית - ניסים אלון 

רוחמה ;עמי-שירה לב;הדס תדהר;סער

רוני ;ניר ינובסקי;ספי מנדלוביץ;אמור

בעז ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;ספיר

 39ל       רח ירמיהו "אצל המנכ

(ירושלים)   מגדלי הבירה 13קומה 

מוהל עם הרפס :  בנושא026706938:גרוטו בקו'  שיחת ועידה דחופה בראשות פרופ14:45בשעה 

איתמר גרוטו02/03/201714:45:0015:15:00ד בן צור"עו, ד אגמון"עו, ר קלינר"ד, ר שפר"ד, ר עזרא"ד: משתתפים

אודי ;טליה אגמון;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);'iris.g

amzocohen@telaviv.health.gov.il 'שולמית לרמן;נעמי ביבי;ר''מיכל סביון ד



קרולין פרח;אלי גורדוןאיתמר גרוטו02/03/201718:00:0018:30:00(מיקום יקבע בינהם)גורדון ' גרוטו ואינג' ע פרופ.פ



FW: קולחים וירקות מושקים, מחקר מכון ולקני בנושא חיידקים וגנים עמידים לאנטיביוטיקה בשפכים  

Presentation of antibiotic resistance in WWTP data02/03/201713:30:0014:30:00דוד ויינברג

אודי ;עמיר יצחקי;איתמר גרוטו

תמר ;ר'איזבלה קרקיס ד;קלינר

 Eddie Cytryn;Roberto;ברמן

(robmarano@hotmail.it);זהר ברנט-

מגדלי , בריאות הסביבה' מח

4קומה , הבירה בירושלים

איתמר גרוטו02/03/201714:45:0017:15:00השומר-תל, בניין גרטנר', קומה ב, מועדון חוקרים אולם ויטה

סימן טוב-משה בר02/03/201708:45:0009:00:00התכנסות- בגהה 

אורלי ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;שרה עדיקה;וויינשטיין

ספי ;איתמר גרוטו;שני לוי;גולדברג

ליד חדר ההנהלהטל ;הדס תדהר;יאיר אסרף;מנדלוביץ



- ביקור המנכל עם אלי דפס - ח השרון "בבי- בפתח תקווה 

סימן טוב-משה בר02/03/201713:30:0014:30:00הדס תדהר: אורלי            יועץ אחראי,יאיר,ספי,איתמר,שושי,ורד:בהשתתפות

שושי ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

קרן ;איתמר גרוטו;שני לוי;גולדברג

אורלי ;יאיר אסרף;ספי מנדלוביץ;מזרחי

הדס תדהר;שרה עדיקה;וויינשטיין



: לעם אלי דפס בהשתתפות"ביקור המנכ- ח שניידר "בבי- בפתח תקווה 

סימן טוב-משה בר02/03/201711:45:0013:00:00הדס תדהר,אורלי,יאיר,ספי,איתמר,שושי,ורד

שושי ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

קרן ;איתמר גרוטו;שני לוי;גולדברג

הדס ;יאיר אסרף;ספי מנדלוביץ;מזרחי

שרה עדיקה;אורלי וויינשטיין;תדהר



ר ערן "ד: ביקור המנכל עם אלי דפס בהשתתפות- ח בלינסון "בבי- בפתח תקווה 

סימן טוב-משה בר02/03/201710:15:0011:30:00הדס תדהר: אורלי יועץ אחראי,יאיר,ספי,איתמר,שושי,ורד,הלפרין

שושי ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;הדס תדהר

קרן ;איתמר גרוטו;שני לוי;גולדברג

אורלי ;יאיר אסרף;ספי מנדלוביץ;מזרחי

שרה עדיקה;וויינשטיין

אורלי   ,יאיר,ספי,איתמר,שושי,ורד: ל עם אלי דפס בהשתתפות"סיור המנכ- ח גהה "בבי- בפתח תקווה 

סימן טוב-משה בר02/03/201709:00:0010:00:00(מי שמעוניין בחנייה נא להעביר להדס במייל את הפרטים)הדס תדהר         

שושי ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

קרן ;איתמר גרוטו;שני לוי;גולדברג

הדס ;יאיר אסרף;ספי מנדלוביץ;מזרחי

שרה עדיקה;אורלי וויינשטיין;תדהר



FW: לוי חזי דר02/03/201717:00:0018:00:00מ פורמן אייל"מרפ עורף אל+גרוטו +הנהלה+א"חה+ח"אגף לשע+ ח"מנחת בי

רן ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

לובל ;מיכל מלכה;צחי כהן;אדלשטיין

אושרת ;פטריק בניטה;שרית יטח;רון דר

ח תל אביב"אגף לשע'furman46@mail.idf.il;'אבודרה

יורם רובינשטיין02/03/201709:00:0013:00:00י"טית אבטחה החדשה הצגת אגף הביטחון מול מ"פגישת הכרות עם רח-  ביקור רחטית אבטחה 

ט "ציון דדון קב;גיא בסיל;יניב מדאר

 Izak;דוד שוורץ;דרום

Grinberg;ASSAFW@ASAF.HEALT

H.GOV.IL; איתמר

'assafv@asaf.health.gov.il';'alexash

@asaf.health.gov.il';'IYftac@asaf.h

ealth.gov.il'ח אסף הרופא"ביה





אביבה אוליאל;ר'ליזה רובין דאיתמר גרוטו05/03/201710:45:0011:00:00ר רובין"גרוטו הערכת עובד ד' במשרדו של פרופ 10:45



איתמר גרוטו05/03/201707:45:0008:15:00הערכת עובד אודי

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)



ר מנדלוביץ ומר טייטנבאום מאיחוד "ד, גרוטו' ירושלים ישיבה עם פרופ , 78ירמיהו , באיחוד הצלה 

מיכל אליה;ספי מנדלוביץאיתמר גרוטו05/03/201714:30:0015:00:00הצלה



05/03/201715:00:0016:00:00?שר

משרד הבריאות- ירושלים קרן מזרחי;איתמר גרוטו;איתמר גרוטוקלין'בן בסט ז05/03/201718:30:0019:30:00 הכנה לוועדת ההיגוי הממשלתית בתחום הגנת הסייבר

 

 

טליה פליישמןאיתמר גרוטו05/03/201711:00:0011:30:00טליה פליישמן' ע עם גב.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

ishay@ilpas.co.il';ishay@ilpas.co.il'איתמר גרוטו05/03/201710:00:0010:30:00(אלי)א ישי .גרוטו פ' ירושלים במשרדו של פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

רחל רענןאיתמר גרוטו05/03/201708:30:0009:00:00ר רענן"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



סימן טוב-משה בר05/03/201716:00:0016:45:00ספי,איתמר,ורד,דב: בהשתתפות- סטטוס - מוסדות גריאטריים 

קרן ;איתמר גרוטו;ורד עזרא;דב פסט

ספי ;ציפי מזרחי;קלין אילוז'ז;מזרחי

ל"אצל המנכמנדלוביץ



אריאלה אסרף;עמיר יצחקיאיתמר גרוטו05/03/201707:30:0007:40:00גרוטו הערכת עובד מר יצחקי להביא קוד'  במשרדו של פרופ7:40-7:50מבוטל 

אייל חקואיתמר גרוטו05/03/201707:30:0007:40:00ד חקו להביא קוד"גרוטו הערכת עובד עו' המשרדו של פרופ 7:30-7:40



----- ירושלים דיון משמר, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות------הישיבה מבוטלת  

איתמר גרוטו05/03/201709:00:0010:00:00מר לוי, מר אסרף ואנשיו, מר רובינשטיין, גרוטו ' פרופ: ל משתתפים"הכנה לדיון אצל המנכ- הבריאות 

-מיכל אזולאי;יורם רובינשטיין

עופר ;יעל קפלן;יאיר אסרף;ביטחון

יובל אביגדור;יאיר טלמון;אופיר אביבגלית עבוד;לוי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

ע בנושא מיזם .גרוטו פ' ירושלים במשרדו של פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו05/03/201708:00:0008:30:00מר האוסליך, מר ינובסקי, ספיר' גב: פסיפס משתתפים

ספי ;ענת יצחק;ניר ינובסקי

רוני ספיר;האוסליך

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

+ יאיר אסרף+טליה אגמון+ איתמר גרוטו+ טל הראל+ עפרה אלקובי+יורם וויס' פרופ: מאגר מח עצם

יעקב ליצמן שר הבריאות05/03/201718:00:0018:30:00רות ישי

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר 39ירמיהו  



רוני ברקוביץ;אפי שפראיתמר גרוטו05/03/201715:00:0015:30:00גרוטו מר ברקוביץ ומר שפר' ירושלים ישיבה פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



05/03/201710:00:0010:30:00אודי ינהל



ר'שלמה זוסמן ד05/03/201719:30:0021:00:00לנה, חיים נויימן, מרזל, איתמר, זוסמן, ר הסקוט"ד- במסעדת החצר ארוחת ערב

שושי ;ר"לנה נטפוב ד;סימה אפריאט

 Prof .Alex MERSEL;Dr Haim;צנרו

Neuman 

(neuman_h@013net.net); מתחם הרכבת, 7דרך בית לחם ' רחאיתמר

' ירושלים  ישיבה עם ארגון לתת משתתפים פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו05/03/201710:00:0011:00:00מר גבע+מר וינטרוב+ אנדוולט' פרופ, גורדון' אינג, גרוטו

אלי ;מורן משה;רונית אנדוולט

קרולין ;גורדון

אודי ';lena@latet.org.il;'פרח

אודי קלינר ';lena@latet.org.il;'קלינר

'Michal Dalin Frimeman';'Einat 

Geva';חוה אלטמן;'Michal Dalin 

Frimeman';'Einat Geva'

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

עמי ,ישי פאליק,נתן,רויטל,אסתי שלי,אתי סממה,אסנת,ספי,איתמר:בהשתתפות- בדיקות גנטיות 

סימן טוב-משה בר05/03/201717:00:0018:00:00הדס: יועץ אחראי, נציג תקציבים,זינגר

אסנת לוקסנבורג ;ספי מנדלוביץ

קרן ;איתמר גרוטו;ליאורה נעים;ר'ד

חבר - רויטל טופר ;אסתי שלי;מזרחי

ל"אצל המנכצביה ;נתן סמוך;יפה שמעוני;טוב

קרן מחקרים- אסתר כהן 05/03/201712:00:0012:30:00ירושלים, קרן מחקרים רפואיים - ישיבת וועד מנהל 

איתמר ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

- אריאלה אסרף;קרן מזרחי;גרוטו

סימה ;בעז לב;דב פסט;ל"סמנכ

גבי בן נון' פרופ;אהרוני

ארנון אפק לשכת ' משרדו של פרופ

12ל  קומה "משנה למנכ

05/03/201712:30:0014:30:00הנהלה

+ איתמר גרוטו _ +עינב שימרון + פרחים      - להזמין  כיבוד -  ר פטריק הסקוט "ד - FDIנשיא ה 

יעקב ליצמן שר הבריאות05/03/201716:00:0017:00:00 משתתפים כולל צות השר8כ "סה- ר זוסמן" של ד2+ שלמה זוסמן

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;'איתמר גרוטו;יעקב טסלר';אייזק ירמיהו 



#NAME?05/03/201708:30:0010:00:00איתמר גרוטו

איזבלה קרקיס ;אודי קלינר;אביעד הדר

אלי ;אילנה סטולרמן;ר'ד

אסתר ;ר'אמיליה אניס ד;רוזנברג

ר "ד';'גורדון אלי;'בבר וענונו;ר'צוקרמן ד

05/03/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

, לב עמי' גב, מר אזולאי, גרוטו' פרופ: קידוד רפואי משתתפים:  בנושא026706967: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו06/03/201714:00:0014:30:00(ב נושאי השיחה"מצ)ר אפלבוים "ד, אניטה שוורץ' גב, תדהר' גב, חקלאי' גב

הדס ;גלית שמש;עמי-שירה לב

שירן ;דוד אזולאי;ציונה חקלאי;תדהר

יעל אפלבוים ;אניטה שורץ- מיכל ;אמון

יהודית ויזל;רוני ספירמורן אלול;לבנה רוסו;ר"ד

 להלן רשימת הנושאים   	

:לשיחה





שושי איזנברג הרץאיתמר גרוטו06/03/201713:00:0013:15:00הרץ להביא את הקוד' גרוטו הערכת עובד גב' מבוטל במשרדו של פרופ



מירב מרום;אלי רוזנברגאיתמר גרוטו06/03/201709:15:0009:30:00ר רוזנברג אלי להביא את הקוד"גרוטו הערכת עובד ד' במשרדו של פרופ-----מבוטל

רותי ישי;יפית כהןאיתמר גרוטו06/03/201709:00:0009:15:00ר בן ישי להביא את הקוד"במשרדו של פרופ גרוט הערכת עובד ד------ מבוטל

מיכל גולדברגאיתמר גרוטו06/03/201710:30:0010:45:00ד גולדברג להביא את הקוד"גרוטו הערככת עובד עו' במשרדו של פרופ



שירן אמון;מירי כהןאיתמר גרוטו06/03/201710:00:0010:15:00כהן להביא את הקוד' גרוטו הערכת עובד גב' במשרדו של פרופ 10:00-10:15



עמי-שירה לב06/03/201716:00:0016:30:00איתמר גרוטו: בראשות, ועדת היגוי רשמים: שיחת ועידה בנושא

תמר ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;איתמר גרוטו

מלי ;איציק לוי;קו שיחת ועידה;שוחט

קרן מזרחיורד עזרא;שפירא



, איתמר גרוטו, ארנון אפק: משתתפים, אישור חמל חירום: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

ארנון אפק פרופ06/03/201708:00:0008:30:00דוד אזולאי, מאיה גולן, ורד ארביב, נועה חסדאי, רן אדלשטיין

רן ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ורד ;נועה חסדאי;אדלשטיין

דליה זיו;דוד אזולאי;מאיה גולן;ארביב





- ל על חשבון קרן השתלמות דולרית "בקשה לנסיעה לחו: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

ארנון אפק פרופ06/03/201708:40:0009:10:00(ב חומר"מצ)אמיליה , איתמר, ארנון: משתתפים, ר אלה מנדלסון"ד

אמיליה אניס ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ר'ד

איתמר גרוטו06/03/201720:00:0021:00:00קב'סוזנה ג' עם  דר.א" מסעדה בת6/3– ארוחת ערב באירוח משה 

א "מגדלי עזריאל ת, C2במסעדת  

.(49קומה )

06/03/201710:30:0011:00:00אודי הולך לישיבה תלמידי רפואה

06/03/201714:30:0016:00:00זיהום אוויר והשפעתו על משחקים- פגישה בהתאחדות לכדורגל 

Zohar Barnett Itzhaki 

(zohari@gmail.com)

הממוקם בנמל , "טראסק"ערב הגאלה של הכנס הבינלאומי למכשור ומחשוב רפואי בישראל באולם ה

איתמר גרוטו06/03/201718:30:0021:30:00אביב-תל

' פרופ- איתמר גרוטו + פירוט השתתפים בגוף הזימון . מפגש עם תלמידי רפואה מתוכנית בינלאומית

יעקב ליצמן שר הבריאות06/03/201710:30:0011:30:00רחלי דנקנר

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

זהבה ממן;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות  

יעקב;'יעקב ליצמן;יעקב טסלר';אייזק ל"חדר ישיבות לשכת מנכאודי קלינר 

02.03.17





ל שוריין מול סמדר"חדר ישיבות מנכ  

סימן טוב-משה בר06/03/201712:00:0013:00:00מאיה+איתמר+ר מיכל כהן דר" ד

Michal Cohen - Dar;איתמר 

קרן מזרחי;גרוטו ;Dalia 

Monticciolo;ל"אצל המנכמאיה גולן

#NAME?06/03/201710:00:0013:30:00איתמר גרוטו

Michal Cohen - Dar; ר חבקין"ד  

ר מיכאל"ד;ר חן זמיר"ד;עופרה  

שמואל' פרופ;ר רבקה שפר"ד;גדלביץ  

איריס גמזו;אביטל מלכה;רשפון  

 (שיחת המשך)ועדת היגוי רשמים : גרוטו בנושא'  בראשות פרופ026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו07/03/201716:30:0017:00:00ר עזרא"ד, שפירא' גב, מר לוי, שוחט' פרופ, ר לוקסנבורג"ד, לב עמי' גב: משתתפים

איציק ;תמר שוחט;ר'אסנת לוקסנבורג ד

ליאורה ;ורד עזרא;מלי שפירא;לוי

-שירה לב;קלין אילוז'ז;אתי אילוז;נעים

גלית שמש;עמי



ורד עזרא07/03/201717:00:0017:30:00מקרר/ בנושא מחמםLIVANOVA הודעת יצרן 219011116 & 200260616דיווח -שיחת ועידה בנושא

-סיגל ליברנט;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

נדב ;פיראס חאיק;סמדר יעקב;ר'טאוב ד

'מיטשל שוואבר ' פרופ;'שפר

שני ' שיחה עם פרופ 7:45 07/03/201707:30:0008:00:00(יחייגו לנייד שלך)

יעקב ליצמן שר הבריאות07/03/201712:00:0012:15:00סיור השר בתערוכה

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  



יעקב ליצמן שר הבריאות07/03/201711:45:0012:00:00נימוסין- פגישה עם שר הבריאות של רומניה

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  

חדר מכון הייצוא , מרכז הירידים

1קומה , 1ביתן 



יעקב ליצמן שר הבריאות07/03/201711:30:0011:45:00נימוסין- פגישה עם שר הבריאות של סמואה 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  

חדר מכון הייצוא , מרכז הירידים

1קומה , 1ביתן 



יעקב ליצמן שר הבריאות07/03/201711:15:0011:30:00נימוסין- אן'פגשה עם שר הבריאות של אזרביג

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  

חדר מכון הייצוא , מרכז הירידים

1קומה , 1ביתן 



יעקב ליצמן שר הבריאות07/03/201710:30:0011:15:00פגישה בילטרלית עם שרת הבריאות של אוקראינה

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  

חדר מכון הייצוא , מרכז הירידים

1קומה , 1ביתן 





יעקב ליצמן שר הבריאותMED IN ISRAEL07/03/201709:30:0010:30:00ברכות פתיחה 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר מרכז הירידים, גני התערוכה 



יעקב ליצמן שר הבריאותWHO07/03/201708:00:0009:00:00לית האיזור האירופי של "קב מנכ'סוזנה ג' פגישה עם דר

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק;'יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;'יעקב ליצמן;טסלר  

, א"מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת

11קומה 



Canceled: יעקב ליצמן שר הבריאות07/03/201708:00:0009:00:00קב'ר סוזנה ג"פגישת השר עם ד

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  

קומה , מלון דוויד אינטרקונטיננטל

א"ת, 11



מיכל אניטה ,אורלי,ורד,איתמר: בהשתתפות(בכפר בלום16.3שמתקיים ב)הכנה לכנס מנהלי בתי חולים 

סימן טוב-משה בר07/03/201715:30:0016:00:00הדס: יועץ אחראי,   שוורץ

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אורלי ;קלין אילוז'ז;עזרא

אניטה - מיכל ;שרה עדיקה;וויינשטיין

ל"אצל המנכהדס תדהר;שורץ



קב מרכז הירידים גני התערוכה 'ר  סוזנה ג"פגישה עם ליצמן וד

 

 4מספר - חדר מכון הייצוא

איתמר גרוטו07/03/201708:00:0011:45:00במפה

 

ז "לו

7/3: 

מלון , קב'סוזנה ג'  פגישה ליצמן עם דר08:00-09:00

איל שורצברג07/03/201708:00:0008:30:00ל"שיחת ועידה בנושא המ

דפנה ;דניז אינבינדר;ישי פאליק

איתמר גרוטו;עינת גורליק;סנדובסקי



איתמר גרוטו07/03/201712:00:0017:00:00ב טבלה  במגדלי הבירה ירושלים"ראיונות ממשק מצ

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);מייקל

 הרטל

 <<RE: שיבוץ מועמדים לראיונות: תכנית ממשק  

שיבוץ מועמדים: תכנית ממשק<<   >>במשרדכם  

 <<לראיונות במשרדכם

	

איתמר גרוטו07/03/201708:30:0012:00:00כנס הבינלאומי למכשור ומחשוב רפואי בישראל

במרכז הירידים שבתל אביב 

.1בביתן 



איתמר גרוטו08/03/201710:00:0013:00:00ועדת ההיגוי לקידום ההובלה הממשלתית בהגנת הסייבר

 בניין גב ים 16רחוב חלקיקי האור 

 באר שבע1 קומה 2

 



דוד , איתמר גרוטו' פרופ, ארנון אפק' פרופ: ח   משתתפים"שיחת ועידה בנושא עדכון לגבי האגף לשע

דוד אזולאי;איתמר גרוטו;קרן מזרחיארנון אפק פרופ08/03/201708:30:0008:50:00אזולאי

איתמר גרוטו08/03/201711:00:0014:00:00כנס הבינלאומי למכשור ומחשוב רפואי בישראל



איתמר גרוטו08/03/201710:00:0022:00:00.כנס ים המלח במלון קראון פלזה ים המלח



' גב, ד סמוך"עו, גרוטו' פרופ: קו גמילה מעישון משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו09/03/201711:00:0011:30:00ר קלינר"ד, קפלן' גב, מר אביב, טופר

נתן ;יפה שמעוני;חבר טוב- רויטל טופר 

יעל ;אופיר אביב;צביה יחזקאל;סמוך

רון רביעאודי קלינר;קפלן

איתמר גרוטו09/03/201709:00:0014:00:00כנס ים המלח



 רחוב הארבעהOnamiמסעדת עינב שימרוןאיתמר גרוטו10/03/201712:00:0013:30:00ארוחת צהריים עם שגריר טיוואן בישראל

 



עינב שימרוןאיתמר גרוטו11/03/201720:50:0021:20:00טיסה לטיוואן דרך הונג קונג





איתמר גרוטו11-15/311/03/201708:30:0018:00:00ל  טיוואן "איתמר בחו



איתמר גרוטו11-15/312/03/201708:30:0017:00:00ל  טיוואן  "איתמר בחו

ציונה ,איתמר גרוטו ,ארנון אפק ' פרופ:שיחת ועידה בנושא וועדה למסירת מידע      משתתפים

עמי-שירה לב13/03/201710:00:0010:45:00טליה אגמון,חקלאי

ציונה ;ארנון אפק פרופ;טליה אגמון

גבריאל ;ראובן אליהו;מורן אלול;חקלאי

איתמר ;ניר ינובסקי;רוני ספיר;כהן

רוחמה אמורקרן מזרחי;גרוטו

איתמר גרוטו11-15/313/03/201708:30:0017:00:00ל  טיוואן "איתמר בחו



איתמר גרוטו11-15/314/03/201708:30:0017:00:00ל  טיוואן "איתמר בחו



FW:  תל השומריניב פז;דוד אזולאי;איתמר גרוטוראובן אליהו15/03/201712:00:0016:30:00תרחיש סייבר- בית חולים שיבא

, ספי , נעם, רונית רינגל, טל ברגמן , בלה בן גרשון, שרונה, רויטל, ארנון, איתמר- דיון מרכזי דחק 

סימן טוב-משה בר15/03/201710:00:0011:00:00מאיה

- רויטל טופר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

-שרונה עבר;יפה שמעוני;חבר טוב

טל ;איריס צפירה;גרשון-בלה בן;הדני

ל"אצל המנכבריאות - ענת אליהו ;לוי-ברגמן



איתמר גרוטו15/03/201714:00:0015:30:00ל הרשות"קיום התייעצות לגבי מינוי מנכ: דיון במועצה למלחמה בסמים בנושא

אודי קלינר ;מנור-ניבה בסודו

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL) 7כנפי נשרים

עינב שימרוןאיתמר גרוטו15/03/201723:00:0023:30:00נחיתה מהונג קונג



איתמר גרוטו11-15/315/03/201708:30:0017:00:00ל  טיוואן "איתמר בחו



Invitation: Reminder - GoTo Meeting Call - Israel Fortification	Consult  @ Thu Mar 16, 

2017 8pm - 9pm (IST) (itamar.grotto@moh.gov.il)16/03/201720:00:0021:00:00aron.troen@mail.huji.ac.il

lrowe@projecthealthychildren.org;J

ack Bagriansky;אבידור 

איתמ;quentin@quican.com;גינסברג

 ר

https://global.gotomeeting.com

/join/428842213 

more details » 

<https://www.google.com/calendar/event?action=V

IEW&eid=cm51NWlsZmE0aDdyMWU2MzIxanZyd

GhmcjAgaXRhbWFyLmdyb3R0b0Btb2guZ292Lml

איתמר גרוטו16/03/201714:30:0015:00:00(היא תחייג אליך)שיחת טלפון עם תמר זנדרברג 

מרב ,אלון שלזינגר,איתמר,שרון גוטמן: בהשתתפות- אגרות מזון : בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר16/03/201716:30:0017:00:00ליאב  מאיה+יאיר אסרף,כהן

קרן ;איתמר גרוטו;שרון גוטמן

דפנה בר ;אלון שלזינגר;מזרחי

יאיר ;חשבות- מירב כהן ;ששת

הדס ידגרliavw@justice.gov.il;מאיה גולן;אסרף



יעקב ליצמן שר הבריאות16/03/201713:00:0014:00:00איתמר גרוטו ואייל שוורצברג, עינב שימרון: מהמשרד משתתפים.      ביקור שר הבריאות של הונגריה

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר חדר ישיבות לשכת השר 



סימן טוב-משה בר16/03/201710:30:0011:00:00איתמר, רוני ספיר, ספי האוסליך, שירה, הדס- ישיבת הכנה חלוקת אחריות בריאות דיגיטלית 

הדס ;רוחמה אמור;עמי-שירה לב

גלית ;ספי האוסליך;רוני ספיר;תדהר

ל"אצל המנכקרן מזרחי;איתמר גרוטו;שמש



שירה לב עמי  הכנה +ספי האוסליך+רוני ספיר+איתמר+ליאת מעוז + יפה זילברשץ + גדי פרנק 

סימן טוב-משה בר16/03/201713:30:0014:00:00(תואם מול נועה)בריאות דיגיטלית                                   - 19.3לישיבה ב

ספי ;רוני ספיר;הדס תדהר

איתמר ;עמי-שירה לב;האוסליך

ל"אצל המנכקרן מזרחי;גרוטו





הדס  , ספי האוסליך, רוני, מכבי, מאוחדת, לאומית, כללית- נציגי , גדי פרנק- מיזם בריאות האדם 

סימן טוב-משה בר16/03/201712:30:0013:30:00(דניאלה בלר ממכבי במקוםנחמן)

'rfridman@leumit.co.il';שירה לב-

אלי';'(מזכירה)גדי פרנק ';'גדי פרנק;'עמי  

רן';'דפס  

 זאב';'damary_h@mac.org.il';'סער

'Amir 

Gat';'ybirnbaum@clalit.org.il';'דניאלה

נחמן אש פרופ';'בלר  39ירמיהו ' רח- ל "אצל המנכ'

Iodin  fortification 16/03/201720:00:0021:00:00איתמר גרוטורונית אנדוולט;Aron Troen;אודי קלינרskype call 

יעקב ליצמן שר הבריאות16/03/201709:30:0010:00:00.טוב-איתמר גרוטו ומשה בר סימן. סיגריות אלקטרוניות: פגישה בנושא

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר אצל השרמיכל גולדברג;אודי קלינר 



יעקב ליצמן שר הבריאות16/03/201710:00:0010:15:00איתמר גרוטו+משה בר סימן טוב. א"איחוד הצלת מד: פגישה בנושא

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר אצל השרספי מנדלוביץ 



איתמר גרוטו16/03/201714:00:0018:00:00כנס מנהלי בתי חולים כפר בלום ( התכנסות14:00) 16:00מתחיל בשעה 

19/03/201709:30:0010:00:00הערכת עובד רוני ברקוביץ

חיסון עובדי עגלות קפה בבתי חולים  :  בנושא026706938:  גרוטו בקו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו19/03/201718:00:0018:30:00שוואבר' ר"ד, ר קלינר"ד, ר אניס"ד, ד אגמון"עו, רשפון' פרופ: משתתפים

'mitchells@tasmc.health.gov.il';אודי

נורית סבג;טליה אגמון;קלינר   

אמיליה;שמואל רשפון' פרופ;ווקנין  

מימי שבתאי;ר'אניס ד

אורטל זהבי שולמן 

(Ortal.zehavi@sheba.health.gov.il);

 Sigal Ravia;ד"דיקשטיין מיכל עו

(sigalr@tlvmc.gov.il);'Mitchell 



19/03/201711:00:0011:30:00אצלנו משה טייטלבאום

אצל איתמרקרן מזרחי;איתמר גרוטומירי כהן19/03/201707:15:0007:45:00ע מירי כהן ואיתמר גרוטו.פ



ר'אמיליה אניס דVertical HBV transmission in North Galilee19/03/201714:00:0015:00:00-  שיחת ועידה 

Shihab 

Shihab;rifaat.safadi2@gmail.com;ס

 SAFADI - פדי ריפעת

RIFAAT;shihab.shihab@gmail.com



איתמר , ארנון אפק: משתתפים, כוננות לפסיכיאטרים למענה במצבי חירום נפשיים: דיון פנימי בנושא

ארנון אפק פרופ19/03/201711:30:0012:30:00שושי הרץ, הרולד בר, חיים הופרט, בת אל נאור, דוד אזולאי, מירי כהן, דב פסט, טל ברגמן לוי, גרוטו

-טל ברגמן;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

דב ;בריאות הנפש- ענת אליהו ;לוי

שירן ;ציפי מזרחי;מירי כהן;פסט

חיים ;בת אל נאור;דוד אזולאי;אמון

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



טל , בלה בן גרשון, שרונה, רויטל, ארנון, איתמר- הצגת טיוטאת חוזר מנכל מענה לנפגעי דחק בחירום

סימן טוב-משה בר19/03/201715:30:0016:00:00מאיה: יועץ אחראי,    יאיר טלמון,נתן,עינב, ספי , נעם, רונית רינגל, ברגמן 

- רויטל טופר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

-שרונה עבר;יפה שמעוני;חבר טוב

טל ;איריס צפירה;גרשון-בלה בן;הדני

ל"אצל המנכבריאות - ענת אליהו ;לוי-ברגמן



-- ביטחון-מיכל אזולאי;יורם רובינשטייןאיתמר גרוטו19/03/201708:00:0008:30:00ע מר רובינשטיין.גרוטו פ' במשרדו של פרופ---מבוטל



: ועדה מוסדית לאישור דירוג ודרגות מחקר לחוקרים במשרד הבריאות בהשתתפות- שיחת ועידה 

אבי ישראלי פרופ19/03/201718:30:0019:00:00ר אלה מנדלסון"ד+ דני כהן ' פרופ+ אלי סומך ' פרופ+ איתמר גרוטו ' פרו+ ארנון אפק ' פרופ

איתמר ;ארנון אפק פרופ;אבי ישראלי

אלה ;גרוטו

';'dancohen@post.tau.ac.il;'מנדלסון

Eli Somekh;'מנדלסון- אלה קרן ;מורן אלול

19/03/201712:30:0014:30:00הנהלה

אריאלה אסרף;עמיר יצחקיאיתמר גרוטו19/03/201707:45:0008:00:00גרוטו הערכת עובד מר יצחקי להביא את הקוד' במשרדו של פרופ - 7:45-8:00





הערכות+ הצגת משימות עיקריות באגף לשעת חירום: עם איתמר ודוד בנושא. ע.פ-----מבוטל -----  

)עובדים  ב חומר"מצ 12קומה דוד אזולאי;קרן מזרחי;איתמר גרוטוארנון אפק פרופ19/03/201715:00:0015:30:00(

ירושלים ישיבה בראשותו של פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות 8:45-9:30 ' 

איתמר גרוטו19/03/201708:45:0009:30:00מר קידר, אלון-ר ארבל"ד, אבני' גב: ועדת גזענות משתתפים: הכנה לפגישה בנושא: גרוטו  בנושא

אתי ;ניר קידר;שלומית אבני

Einat Ronen (EinatRo@jdc.org)אלון-ר שגית ארבל"ד;מן'תורג

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



עמי-שירה לב19/03/201716:00:0017:00:00ל" בראשות המשנה למנכ2017 למיניסטריון ותעדוף BI– ועדת היגוי לפרויקט מחשוב 

יאיר ;איתמר גרוטו;ארנון אפק פרופ

אסנת ;ורד עזרא;ניר קידר;אסרף

שושי ;אבי ישראלי פרופ;ר'לוקסנבורג ד

אלה ;רוני ספיר;איציק לוי;גולדברג

אופיר ;יאיר טלמון;ליטל קינן בוקר

זהבה ;שירה ארנון;בת אל נאור;אביב

רחל ;ר"יעל אפלבוים ד;שני לוי;רומנו

אצל איתמר גרוטודמיטרי מוסטובוי;ירמיהו

: גרוטו בנושא' ירושלים ישיבה בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, הדני-ד עבר"עו, ד סמוך"עו, גולן' גב, לוי-ר ברגמן"ד, ר עזרא "ד: חוזר נפגעי דחק בחירום משתתפים

איתמר גרוטו19/03/201710:30:0011:00:00בן גרשון' גב, טופר' גב, רינגל ' גב

נתן ;מאיה גולן;לוי-טל ברגמן

-שרונה עבר;צביה יחזקאל;סמוך

קלין 'ז;ורד עזרא;רונית רינגל;הדני

איתי קלטניקיפה ;חבר טוב- רויטל טופר ;אילוז

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 



קרן זליכה          ,ספי,זהבה,סיגל,יעל אפלבויים,ציונה,ורד,אורלי,איתמר:  בהשתתפותICD10קידום 

סימן טוב-משה בר19/03/201717:00:0018:00:00הדס תדהר:יועץ אחראי

אורלי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ציונה ;ורד עזרא;שרה עדיקה;וויינשטיין

יעל אפלבוים ;רחל ירמיהו;חקלאי

ל"אצל המנכזהבה ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;ר"ד



איתמר גרוטו19/03/201708:30:0010:00:00ר קלינר"ישיבת הנהלה בראשות ד

אילנה ;אודי קלינר;אביעד הדר

אמיליה אניס ';אלי גורדון;'סטולרמן

דיקלה דהן ;ר ראמי גריאפת"ד;ר'ד

אלי גורדוןלירי ;ר'ליזה רובין ד;שריקי

Canceled:  הכנה לקראת מפגש וועדת היגוי הלאומית-בוטל  G2G - בהשתתפות: 

סימן טוב-משה בר19/03/201709:30:0010:15:00מאיה גולן: ארנון   יועץ אחראי,איתמר,עינב,ארנון,חגי,יאיר

ארנון ;הילה צליח;חגי דרור;יאיר אסרף

צילה ;עינב שימרון;מורן אלול;אפק פרופ

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;סעדון

גולן

'dror halevy';'amir@ys-

v.com';'Keren Matitiau';'itzhak 

zaidise';ל"אצל המנכנתן סמוך



19/03/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

ר "ד, ר כהן דר"ד:עמל טבריה משתתפים:  בנושא026706938: גרוטו בקו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו20/03/201716:00:0016:30:00ר און"ד, עזרא

' ר ארז"ד  

 ורד;'nsela@poria.health.gov.il';'און

דליה ;קלין אילוז'ז;עזרא  Michal; (צפון)

Cohen - Dar;Keren Akrish



איתמר גרוטו20/03/201716:30:0017:30:00תואם עם נועה (ל"איתר מחליף את המנכ)ל  "א הצגה מול המנכ"דיון במד



ענת אילוזאיתמר גרוטו20/03/201717:30:0018:00:00ד אילוז"עו+ גרוטו' ירושלים פגישת הכרות פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

היעדר שקיפות : וקסניה סבטלובה בנושא, אילן גילאון,  הצעה לדיון מהיר של חברי הכנסת שרן השכל

ועדה למאבק בסמיםאיתמר גרוטו20/03/201711:30:0012:30:00וחשש להיעדר מנהל תקין



קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר20/03/201715:00:0016:00:00נעה חסדאי                פרטים מדוייקים מנועה חסדאי: אחראי-     דיון רשות - שיחת ועידה 

דוד אזולאיאיתמר גרוטו20/03/201718:00:0018:30:00ע דוד אזולאי.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

עינב שימרון20/03/201719:00:0020:00:00איתמר גרוטו, (ח"ממשה)עדן קייט -בת, צבי טל , WHOנציגי 

Zvi.Tal@mfa.gov.il;איתמר 

12מה 17, 39ירמיהו 'NITZAN, Dorit';גרוטו



איתמר גרוטו20/03/201712:30:0014:00:00א לאיחוד הצלה"ועדת עבודה הרווחה  והבריאות קרב בין מד

באגף הוועדות , חדר הוועדה

3730חדר , 3קומה , (קדמה)



איתמר גרוטואודי קלינר20/03/201715:00:0016:00:00(סמוך למשרד)א ירושלים "בתחנת מד (סדנא בנושא סיוע בינלאומי באסון)דיון רשות  



שיווק ולובינג של מוצרי עישון וטבק , הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול הגבלות על פרסום

איתמר גרוטו20/03/201709:00:0011:00:00כאמצעי לצמצום נזקי העישון

--- איתמר גרוטו20/03/201715:30:0016:30:00ווה+ ע איתמר .ירושלים  פ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----מבוטל

רם -ל זאב צוק"ל תא"סגן ראש המל

(vova@pmo.gov.il);mayat@pmo.go

v.il

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

שרהקרן מזרחי;איתמר גרוטושרה שטרייספלד20/03/201714:45:0015:15:00ע.איתמר פ



שלומית אבניאיתמר גרוטו20/03/201714:15:0014:45:00אבני' גרוטו הכנה לוועדת גזענות גב'   במשרדו של פרופ14:15בשעה 

נעם ויצנר;קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר20/03/201709:00:0011:00:00לשריין לבת שבע מתמר זנדברג

 

הגבלות : בנושא, כ תמר זנדברג"בדיון בוועדה בראשות ח

על פרסום שיווק ולובינג של מוצרי עישון וטבק כאמצעי 

לצמצום נזקי 

#NAME?20/03/201710:00:0014:00:00איתמר גרוטו

דיון בפני הרכב- ש העליון "ביהמאודי קלינראיתמר גרוטו;קרן מזרחי;דוד ויינברגמיכל גולדברג20/03/201713:30:0016:30:00דיון בעתירה - (שדה בריר) 1016/16בגץ 

, אודי קלינר, רונית אנדוולט, שרון גוטמן, מאיה, איתמר- תקנות המזון ועדת ההסדרה - שיחת ועידה 

סימן טוב-משה בר21/03/201720:30:0021:00:00עינב שימרון, אלי גורדון

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי ;רונית אנדוולט;שרון גוטמן;גולן

עינב ;קרולין פרח;אלי גורדון;קלינר

ל"בראשות המנכדליה חנופה;צילה סעדון;שימרון



קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר21/03/201713:00:0013:15:00ע"איתמר פ



יעקב ליצמן שר הבריאות21/03/201710:30:0011:30:00טיפול במחסור כח אדם סיעודי בבתי אבות ובמוסדות גריאטרים: בנושא. ב ופנים"ועדה משותפת ערו

איתמר 

א;yakov.litzman9@gmail.com;גרוטו

חיים ;אבי דזדק;אבי בהר;בי בהר

ועדת פנים, כנסתיעקב ;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן



FW: עינב שימרון21/03/201711:30:0012:30:00מאיה ונורית, ניבה, לירי ,  סמדר, עינב-ם "אפשריבריא בלפ

צילה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

סמדר שזו;סעדון

FW: מיה ונורית (ריספקט)אמיר ואלעד , רונית, סמדר- מ בנושא מצגת פרמידת המזון החדשה "בלפ  

עינב שימרון21/03/201710:00:0011:30:00מ"לפ

סמדר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

maya@lapam.gov.il';'nuritf@la;'שזו

pam.gov.il';'Office;' רונית

מורן משה;אנדוולט

לירי ;מנור-ניבה בסודו;חוה אלטמן

 Ofir Richman;פינדלינג אנדי

(ofir.richman@gmail.com)א" ת15קומה , מגדל שלום- מ "לפ

, סנדרה קרת, מירי כהן: משתתפים    (א"הסדרת תקציב מד) 22/3שיחת ועידה הכנה לפגישה באוצר ב  

מירי כהן21/03/201708:30:0009:00:00בת אל נאור, יאיר אסרף, איתמר גרוטו

יאיר ;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

בת אל ;סנדרה קרת;יעל קאלק;אסרף

נאור

יאיר אסרף         לבדוק את ,אופיר אביב,שירה לב עמי ואנשיה: בהשתתפות- מיחשוב - תיעדוף רוחבי

סימן טוב-משה בר21/03/201712:15:0013:00:00הדס תדהר: מי עוד לזמן        יועץ אחראי

יאיר ;עמי-שירה לב;אופיר אביב

רוחמה ;הדס תדהר;גלית שמש;אסרף

אמור

בת ;רוני ספיר;נועה שוקרון;אסף פרקר

שגית ;ספי מנדלוביץ;יעל אושרי;אל נאור

רונה קייזר ;יאיר טלמון;סול

(Rona.Kaiser@MOH.GOV.IL);ל"אצל המנכאיתמר



ד "עו, גרוטו ' פרופ: העברת מזון מסובסד לקפות  משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו21/03/201714:00:0014:30:00ר קלינר"ד, צדקוב' גב, ר אנדוולט"ד, מנחם' גב, מורגנשטיין' גב, טופר' גב, סמוך

- רויטל טופר ;צביה יחזקאל;נתן סמוך

טל ;יפה שמעוני;חבר טוב

רונית ;לימור מנחם;מורגנשטיין

דליה ;רון רביע;מורן משה;אנדוולט





בנק ישראל , במשרד התיירות"  הפחתת הנטל הרגולטורי על בתי המלון: ישבת סטטוס רגולציה בנושא

איתמר גרוטו21/03/201717:00:0018:30:00ירושלים עמיר מייצג את איתמר, 5קומה , בניין גנרי ,  5

מיכל ;אריאלה אסרף;עמיר יצחקי

גולדברג

שלום 

!רב

 

 בשעה 19.02.17בהמשך לדיון שהתקיים ביום ראשון 

ירושלים ישיבה ראשונה של הוועדה המתכללת , חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

רשומה : גרוטו  רשימת משתתפים' ר הוועדה פרופ"יו- אפליה והדרה במערכת הבריאות , בנושא גזענות

21/03/201709:30:0014:00:00ב"בכתב  המינוי המצ

-ר שגית ארבל"ד;ורד עזרא;טליה אגמון

שושי ;כלכלת בריאות;אלון

אודי ;סימה אהרוני;גולדברג

קלין 'ז;מן'אתי תורג;שלומית אבני;קלינר

אייל ;אורלי וויינשטיין

עינב ;taliagmon2@gmail.com;בסון

 Einat Ronen;רות רוטשטיין;שימרון

(EinatRo@jdc.org);אדר שץ

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

שלום 

,רב

 

 

איתמר גרוטו21/03/201715:00:0017:00:00א"ח ת"באגף לשע, מועצה לאומית לבריאות העובד באולם דיונים של המועצות 

איתמר גרוטו22/03/201720:30:0021:00:00שובתי רעב, אגף שעת חירום- ל "נושאים לסגירה עם המנכ



מאיה גולן;קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר22/03/201716:30:0017:00:00מאיה+איתמר(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה



יאיר אסרף22/03/201716:45:0017:15:00סנדרה, בועז, בת אל, נטע,אופיר,מירי, איתמר, יאיר: משתתפים. א "שיחת  הכנה לישיבה עם מד

שירן ;מירי כהן;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

בת אל ;נטע יונה;אופיר אביב;אמון

סנדרה קרת;בועז אריכא;נאור



ד "עו, ד גוטמן"עו, גרוטו' פרופ: אגרות מזון משתתפים:  בנושא026706938:שיחת ועידה דחופה בקו

איתמר גרוטו22/03/201713:00:0013:30:00ד פליגלר"עו, היבנר

מלי ;הראל-מירה היבנר;שרון גוטמן

כראזי



סימן טוב-משה בר22/03/201720:30:0022:00:00ניר קידר+איתמר+עינב+ יועץ אובמה לשעבר בעניני בריאות mark lwry-ארוחת ערב - ליקה 'באנג

איתמר ;צילה סעדון;עינב שימרון

מן'אתי תורג;ניר קידר;קרן מזרחי;גרוטו

מול מלון  - 4ורג וושינגטון 'רח ג

קינג דויד



איתמר גרוטו22/03/201707:30:0008:00:00אצלנו אלי ביר



5אצל איתמר גרוטו קומה קרן מזרחי;איתמר גרוטויורם רובינשטיין22/03/201711:30:0012:00:00איתמר גרוטו ויורם רובינשטין' ע פרופ"פ



FW: הסדרת"א ואנשיו בנושא "ל מד"אלי בין מנכ+יאיר אסרף ואנשיו+פגישה עם רן רידניק ואנשיו  

א"תקציב מד "22/03/201718:00:0019:00:00ranr@mof.gov.il

משרד האוצר 1קפלן ' ירושלי רח

ת" אג2קומה 

22/03/201708:00:0008:30:00במשרדנו פגישה עם ורד אגמון

סימן טוב-משה בר22/03/201709:00:0010:00:00רויטל מימרן+אסנת לוקסמבורג +עינב+איתמר גרוטו+שר הבריאות של ברזיל ומשלחתו

איתמר ;עינב שימרון;צילה סעדון

אסנת לוקסנבורג ;קרן מזרחי;גרוטו

ל"אצל המנכרויטל מימרן;ליאורה נעים;ר'ד



 12:30, 2017 במרץ 22יום ד׳ , הרץ להביא את הקוד' גרוטו הערכת עובד גב' במשרדו של פרופ: הזמנה

 -13:00 (IST) (itamar.grotto@moh.gov.il)22/03/201712:30:0013:00:00shoshkan@gmail.comאיתמר גרוטו

ר "ד, ד דיקמן"עו, גרוטו' פרופ: מזרקי אפיפן משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו22/03/201711:00:0011:30:00כהן' גב, שוורצברג

איל '  פרופ;נילי חיון דיקמן

שירן ;מירי כהן;אהרון-נתי כהן;שורצברג

אמון

שושי איזנברג הרץאיתמר גרוטו22/03/201712:30:0013:00:00הרץ להביא את הקוד' גרוטו הערכת עובד גב' במשרדו של פרופ





במועצותאורלי רפאלי;גרסיאלה בילאיתמר גרוטו22/03/201713:30:0014:00:00(שיחה טלפונית)ביל להביא את הקוד '  הערכת עובד גב

איתמר , דוד אזולאי, מירי כהן: פגישה בנושא תכנית לאומית למניעת היפגעות ילדים    משתתפים

מירי כהן22/03/201710:00:0011:00:00זהבה רומנו, סמדר זו, ניבה מנור, שושי גולדבר, אילנה סטולרמן, גרוטו

שושי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אילנה ;זהבה רומנו;שני לוי;גולדברג

סמדר ;אורית אלקסלסי;סטולרמן

דוד אזולאי;מנור-ניבה בסודו;שזו

לשכת , 12חדר ישיבות קומה 

ל"משנה למנכ

ל"אצל המנכקרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר22/03/201708:30:0009:00:00הערכת עובד- איתמר 



איתמר ' פרופ,איילת גרינבאום:אשפוז סיעודי בהשתתפות- סיעור מוחות בנושא הקמת מוקד תפעול 

איילת גרינבאום22/03/201715:00:0016:00:00רוני ספיר,ר אהרון כהן"ד,גרוטו

אהרון כהן ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

רוני ;סימה אהרוני;דפנה לוי;ר'ד

גרוטו' אצל פרופענת יצחק;ספיר

[Eran  Etinger]ערן אטינגר 22/03/201712:30:0014:30:00פגישת המשך- ממשק ועדת היגוי

 Uri Zuk]אורי צוק בר 

Bar];'hanoch@yadhanadiv.org.il';'ע

איתמר ';מיר פינק

'Ohad Carny    אוהד קרני'@galitc@sviva.gov.il';'omrida;'גרוטו

 30דרך המכבים  )אצל ערן אטינגר

בנין  (מכון וולקני" וויז"בית דגן ב

-03 טלפון 2ההנהלה בנין א קומה 

9485768

 02-5080511/2פרופ איתמר גרוטו  

קרן

 

 02-6553862-גלית כהן' גב

איתמר גרוטו23/3-30/323/03/201700:00:0000:00:00ל "מ מנכ"מ



ר "ד, גרוטו' פרופ:  משתתפים2397החלטת ממשלה :  בנושא 026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

איתמר גרוטו23/03/201711:30:0012:00:00מר ויצנר, כהן' גב, ר כץ ונציגיו"ד, מר רביע, קלינר

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); רון

מן 'חנה טורג;עמנואל כץ;דליה לב;רביע

(hana.torjeman@BSH.HEALTH.G



תכנית צפון : א פגישה בנושא"ת, בלשכת השר, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

'dangot.eitan@gmail.com'איתמר גרוטו23/03/201712:00:0013:00:00אלוף דנגוט+ גרוטו' פרופ

רחוב , א"בלשכת הבריאות ת

בלשכת , 3קומה , 12הארבעה 

א"ת, השר

מר : ל משתתפים"הצגת החמ: גרוטו בנושא' ישיבה בראשות פרופ, חדר ישיבות עליון, ח "באגף לשע

איתמר גרוטו23/03/201716:30:0017:00:00מר אדלשטיין, ארביב' גב, רינגל' גב, חסדאי' גב, אזולאי

רונית ;שירן אמון;מורן אלול;דוד אזולאי

נועה ;דליה זיו;כרמית אשכנזי;רינגל

מאיה ;ורד ארביב;רן אדלשטיין;חסדאי

סימונה דושיגולן



רונית רינגלאיתמר גרוטו23/03/201709:00:0009:30:00רונית רינגל+ גרוטו' שיחה פרופ

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט23/03/201716:00:0017:00:00שיחת ועידה בנושא הסדרת ביצוע קעקוע עטרה כחלק משחזור שד

אסתר ;נתן סמוך;איתמר גרוטו;ורד עזרא

חבר - רויטל טופר ;ד'עו, ר'חיים ד-בן

קלין 'ז;יפה שמעוני;אמיר שנון;טוב

ישי ;אורלי מסוסני;קרן מזרחי;אילוז



Updates about recent Life-science Seminars in Tel Aviv, Tokyo and	Osaka  - Follow-up 

on their visit to Japan on last September  -	Opportunities for future Japan-Israel 

collaboration    23/03/201714:30:0016:00:00BRON ORIT

YAMAMOTO 

TOSHIO;MATSUMOTO RIE;איתמר 

אבי ישראלי;גרוטו ;AMITAY 

SHIRLEY;YARKONI ROTEM;קרן 

Embassy of Japan , 4 

Berkowitch street, 19 floor, 

Tel-Aviv בהתאם לנהלי האבטחה 

נתבקשתי להודיע- בשגרירות   

איתמר גרוטו23/03/201713:00:0014:30:00א פגישה עם גלעד בוק"ת, בלשכת השר, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א" בלשכת הבריאות ת

giladbock@gmail.com;'giladbock@

gmail.com'

Canceled: 23/03/201710:30:0012:30:00פגישת סילבוס ברהצEilat Goferבמכון גרטנר254חדר איתמר גרוטו 

איתמר גרוטו23/03/201708:00:0009:00:00א  פגישה עם מיקי"ת, לשכת השר, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

,  במשרד הבריאותEMTגיבוש מדיניות הובלה והטמעה בנושא , איתמר גרוטו' בראשות פרופ

, רונית רינגל, נועה חסדאי, רן אדלשטיין, מירי כהן, דוד אזולאי, מאיה גולן, עינב שימרון:משתתפים

ארנון אפק פרופ23/03/201717:00:0018:00:00(א"מנהל היערכות לאסונות במד)חיים רפלובסקי , (רחט שתפ אסטרטגי ברחל)יוסי שפירא 

עינב ;קרן מזרחי;דליה זיו;איתמר גרוטו

רן ;מאיה גולן;צילה סעדון;שימרון

נועה ;רונית רינגל;אדלשטיין

דוד ;שירן אמון;מירי כהן;חסדאי

'Uri Shacham - לשכה';Dr.Refael 

Strugo

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

אולם תחתון, לשעת חירום

 



#NAME?23/03/201709:00:0010:00:00לוי חזי דר

בילנקו ;מיכל מלכה;צחי כהן;קרן מזרחי

הדר ;ניצה כהן;ורד אפריאט;נטליה פרופ

אורלי ;מיכאל גדלביץ;מן'חנה טורג;גז

לשכתו של חזי לוירון ;איתמר גרוטו;אילנית נרקיס;עמרם



 

איתמר גרוטו24/03/201708:00:0012:00:00הרצאה על בריאות הציבור במכללת אשקלון



איתמר גרוטו26/03/201713:30:0014:00:00מר רביע, ר קלינר"ד: צ משתתפים"תקנים בריה: גרוטו ישיבה בנושא' במשרדו של פרופ

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); רון

דליה לב;רביע



אצל איתמראיתמר גרוטו;קרן מזרחימירי כהן26/03/201708:30:0009:00:00ע מירי כהן ואיתמר גרוטו.פ

גלית עבוד;עופר לויאיתמר גרוטו26/03/201709:00:0009:30:00ע מר לוי.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



אהרון-נתי כהן;איל שורצברגאיתמר גרוטו26/03/201714:00:0014:30:00ר שוורוצברג"ע ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



--- גלית שמש;עמי-שירה לבאיתמר גרוטו26/03/201707:30:0008:00:00לב עמי' גב+ גרוטו ' ע פרופ.ירושלים פ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות--מבוטל

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



ירושלים ישיבת הכנה לישיבה בנושא הסרת חסמים , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

קרן מזרחי;ל"רכזת לשכה משנה למנכבת אל נאור;דוד אזולאיאיתמר גרוטו26/03/201717:30:0018:00:00מר אזולאי, נאור' גב, גרוטו' פרופ: משתתפים

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



' גב, ר קלינר"ד, מר נעמן, מר רביע: גרוטו הכנה לפורום הסרת חסמים משתתפים' במשרדו של פרפ

איתמר גרוטו26/03/201715:00:0015:30:00מר טלמון, קפלן

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); מתן

יאיר ;יעל קפלן;דליה לב;רון רביע;נעמן

טלמון



מנכלית +כהן ' גרוטו וגב' ירושלים  ישיבה עם פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו26/03/201715:30:0016:30:00בטרם אורלי סילבינגר התייעצות

'shlomitt@beterem.org';מירי 

'Galit Gilad'שירן אמון;כהן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

קרן מזרחי;איתמר גרוטודב פסט26/03/201713:00:0014:00:00ע איתמר גרוטו"פ



הדסה האס;טוב-דניאל שםאיתמר גרוטו26/03/201714:30:0015:00:00ר שם טוב"ע ד.גרוטו פ'  במשרדו של פרופ



Canceled:  מעקב- מלי+גרסיאלה +יציב ' פרופ+ איתמר גרוטו' פגישת עבודה עם פרופ- מבוטל  

גרסיאלה ביל26/03/201715:00:0016:30:00החלטות מועצות לאומיות

שאול יציב ;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

מלי הלפרן;פרופ

איתמר ' בירושלים בחדר של פרופ

גרוטו



: גרוטו בנושא' ירושלים ישיבה בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ר "ד: ח כללית בנושא בדיקות פתולוגיה מולקולרית לרפואה מותאמת אישית משתתפים"התנהלות קופ

איתמר גרוטו26/03/201711:00:0012:00:00יצחק-בן' פרופ, לוי-שאקו' פרופ, ר וינשטיין"ד, ר לוקסנבורג"ד, ר ישי"ד, עזרא

יפית ;רותי ישי;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שרה ;אורלי וויינשטיין;כהן

אסנת לוקסנבורג ;ליאורה נעים;עדיקה

סמדר יעקב;ישי פאליקRutSh@clalit.org.il';'ben_itzhak;'ר'ד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

-- איתמר גרוטו26/03/201712:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ----בוטל

ע בנושא מיזם .גרוטו פ' ירושלים במשרדו של פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו26/03/201708:00:0008:30:00מר האוסליך, מר ינובסקי, ספיר' גב: פסיפס משתתפים

ספי ;ענת יצחק;ניר ינובסקי

רוני ספיר;האוסליך





26/03/201708:30:0009:00:00אודי ינהל הנהלה

דב פסט26/03/201712:00:0012:30:00מנהל מעבדות- בנושא,  רון רביע+ איתמר + ורד 

קרן ;איתמר גרוטו;ורד מדמון קויתי

אודי קלינררון רביע;מזרחי



איתמר גרוטו26/03/201708:30:0010:00:00ר קלינר"ישיבת הנהלה בראשות ד

אילנה ;אודי קלינר;אביעד הדר

אמיליה אניס ';אלי גורדון;'סטולרמן

דיקלה דהן ;ר ראמי גריאפת"ד;ר'ד

רועי סינגרלירי ;ר'ליזה רובין ד;שריקי

המשך פעילות רשם :  ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

אתי אילוז;תמר שוחטאיתמר גרוטו26/03/201710:00:0011:00:00ר  פושנוי"ר אדוארדס וד"ד, שוחט' פרופ, גרוטו' פרופ: מחלות תעסוקתיות משתתפים

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

ציונה ,איתמר גרוטו ,ארנון אפק ' פרופ:שיחת ועידה בנושא וועדה למסירת מידע      משתתפים

עמי-שירה לב27/03/201710:00:0010:45:00טליה אגמון,חקלאי

ציונה ;ארנון אפק פרופ;טליה אגמון

גבריאל ;ראובן אליהו;מורן אלול;חקלאי

איתמר ;ניר ינובסקי;רוני ספיר;כהן

רוחמה אמורקרן מזרחי;גרוטו

שרון ,איתמר,עינב,רונית אנדוולט: וועדת האסדרה בהשתתפות: בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר27/03/201717:00:0017:30:00מאיה: יועץ אחראי, גוטמן

צילה ;עינב שימרון;רונית אנדוולט

שרון ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;סעדון

מאיה גולן;קרולין פרח;אלי גורדון;גוטמן



איתמר גרוטו27/03/201716:00:0016:30:00ר שם טוב"ל מארגן ד"גרוטו פגישה עם אורח מחו' במשרדו של פרופ!!!   מבוטל



קבלת החלטות הנהלת המשרד : גרוטו בנושא'  בראשות פרופ026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

מר , גורדון' אינג, ר ינון"ד, ד גוטמן"עו, כהן' גב, מר שלזינגר: משתתפים (ב חומר"מצ)בתביעת אגרות 

איתמר גרוטו27/03/201712:30:0013:00:00גולן' גב, מר רביע, ידגר' גב, אסרף

-מירב כהן ;דפנה בר ששת;אלון שלזינגר

נלי ;ינון יוני;שרון גוטמן; חשבות

יאיר ;קרולין פרח;אלי גורדון;קולדנוב

רון ;הדס ידגר;יעל קאלק;אסרף

 << משרד-  מדינת ישראל 34934-06-15' תיק מס  

מ"נרל מילס ישראל בע'ג' הבריאות נ >> 



יעקב ליצמן שר הבריאות27/03/201717:00:0017:30:00ע איתמר גרוטו"פ

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו, אצל השר 



, ישראלי' פרופ, גרוטו' פרופ: רשמים מכון גרטנר משתתפים:    בנושא026706967: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו27/03/201718:00:0018:30:00ד אגמון"עו

-אריאלה בן;אבי ישראלי;טליה אגמון

אבי ישראלי פרופ;הרוש

 Israeli - ישראלי אבי ישיר'

Avi';taliagmon2@gmail.com

-- ירושלים  ישיבה בראשות, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הישיבה מבוטלת  

27/03/201711:00:0012:00:00מר ויצנר, בן גרשון' גב, ר ברגמן"ד, ר עזרא"ד: מעמד מרכזי חוסן משתתפים: גרוטו  בנושא' פרופ

קלין 'ז;ורד עזרא;איריס צפירה

טל ;נעם ויצנר;גבריאלה אליהו;אילוז

בריאות - ענת אליהו ;לוי-ברגמן

מאיה גולןגרשון-בלה בן;הנפש

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

רוני ספיר27/03/201708:00:0008:30:00איתמר גרוטו וספי האוסליך, רוני ספיר: משתתפים. שיחת ועידה בנושא מנדט צוות ארגוני

ספי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

קו שיחת ועידה;האוסליך

 



---- ירושלים  ישיבת הוועדה, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות-----הישיבה מבוטלת  

מר, גורדון' אינג: גרוטו  משתתפים' לעידוד יצרנים קטנים ובינוניים לייצור מזון בריא בראשות פרופ  

איתמר גרוטו27/03/201711:00:0012:30:00ד דיין מדר"עו, מר קויתי, רשף

קרולין ;אלי גורדון

amirre@mof.gov.il';'rank@eco;'פרח

nomy.gov.il';'oriti@economy.gov.il';'

ד "רות דיין עו

'Naomi.Himeyn-

Raisch@Economy.gov.il';Yossi.Had

das@economy.gov.il;'Naomi.Himey

n-

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

חלוקה לפי קפיטציה - מזון מסובסד :  גרוטו בנושא'  בראשות פרופ026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו27/03/201716:30:0017:00:00ר קלינר"ד, מר רביע, אנדוולט ' פרופ, טופר' גב, ד סמוך"עו: משתתפים

- רויטל טופר ;צביה יחזקאל;נתן סמוך

רונית ;יפה שמעוני;חבר טוב

דליה ;רון רביע;מורן משה;אנדוולט

פאינה צודיקוב;מתן אונגראודי קלינר ;לב



עופר לוי27/03/201709:30:0011:00:00סיום כתיבת מכרז אבטחה

אילן יפתח ;'ולרי חנוכייב

(iyftac@asaf.health.gov.il) '

(iyftac@asaf.health.gov.il); אביגדור

 Izak;יורם רובינשטיין;מזרחי

יאיר ;יעל קאלק;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

אסרף

 מגדלי 10חדר ישיבות קומה 

הבירה



FW: 27/03/201714:00:0015:00:00חקירה בחשד לשימוש לרעה במידע אישי של מטופלים במוסדות רפואייםAlon Bachar9א קומה "קרית הממשלה ת



חקירה : א ישיבה בנושא"חדר ישיבות ת, 9קומה , 125מנחם בגין , קריית הממשלה , במשרד המשפטים

לב ' גב, גרוטו' פרופ: בחשד לשימוש לרעה במידע אישי של מטופלם במוסדות רפואיים משתתפים

איתמר גרוטו27/03/201714:00:0015:00:00(ב חומר בנושא"מצ)נציג /ר עזרא"ד, ד אגמון"עו, נציג/טופר' גב, נציג/מר פסט, נציג/עמי

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי-שירה לב

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר ;מזרחי

קלין 'ז;ורד עזרא;טליה אגמון;שמעוני

אילוז

לירן ;Shira Levami;מיכל עמר

ליאור ברק;שאולוף

קריית , במשרד המשפטים

קומה , 125מנחם בגין , הממשלה 

א כניסה לחניון "חדר ישיבות ת, 9

מרחוב קפלן מהצד של עזריאלי

יפית כהן;רותי ישי;עמיהוד זינגראיתמר גרוטו27/03/201708:30:0009:00:00,ר זינגר"ד, ר ישי"ד, גרוטו' פרופ:  משתתפיםNGSאישור :   בנושא026706938: שיחת ועידה בקו



-- איתמר גרוטו27/03/201710:30:0011:00:00ר שם טוב"ל מארגן ד"גרוטו פגישה עם אורח מחו' במשרדו של פרופ---מבוטל 

טליה פליישמן27/03/201713:00:0017:00:00פגישת הועדה במורחבת- נוהל ועדות אתיקה  - 23.4.17 0נדחה ל

טליה ;איתמר גרוטו

 maya.peledraz;אגמון

(maya.peledraz@b-

zion.org.il);naamawit@zahav.net.il; 23.4.17נדחה ל



קבלת החלטות הנהלת המשרד : גרוטו בנושא'  בראשות פרופ026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

מר , גורדון' אינג, ר ינון"ד, ד גוטמן"עו, כהן' גב, מר שלזינגר: משתתפים (ב חומר"מצ)בתביעת אגרות 

איתמר גרוטו28/03/201717:00:0017:30:00גולן' גב, מר רביע, ידגר' גב, אסרף

-מירב כהן ;דפנה בר ששת;אלון שלזינגר

נלי ;ינון יוני;שרון גוטמן; חשבות

יאיר ;קרולין פרח;אלי גורדון;קולדנוב

רון ;הדס ידגר;יעל קאלק;אסרף



ר "ד: ד משתתפים"הגדלת מיקור חוץ מרב: גרוטו בנושא'  בראשות פרופ026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו28/03/201717:30:0018:00:00מר רביע, מר שלזינגר, מר לוי, דקל

רז דקל 

(raz.dekel@telaviv.health.gov.il);מי

אלון ;גלית עבוד;עופר לוי;רי אורן

לב-אורית אפרתידליה ;רון רביע;דפנה בר ששת;שלזינגר

28/03/201707:30:0008:00:00ר יאיר ברנבאום"ע עם ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

מדיניות הערכות לאשפוז שובתי : גרוטו בנושא'  בראשות פרופ026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

, מר שגיא, מר רובינשטיין, ר גולדברג"ד, גולן' גב, מר אזולאי, ר ליברנט"ד, ר עזרא"ד: הרעב משתתפים

איתמר גרוטו28/03/201708:30:0009:00:00חסדאי' גב

דוד ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;נועה חסדאי

שושי ;גבריאלה אליהו;מאיה גולן;אזולאי

מיכל ;יורם רובינשטיין;שני לוי;גולדברג

רם שגיאביטחון-אזולאי

FW:  על המוצר" מוצר טבק"תחולת הגדרת  IQOS 28/03/201713:30:0015:00:00המשווק בישראל'Raz Nizri'

 Nadeem;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

Abboud;Tali Stein;Yuval 

Roitman;Adi Menahem;Hagai 

Harush;Roy Cohen;Gil Limon; משה

, א"קריית הממשלה בת, אצל רז

9קומה , 125דרך מנחם בגין 

איתמר גרוטו28/03/201715:00:0017:00:00מועצה לגריאטריה באולם דיונים של המועצות

-סיכום מפגש התנעה לוועדה הכלכלית המעורבת ישראל)נרי 'קבוצות דיון באולם  הדרכה של ג

 ירושלים5בנק ישראל איתמר גרוטו28/03/201710:00:0011:00:00(הונגריה



איתמר גרוטו04777262228/03/201711:50:0012:20:00 דברי ברכה בכנס 11:50א בשעה "ר במלון דן פנורמה ת"כנס אילמ

איתמר גרוטו28/03/201719:30:0021:30:00ר שם טוב"ד+ א עם אורח"  בת26רבי מאיר , ארוחת ערב במסעדה מגנדה

איתמר גרוטו28/03/201709:00:0009:30:00יום השחפת עולמי איתמר משתתף רק בברכות בכפר המכביה

ר'אמיליה אניס דאיתמר גרוטו29/03/201714:20:0014:30:00ר אניס"ע ד.גרוטו פ' אצל פרופ - 14:20



: גרוטו  בנושא' ירושלים ישיבה בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו29/03/201717:30:0018:30:00מר ויצנר, בן גרשון' גב, ר ברגמן"ד, ר עזרא"ד: מעמד מרכזי חוסן משתתפים

-טל ברגמן;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

-בלה בן;בריאות הנפש- ענת אליהו ;לוי

גבריאלה ;נעם ויצנר;איריס צפירה;גרשון

מאיה גולן;אליהו

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 508חדר , 5קומה 





המשך -ירושלים  דיון דחוף בנושא שובתי רעב , חדר ישיבות  , 13קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו29/03/201716:00:0017:30:00דיון רשות

' רתח הפעלה מבצעית- חטיבת בטחון   - 

מירי כהן';דני עמוס ;'gilm@mda.org.il' 

(gilm@mda.org.il); קרן;דוד אזולאי  

ר"מיכאל שרף ד;'מזרחי  

'yaronmu@clalit.org.il';'רם 

'shai schul';'Ronen Bashari';'שגיא

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 13קומה 

איתמר גרוטו29/03/201715:00:0015:30:00נושא לפגישה

 << חשד לליקויים בשמירה על מידע קליני- בדיקה   - 

19150717.doc>> 

גרוטו ' ירושלים ישיבה דחופה בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו29/03/201709:00:0010:00:00ר און"ד, יונה' גב, נציג/מר אסרף, ר עזרא"ד, דר-ר כהן"ד: עמל טבריה משתתפים: בנושא

 - Michal Cohen;יעל קאלק;יאיר אסרף

Dar; קלין 'ז;ורד עזרא; (צפון)דליה

'ר ארז און"ד;'נטע יונה;אילוז

אמיתי ;'יעל קפלן;הדס ידגר

שמעון ';'אלכסנדר שלמנזון';'אוברמן

נועה שוקרון';סבח

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

גלית שמש;עמי-שירה לבאיתמר גרוטו29/03/201715:00:0015:30:00לב עמי' ע גב.גרוטו פ' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו29/03/201720:00:0021:00:00פגישה איתמר גרוטו ומייק לביא

'mike Lavi (mikelavi@neto-

finance.co.il)' הוד השרון19איזמרגד 



--- הצעת: ירושלים פגישת בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----הפגישה מבוטלת  

ג'חוה חגעבדאללה זועבי;ס תורן'אריאלה אדיגאיתמר גרוטו29/03/201715:30:0016:00:00ח זועבי"רו, תורן' גב, גרוטו' פרופ: ה משתתפים"קידום אתר כל הבריאות בועדת ענ

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

אברהם (קלה)חיה איתמר גרוטו29/03/201714:30:0015:00:00גרוטו פגישת הכרות עם שי אמיר' במשרדו של פרופ



טרם :גרוטו בנושא' ירושלים ישיבה בראשות פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו29/03/201708:00:0009:00:00ד אבישר"עו, ר אלעד"ד, יערי' גב, ר עזרא"ד, ר גולדברג ואנשיה"ד:  משתתפים

קלין 'ז;ורד עזרא;שני לוי;שושי גולדברג

איילת ;הדר אלעד;שרית יערי;אילוז

סימה אזולאי;רמי אבישרהדר מלכה;יוסף

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



איתמר גרוטו29/03/201709:00:0014:00:00יריד חשיפה לעשייה שיקומית במשרד

איתמר גרוטו29/03/201710:30:0014:00:00ארוחה+ וועדה במלון בירושלים כולל ארוחת צהרים חגיגית בדן פנורמה ירושלים טקס חתימה



נועה חסדאי30/03/201700:00:0000:00:00ם בית חולים בקר"רמב- תרגיל במתאר מלחמה בשיבא 

 Abach;Izak-  ערן שנקר 

Grinberg; אבי מישרים

(avi_meysharim@mod.gov.il);איתמ

תל השומראמיר יהב ;ר גרוטו



מר יצחקי מר , ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ:  משתתפים14א "תמ:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו30/03/201707:30:0008:00:00ויינברג

אודי קלינר ;עמיר יצחקי;דוד ויינברג

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);אריא

לה אסרף



רותי ישיאיתמר גרוטו30/03/201709:30:0009:45:00ר ישי" הערכה ד



שלמה אלמשנואיתמר גרוטו30/03/201709:00:0009:15:00הערכה שלמה אלמשנו



יעקב ליצמן שר הבריאות30/03/201713:30:0014:00:00יתכן ויהיה עיכוב מעל חצי שעה- (ק 'ז)ר טמפו "יו- ק בר'ז+ איתמר גרוטו

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ח אסותא אשדוד"ביקרן מזרחי 



30/03/201714:00:0014:30:00(נמרד יחייג לאיתמר לנייד)שיחה טלפונית עם נמרוד 



דניז אינבינדרPrEP30/03/201708:00:0008:30:00  להתוויה של Truvadaשיחת ועידה בנושא תוכנית לניהול סיכונים ושיפור היענות לתכשיר 

עפרה ;איל שורצברג'  פרופ

-מיכל הירש;עינת גורליק;אקסלרוד

-ויקטוריה פינקל;וקסברג

טוב-דניאל שם;איתמר גרוטו;פקרסקי



איתמר גרוטו30/03/201717:00:0022:00:00.א"ת, 7נס ציונה ' רח, מפגש עמיתי ממשק על הגג של מלון גילגל

איתמר גרוטוSPSS?30/03/201715:00:0015:30:00התקנת 

 



206חדר , אוניברסיטת בן גוריוןאיתמר גרוטו30/03/201716:00:0019:00:00הרצאה חשיפות סביבתיות וסרטן

 



30/03/201711:00:0012:30:00Michal Cohen - Darש פדה פוריה"הקמת מרכז שיקומי במרכז רפואי  ע: עדכון מקום לדיון בנושא 

yweiner@bgalaw.co.il;'mr.moshe3

@gmail.com'; קרן;איתמר גרוטו  

יהודה רון;יעל קאלק;יאיר אסרף;מזרחי  

אלה;שרה עדיקה;אורלי וויינשטיין;מר  

אולם הישיבות התחתון משרד 

יגאל ' ח רח"הבריאות האגף לשע

א" ת119אליון 

: משתתפים 

 

 

משרד 

Canceled: משרדה של גרסיאלהאיתמר גרוטושאול יציב פרופ;קרן מזרחי;מלי הלפרןגרסיאלה ביל30/03/201710:30:0012:00:00מעקב החלטות- מלי+גרסיאלה +יציב ' פרופ+ איתמר גרוטו' ע עם פרופ"פ

30/03/201717:00:0022:00:00Omer Cohenהמפגש השנתי של ממשק

ruthif@moag.gov.il;ronitma@moin.

gov.il;sagi.dagan@gmail.com;Ode

d.Distel@moital.gov.il;netanyahu-

s@sviva.gov.il;galitc@sviva.gov;sh

נס ציונה ' רח- מלון גילגל על הגג 

א"ת, 7

איתמר גרוטוFDA31/03/201715:30:0016:30:00-אחראי על טבק ב- שיחה עם מיטש זלר 

 



ד"הרולד בר עו;שושי טלאיתמר גרוטו02/04/201710:30:0011:00:00ד בר"ע עו.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



יובל :בהשתתפות- המלצות הצוות הבינמשרדי לבחינת ההיתכנות של ייצוא קנביס 

סימן טוב-משה בר02/04/201711:30:0012:30:00מאיה: איתמר              יועץ אחראי,ארנון,שרונה,לנדשפט

ארנון ;הדני-שרונה עבר;יובל לנדשפט

קרן ;איתמר גרוטו;מורן אלול;אפק פרופ

ל"אצל המנכמאיה גולן;מזרחי



אבי , איתמר גרוטו: בהשתתפות" מיזם פסיפס לרפואה מותאמת אישית: "חנובר בנושא'אהרון צ' פרופ

אבי ישראלי פרופ02/04/201717:00:0018:00:00ספי האוסליך, ניר ינובסקי, רוני ספיר, בעז לב, ישראלי

'Aaron Ciechanover 

(aaroncie@technion.ac.il)';'Meirav 

Franks'; בעז;אבי ישראלי;איתמר גרוטו  

ספי;ניר ינובסקי;רוני ספיר;לב  'Amir@che.org.il'; עמי-שירה לב

- מגדלי הבירה , משרד הבריאות

 בניין א1א קומה 142חדר ישיבות 

אורית אלקסלסי;אילנה סטולרמןאיתמר גרוטו02/04/201711:00:0011:30:00סטולרמן' ע גב.גרוטו פ' אצל פרופ



ירושלים ישיבה בנושא מרכזי חוסן , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות!!!!  מבוטל

גרשון-בלה בן;איריס צפירה02/04/201710:00:0010:30:00בן גרשון' גב, גרוטו' פרופ: משתתפים

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



לאה בוצר;איתמר גרוטודב פסט02/04/201715:00:0015:30:00לשכת בריאות חיפה- בנושא,  לאה בוצר+ איתמר גרוטו 



רננה אלמוג02/04/201716:00:0018:30:00ישיבת מועצת הבריאות

דב ;ר"ברוך רוזן ד;בעז לב

אסנת לוקסנבורג ;קבילות;פסט

אלון ;יהודה רון מר;ר"רויטל גרוס ד;ר'ד

-אסתר בן;איילת גרינבאום;שלזינגר

ענת זוהר ;נטע הבלין

כללית ;einatzur@clalit.org.il;ר'ד

4אולם כנסים קומה סמדר שזו;שני לוי;איילת מאיר נציבה 

איתמר גרוטו02/04/201716:00:0018:30:00במגדלים, 4מועצת בריאות בקומה 

רננה

 



איתמר גרוטו02/04/201712:30:0014:00:00ישיבת הנהלה

איתמר גרוטו02/04/201708:30:0010:00:00ר קלינר ישיבת מנהלי מחלקות"בראשות ד

אורית ;אביבה אוליאל

זאבה ;דליה לב;אריאלה אסרף;אלקסלסי

מטי ;יפית כהן;חביבה חטוקה;סייג

עדנה ;מירי אורן;מימי שבתאי;קארה

אלי 

shlomo.almashanu@sheba.h;גורדון

ealth.gov.il;shlomo.almashanu@sh

eba.health.gov.il;shlomo.almashan

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

סטטוס ניהולי מיזם בריאות : ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו02/04/201714:30:0015:00:00מר ינובסקי, מר האוסליך, ספיר' גב, גרוטו' פרופ: האדם משתתפים

ניר ;ספי האוסליך;ענת יצחק;רוני ספיר

ינובסקי

02/04/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

אלי ,יוני ינון,שרון גוטמן,מירב,אלון:אגרות מזון בהשתתפות: בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר03/04/201708:30:0009:15:00איתמר,מאיה גולן,רון רביע,הדס ידגר,יאיר אסרף,גורדון

-מירב כהן ;דפנה בר ששת;אלון שלזינגר

אלי ;ינון יוני;שרון גוטמן; חשבות

הדס ;יאיר אסרף;קרולין פרח;גורדון

איתמר ;מאיה גולן;רון רביע;ידגר



איתמר גרוטו03/04/201708:00:0015:00:00ל"איתמר חו



בת אל ,איילת גרינבאום,רז דקל,איתמר:בהשתתפות- קיצור זמני המתנה ומתווה לצמצום אגרות 

סימן טוב-משה בר03/04/201716:30:0017:15:00נעם: שירה לב עמי ואנשיה   יועץ אחראי,נאור

רז ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;נעם ויצנר

בת ;סימה אהרוני;איילת גרינבאום;דקל

גלית שמש;עמי-שירה לב;אל נאור

 Shira;רון רביע;הדס תדהר;יאיר טלמון

Levamiל"אצל המנכ



Canceled: שירה לב, ענת זוהר, דב פסט, איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים- ועדת היגוי זימון תורים  

ארז, ראובן אליהו, איציק לוי, מרים יוספין, ר אודי קלינר"ד, רון רביע, שני דהן, איילת גרינבאום, עמי  

עמי-שירה לב03/04/201713:00:0014:00:00גילה ערד, נסיה כהן, עדי טליאז, סימן טוב

ענת זוהר ;דב פסט;איתמר גרוטו

רון ;שני דהן;איילת גרינבאום;ר'ד

איציק ;מרים יוספין;אודי קלינר;רביע

אצל איתמר גרוטושיר ווגמן;אילנה סטולרמן-עדי לב;טוב-ארז סימן;ראובן אליהו;לוי

Canceled:  סימן טוב-משה בר03/04/201709:45:0010:45:00נעם: מטה מול מטה                 יועץ אחראי- אצל מנכלית חינוך - בוטל

ספי ;הדס תדהר;נעם ויצנר

ר קרן "ד;מאיה גולן;מנדלוביץ

קרן מזרחי;איתמר גרוטו;זילכה

אביבה ;עדינה יוסף;ר'ליזה רובין ד

אוליאל

 בניין מחניים 34רח שבטי ישראל 

קומה שנייה

Canceled:  סימן טוב-משה בר03/04/201709:00:0009:45:00נעם                  סיוון: סייעות רפואיות            יועץ אחראי- אצל מנכלית חינוך - בוטל

איתמר ;טליה אגמון;נעם ויצנר

קרן מזרחי;גרוטו

עדינה ;אביבה אוליאל;ר'ליזה רובין ד

יוסף

 בניין מחניים 34רח שבטי ישראל 

קומה שנייה



#NAME?03/04/201710:00:0014:00:00איתמר גרוטו

Michal Cohen - Dar; ר חבקין"ד  

ר מיכאל"ד;ר חן זמיר"ד;עופרה  

שמואל' פרופ;ר רבקה שפר"ד;גדלביץ  

איריס גמזו;אביטל מלכה;רשפון מיכאל גדלביץ 

Canceled:  איתמר גרוטו' פרופ: מערך בקרות ממוחשב בהשתתפות- ועדת היגוי לפרוייקט מחשוב , 

אלי, ר אודי קלינר"ד, עמיר יצחקי, רותי פרוינד, ר שושי גולדברג"ד, ר ורד עזרא"ד, ארנון אפק' פרופ  

עמי-שירה לב03/04/201714:00:0015:00:00זהבית אטד, בני בולגריו, מרים יוספין, שירה לב עמי, מרום

ורד ;מורן אלול;ארנון אפק פרופ

עמיר ;שושי גולדברג;קלין אילוז'ז;עזרא

מרים ;אלי מרום;אודי קלינר;יצחקי

רוחמה אמור;zehavit atadרות ;זהבית אטד;בני בולגריו;יוספין

לשכת  - 12חדר ישיבות קומה 

ל"משנה למנכ

דליה זיו04/04/201714:30:0016:00:00דיון רשות דחוף בנושא שביתת רעב של אסירים בטחוניים

סמדר ;ארנון אפק פרופ;ספי מנדלוביץ

עידית ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;סלמן

טאוב -סיגל ליברנט;אמיר נוטמן;סגל

שני ;שושי גולדברג;סמדר יעקב;ר'ד

ירמיהו '  רח13ל קומה "לשכת מנכ

39

Canceled: דליה זיו04/04/201714:30:0016:00:00דיון רשות דחוף בנושא שובתי רעב

ורד ;סמדר סלמן;ארנון אפק פרופ

אמיר ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;עזרא

סמדר ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;נוטמן

טליה ;שני לוי;שושי גולדברג;יעקב

ירמיהו ' ל רח" לשכת מנכ13קומה 

39



'ספי האוסליך04/04/201709:00:0010:00:00ספי+ לי -שי+ איתמר - צוות משנה ארגוני - פסיפס  ספי יתקשר מהמשרד- טלפוני איתמר גרוטו';לי שפיגלמן-שי



04/04/201707:30:0008:00:00אודי מייצג



04/04/201715:30:0016:00:00אודי מייצג

איתמר גרוטו04/04/201709:00:0009:30:00הרמת כוסית במגדלי הבירה

איתמר גרוטו04/04/201707:00:0013:00:00ל"איתמר חו



FW: ורד,ארנון אפק,איתמר גרוטו: משתתפים, ס"שביתת רעב מתוכננת בשב: דיון רשות דחוף בנושא  

יניב אראמיר,עמית אבירם,עידית סגל,נועה חסדאי,סיגל ליברנט טאוב,טליה אגמון,שושי גולדברג,עזרא  

ארנון אפק פרופ04/04/201713:30:0014:30:00מיכאל',גיל מושקוביץ: מדא,ליאב גולדשטיין:שי שול שבס,ר רם שגיא"קרפ.ס/ ר"קרפ,נוטמן

קלין 'ז;ורד עזרא;סמדר סלמן;דליה זיו

סיגל ;אמיר נוטמן;עידית סגל;אילוז

שושי ;סמדר יעקב;ר'טאוב ד-ליברנט

נועה ;טליה אגמון;שני לוי;גולדברג

' רתח הפעלה מבצעית- חטיבת בטחון   - 

'דני עמוס

 39ירמיהו ' ל רח"בלשכת מנכ

13משרד הבריאות קומה ' בניין ב

Canceled:  לירי אלי,שרון גוטמן,אודי,(בחול)עינב ,רונית,איתמר: בהשתתפות- וועדת אסדרה - בוטל  

סימן טוב-משה בר04/04/201713:30:0014:30:00מאיה:גורדון                 יועץ אחראי

רונית ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי ;צילה סעדון;עינב שימרון;אנדוולט

לירי פינדלינג ;שרון גוטמן;קלינר

אצל המנכלליריאלי גורדון;מאיה גולן;אנדי



איל שורצברג04/04/201707:30:0008:00:00ל"שיחת ועידה בנושא המ

דפנה ;דניז אינבינדר;ישי פאליק

איתמר ;עינת גורליק;סנדובסקי

קרן מזרחי;אודי קלינר;גרוטו



איתמר גרוטו04/04/201708:30:0009:00:00התכנסות ועדות אתיקה



איתמר גרוטו04/04/201715:30:0017:00:00ח"מ באגף לשע"דיון צט

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)

שלום 

,רב

 

 4/04/17– מ שיתקיים ב "מבקשת לזמן אתכם לדיון הצט

#NAME?04/04/201709:00:0014:00:00איתמר גרוטו

איתמר גרוטו05/04/201714:00:0016:00:00ל"ברשות למלחמה בסמים ירושלים דיון מועצת רשות דיון מועצה מיוחד לגבי מינוי מנכ

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); ניבה

מנור-בסודו

05/04/201714:30:0015:00:00ר מיכל כהן דר מייצגת"ד

איתמר גרוטו05/04/201707:30:0017:30:00ל"איתמר חו



FW: מנכל: וועדת היגוי  צוות תכנית צפון בהשתתפות- אצל שי באבד -באוצר  

איתן דנגוט         ,בריאות,כלכלה,אוצר סימן טוב-משה בר05/04/201714:45:0015:45:00(שרון)

 - Michal Cohen;איתמר גרוטו

Dar;Dalia Monticciolo;קרן ;מאיה גולן

נעם ויצנר;שירה ארנון;מזרחי

איתמר גרוטו405/04/201716:00:0018:00:00מועצה לאומית לקידום בריאות בירושלים בקומה 

טל ניקחוIPRED V05/04/201715:00:0017:30:00ועדה מארגנת 

yair@amikam.net;אייל פורמן - 

ר"פקע  

(furman46@mail.idf.il);איתמר 

ר ערן טלאור"ד;ארנון אפק פרופ;גרוטו אגף שעח 

איתמר גרוטו06/04/201707:30:0015:30:00ל"איתמר חו





Canceled:  שימו לב כי בגוף הזימון מופיע)הוועדה הבין משרדית לתכנית הלאומית למניעת אובדנות  

ארנון אפק פרופ06/04/201714:00:0015:30:00(סדר יום

ruth@masham.org.il;שושי 

yochisi@education.gov.il';'Ra';הרץ

mon.liora@gmail.com';'Liora.ramon

@economy.gov.il';'yafav@moia.go

-מיטל הוברט;'אושרה ברזל שפירא

גילה ';'yael shahar';'אשכנזי

'תהילה פריצקי';'גילה נבו';'קריגספלד

באגף , א" ת119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום

           23.4עד ,   עופר לוי רון רביע,אלי רוזנפלד,מירה,רמי,אורלי: בהשתתפות-שראל סטטוס   - בוטל 

סימן טוב-משה בר09/04/201715:00:0015:30:00נעם: יועץ אחראי

גלית ;אורלי וויינשטיין;אלי רוזנפלד

מלי ;רמי אבישר;רון רביע;עבוד

מירה ;איתמר גרוטו;עופר לוי;כראזי

קרן מזרחי;נעם ויצנר;הראל-היבנר

שרה ;הדס תדהר;אודי קלינר;ודים פרמן

ל"אצל המנכמירב אסולין;דליה לב;עדיקה



Canceled:  סימן טוב-משה בר09/04/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה-  בוטל

אייל ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אמיר נוטמן;שלזינגר

ל"אצל המנכארנון אפק ;ר'אריק סיטון ד;ר'ד



09/04/201707:30:0020:30:00ל"איתמר חו

Canceled: ל"אצל המנכמאיה גולן;קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר09/04/201708:30:0009:00:00ח"אגף שע: בנושא- מאיה +איתמר



#NAME?09/04/201712:30:0014:30:00איתמר גרוטו

#NAME?09/04/201708:30:0010:00:00איתמר גרוטו

אורית ;אביבה אוליאל

זאבה ;דליה לב;אריאלה אסרף;אלקסלסי

קרולין ;עדנה באדי;מימי שבתאי;סייג

אלי גורדוןאילנה ;אודי קלינר;אביעד הדר;פרח

Canceled: אורלי,  איתמר גרוטו, ארנון אפק:  משתתפים, "שומרי משקל"פקודת : דיון פנימי בנושא  

רן, נועה חסדאי, סיגל ליברנט טאוב, מירי כהן, טליה אגמון, שושי גולדברג,  ורד עזרא, ויינשטיין  

ארנון אפק פרופ09/04/201711:30:0012:30:00דוד אזולאי, עידית סגל, אדלשטיין

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

שני ;שושי גולדברג;קלין אילוז'ז;עזרא

טליה ;שרה עדיקה;אורלי וויינשטיין;לוי

סיגל ;שירן אמון;מירי כהן;אגמון

ר "מיכאל שרף ד

(michaelsh@clalit.org.il)

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת המשנה , משרד הבריאות

12קומה , ל"למנכ

 

--- ע.גרוטו פ' ירושלים במשרדו של פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----מבוטל  

איתמר גרוטו09/04/201708:00:0008:30:00מר האוסליך, מר ינובסקי, ספיר' גב: בנושא מיזם פסיפס משתתפים

ספי ;ענת יצחק;ניר ינובסקי

רוני ספיר;האוסליך

ציונה ,איתמר גרוטו ,ארנון אפק ' פרופ:שיחת ועידה בנושא וועדה למסירת מידע      משתתפים

עמי-שירה לב10/04/201710:00:0010:45:00טליה אגמון,חקלאי

ציונה ;ארנון אפק פרופ;טליה אגמון

גבריאל ;ראובן אליהו;מורן אלול;חקלאי

איתמר ;ניר ינובסקי;רוני ספיר;כהן

רוחמה אמורקרן מזרחי;גרוטו

איתמר גרוטו13/04/201721:00:0021:30:00טיסה לונדון

 



סימן טוב-משה בר19/04/201716:30:0018:30:00-ישיבת ועדת מלח עליונה - אצל שר הביטחון - א "בת

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

נועה חסדאי;גולן

   חדר דיונים בלשכת שר 14קומה 

הביטחון

FW: ים וחופים חיפהר לילה יעקב"דדורית זיס19/04/201711:30:0013:00:00ישיבת עדכון בנושא תעשיות אלקטרוכימיות

 - (פנימי)היערכות לפתיחת מתקן יעודי לאישפוז אסירי שובתי רעב 

סימן טוב-משה בר19/04/201709:15:0010:30:00מאיה גולן, בעז,יורם רובינשטיין, שושי,ספי,איתמר,ארנו,עינב,אורלי,ורד:בהשתתפות

אורלי ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

עינב ;שרה עדיקה;וויינשטיין

ארנון אפק ;צילה סעדון;שימרון

קרן ;איתמר גרוטו;מורן אלול;פרופ

עידית ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט

.BDAVIDSON@ASAF.HEALTH;סגל

GOV.IL; לוי חזי דר

<chezyl@bmc.gov.il >ל"אצל המנכ



ייפגש עם נטליה בשלב מאוחר - ל לא יוכל להשתתף"איתמר בחו)פגישת היכרות עם נטליה בילנקו 

ארנון אפק פרופ19/04/201710:30:0011:30:00(יותר

natalyab1@bmc.gov.il;איתמר 

קרן מזרחי;גרוטו

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

, ל"לשכת המשנה למנכ, הבריאות

12קומה 

איתמר גרוטו19/04/201711:30:0013:00:00ייצג משה נאור מהצפון- ?  מירי הגנת הסביבה 



, ר עזרא"ד: עמל טבריה משתתפים:  בנושא026706938: גרוטו בקו' שיחת ועידה דחופה בראשות פרופ

איתמר גרוטו20/04/201715:00:0015:30:00קליין' גב, ד גבאי"עו, מר רון, נציג/ר ויינשטין"ד, ר כהן דר"ד, מר אביב

אופיר ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

דליה ;Michal Cohen - Dar;אביב

שרה ;אורלי וויינשטיין; (צפון)

יאיר טלמוןאלה ;יהודה רון מר;מיטל גבאי;עדיקה



Canceled: איתמר גרוטו;קרן מזרחיהדס ידגר;ד'עו, ר'חיים ד-אסתר בןליאת שירן20/04/201713:00:0013:20:00פורום הסרת חסמים

איתמר גרוטו20/04/201712:45:0013:20:00איורוודה: משגרירות הודו נושא (אישה)ר אונדו "פגישה עם ד 12:45

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);מייקל

אודי קלינר ; הרטל

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)

FW: לה'אנג, אמיר סנדל, איתי גורדון, חגי דרור, ארנון אפק: משתתפים, כנס ישראל סין--- לידיעה  

ארנון אפק פרופ20/04/201710:00:0011:00:00דרור הלוי, דביר זוהר, זיו הלוי', רבינוביץ

איתי ;הילה צליח;חגי דרור;איתמר גרוטו

 Angela Rabinovich;גורדון

(Angela@export.gov.il);'dror.halevy

@gmail.com';'oren.dror@gmail.co

tamar.simple@gmail.com;עינב 

Moran.Zilbershtein@econo';שימרון

my.gov.il';אורלי וויינשטיין

האגף , א"ת, 119יגאל אלון '  רח

לשעת חירום

20/04/201714:00:0016:00:00טיפת חלב

- רען רפואת סגל - מחלקת רפואה 

דיקלה דהן  שריקי

'director@wmc.gov.il';'nehama@m

ail.tel-

aviv.gov.il';'sigalv@wmc.gov.il';עדי 

קרן;כץ הנהלה- בית חולים וולפסון  



 

Canceled: הכנה לועדת היגוי- איתמר גרוטו' פגישה עם פרופ  G2G + חגי דרור20/04/201717:30:0018:30:00מ בסין"עדכון על ביקור רה

-amir@ys;'קרן מזרחי;איתמר גרוטו

v.com';'dror 

halevy';'oren.dror';'itzhak 

zaidise';'marvaal@gmail.com''keren@ys-v.com'אצל איתמר



סימן טוב-משה בר20/04/201712:00:0012:45:00מאיה: יועץ אחראי,        איתמר,עינב,אודי קלינר: בהשתתפות- הגבלות פרסום מזון לא בריא - בוטל 

קרן ;איתמר גרוטו;מאיה גולן

אודי ;צילה סעדון;עינב שימרון;מזרחי

קלינר

ספי ;סמדר שזו;הדס תדהר

ל"אצל המנכרונית אנדוולט;מנדלוביץ



הדס ידגראיתמר גרוטו20/04/201708:30:0009:00:00ידגר' גרוטו ישיבת הכנה עם גב' במשרדו של פרופ

 Danielle Elmaliache;ליאת שירן

(daniellee@9points.co.il);אופיר אביב

איתמר גרוטו20/04/201714:10:0014:30:00גרוטו' פורום הסרת חסמים לאגף התקציבים בראשות פרופ - 14:10-14:30

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי-שירה לב

מלי ;הראל-מירה היבנר;מזרחי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;כראזי

יאיר ;עופר לוי;גלית עבוד;ששת

שרה ;רונה קייזר;מרים יוספין

יובל ;ליאת שירן;רחל יונה;שטרייספלד

נילי חיון ;טליה אגמון;אביגדור

נטע ;יניב זוהר;דימה קוברינסקי;דיקמן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

-=-- איתמר גרוטו20/04/201716:20:0016:40:00גרוטו' פורום הסרת חסמים לאגף נציבות קבילות הציבור בראשות פרופ-------- הישיבה מבוטלת

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי-שירה לב

מלי ;הראל-מירה היבנר;מזרחי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;כראזי

יאיר ;עופר לוי;גלית עבוד;ששת

שרה ;רונה קייזר;איציק לוי

טליה ;ליאת שירן;רחל יונה;שטרייספלד

אלה ;נילי חיון דיקמן;אגמון

טוב-ארז סימן;טרנובסקי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

----- איתמר גרוטו20/04/201716:00:0016:20:00גרוטו' פורום הסרת חסמים לאגף ביקורת פנים בראשות פרופ---  מבוטל

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי-שירה לב

מלי ;הראל-מירה היבנר;מזרחי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;כראזי

יאיר ;עופר לוי;גלית עבוד;ששת

רחל ;שרה שטרייספלד;רונה קייזר

נילי חיון ;טליה אגמון;ליאת שירן;יונה

דיקמן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

איתמר גרוטו20/04/201713:50:0014:10:00גרוטו' פורום הסרת חסמים לאגף  החשבות בראשות פרופ - 13:50-14:10

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי-שירה לב

מלי ;הראל-מירה היבנר;מזרחי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;כראזי

יאיר ;עופר לוי;גלית עבוד;ששת

שרה ;רונה קייזר;מרים יוספין

טליה ;ליאת שירן;רחל יונה;שטרייספלד

יעל ;יניב זוהר;נילי חיון דיקמן;אגמון

אושרי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

איתמר גרוטו20/04/201714:40:0015:00:00גרוטו' פורום הסרת חסמים למינהל הסיעוד בראשות פרופ - 14:40-15:00

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי-שירה לב

מלי ;הראל-מירה היבנר;מזרחי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;כראזי

יאיר ;עופר לוי;גלית עבוד;ששת

רינה ;רונה קייזר;מרים יוספין

שרה ;שבת-לילך בן;אלזה לבון;שימונוב

נילי ;טליה אגמון;רחל יונה;שטרייספלד

ספי ;רוני ספיר;יניב זוהר;חיון דיקמן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

- איתמר גרוטו20/04/201714:20:0014:40:00גרוטו' פורום הסרת חסמים לאגף המחשוב בראשות פרופ------- מבוטל

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי-שירה לב

מלי ;הראל-מירה היבנר;מזרחי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;כראזי

יאיר ;עופר לוי;גלית עבוד;ששת

שרה ;רונה קייזר;מרים יוספין

טליה ;ליאת שירן;רחל יונה;שטרייספלד

אגמון

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

קווין , ירושלים  פגישה  עם נשיא האזור, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות----- מבוטל

Alon, Sharonאיתמר גרוטו;Tzalik, Orlyאיתמר גרוטוMSD20/04/201711:00:0012:00:00אלי  

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

, רון גולדשטיין,רז דקל,:סיכום ועדת ערר להתאמת רכב לטובה עבור חיה ודב שורצמן בהשתתפות

סימן טוב-משה בר20/04/201710:30:0011:00:00ורד,איתמר

טליה ;נעם ויצנר;מירי אורן;רז דקל

קרן ;איתמר גרוטו;רון גולדשטיין;אגמון

קלין 'ז;ורד עזרא;מזרחי

הדס תדהרmeirovo@mot.gov.il';'weizma;'אילוז

 39ל          רח ירמיהו "אצל המנכ

חנייה בחניון התחנה  - 13קומה 

להביא שובר חנייה- המרכזית 



Canceled: יעקב ליצמן שר הבריאות20/04/201709:00:0009:30:00משה בר סימן טוב ואיתמר גרוטו, שירה לב עמי: משתתפים. בריאות האדם וגנטיקה

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר אצל השרהדס תדהר 



איתמר גרוטו20/04/201713:50:0015:00:00גרוטו' פורום הסרת חסמים בראשות פרופ - 13:50-15:00

שירה ;צביה יחזקאל;הראל-מירה היבנר

יעל ;יאיר אסרף;גלית שמש;עמי-לב

שרה ;אופיר אביב;הדס ידגר;קאלק

ציפי ;דב פסט;רחל יונה;שטרייספלד

Shira Levami;ליאת שירן;Danielle 

Elmaliache



ירושלים ישיבה שנייה של הוועדה המתכללת , חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

רשומה : גרוטו  רשימת משתתפים' ר הוועדה פרופ"יו- אפליה והדרה במערכת הבריאות , בנושא גזענות

איתמר גרוטו20/04/201709:30:0012:00:00(חדש)ב "בכתב  המינוי המצ

שלומית ;טליה אגמון;אודי קלינר

ורד ;אלון-ר שגית ארבל"ד;אבני

שני ;שושי גולדברג;קלין אילוז'ז;עזרא

סימה ;איילת גרינבאום;לוי

Einat Ronen 

(EinatRo@jdc.org);עינב 

 Shihab Shihab;Evett;שימרון

Shehade;סמדר שזו

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

איתמר גרוטו21/04/201709:00:0011:00:00ח"מועצות למניעה וטיפול במחלות לב וכלי דם באגף לשע

FW:  סורוקהאביבה אוליאל23/04/201712:00:0015:00:00בטיחות ילדים בחברה הבדואית- הזמנה למפגש למידת עמיתים

סימן טוב-משה בר23/04/201712:45:0014:30:00פורום הנהלה

אייל ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אמיר נוטמן;שלזינגר

ל"אצל המנכארנון אפק ;ר'אריק סיטון ד;ר'ד



איתמר גרוטו23/04/201719:30:0020:00:00שיחה עם ארז און



איתמר גרוטו23/04/201711:00:0011:30:00פגישה עם אודי ורון

אודי קלינר ;רון רביע

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)



23/04/201707:00:0007:30:00הערכת עובד+ תנאי שכר: גרוטו פגישה עם גרגורי בנושא' במשרדו של פרופ

23/04/201716:00:0016:30:00ראש תחום בכיר מימון, ראש תחום רגולציה וחקיקה ויוסי עדס, נעמי היימן : במקום רן קויתי יגיעו 

galia@industry.org.ilאיתמר גרוטו23/04/201715:00:0015:30:00ד גליה שגיא"גרוטו עם עו' ירושלים ישיבה אצל פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



טל ניקחוIPRED V23/04/201707:30:0008:00:00שיחת ועידה לעדכון סטאטוס משימות 

yair@amikam.net; אורית;אביב אוחנה  

ר"פקע- אייל פורמן ;לב-אפרתי  

(furman46@mail.idf.il);איתמר 

ר ערן טלאור"ד;ארנון אפק פרופ;גרוטו  

ד "גרוטו ועו' ירושלים פגישה בנושא תצהירים פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

inbald@justice.gov.ilאיתמר גרוטו23/04/201708:30:0009:30:00דרור

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

מירי כהןאיתמר גרוטו23/04/201708:00:0008:30:00כהן' ע גב.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



סימן טוב-משה בר23/04/201711:30:0012:00:00נתן                     הילה,יאיר,איתמר,ארנון,עינב,חגי: בהשתתפות - G2Gהכנה ל- חגי דרור 

צילה ;עינב שימרון;חגי דרור

קלין 'ז;ארנון אפק פרופ;סעדון

יאיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;אילוז

מאיה ;צביה יחזקאל;נתן סמוך;אסרף

 itai.gor@gmail.com;'Dvir;ורד עזרא

Zohar '

(dvir.simple@gmail.com);'amir@ys-

v.com';'dror ל"אצל המנכ



: גרוטו בנושא' ירושלים  ישיבה בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו23/04/201718:30:0019:00:00מר טלמון, נאור' גב, מר אזולאי, כהן' גב: תקציב חטיבת בריאות משתתפים

יאיר ;יעל קאלק;דוד אזולאי;מירי כהן

בת אל נאור;טלמון

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 





מר , ר קלינר"ד: מיגור עישון משתתפים: כ יהודה גליק בנושא"גרוטו ישיבה עם ח' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו23/04/201715:30:0016:00:00ד גולדברג"עו, גבע

אודי קלינר ;הספיל-חיים גבע

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); מיכל

גולדברג

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

: גרוטו בנושא' ירושלים ישיבה בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ר "ד, ר וייס"ד, רז' פרופ, ר ליברנט ואנשיה"ד: התוויות לניתוחים בריאטריים בילדים משתתפים

איתמר גרוטו23/04/201717:30:0018:30:00בייגליבטר

;' סמדר יעקב;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט

(ntv502@netvision.net.il)';'saritb@h

adassah.org.il';'ram.weiss@ekmd.h

uji.ac.il';'bnahum@hadassah.org.il'Ram Weiss

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

ירושלים  ישיבת הוועדה לעידוד יצרנים קטנים , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ד "עו, מר קויתי, מר רשף, גורדון' אינג: גרוטו  משתתפים' ובינוניים לייצור מזון בריא בראשות פרופ

איתמר גרוטו23/04/201716:00:0017:30:00דיין מדר

קרולין ;אלי גורדון

amirre@mof.gov.il';'rank@eco;'פרח

nomy.gov.il';'oriti@economy.gov.il';'

ד "רות דיין עו

'idoso@mof.gov.il';'adiha@mof.gov.

il';'Yossi.Haddas@economy.gov.il'

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

גיל נרגסי;אמיר שנוןאיתמר גרוטו23/04/201710:30:0011:00:00ר שנון"ד+ גרוטו' ע פרופ.ירושלים פ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



גרוטו ' ירושלים  ישיבה בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות!!!!  מבוטל

, קרת' גב, ד סמוך"עו, טופר' גב, ר ירדני"ד, ר עזרא"ד: ח מבקר התפתחות הילד משתתפים"דו:בנושא

איתמר גרוטו23/04/201711:00:0012:00:00ר רובין"ד, ר יוסף"ד

מור ;הדר ירדני;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר ;פרץ

סנדרה ;צביה יחזקאל;נתן סמוך;שמעוני

איתי קלטניקאביבה ;ר'ליזה רובין ד;קרת

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

מר , אבני' גב: ועדה בנושא גזענות משתתפים- צ"דוברות ויח:  גרוטו ישיבה בנושא' במשרדו של פרופ

איתמר גרוטו23/04/201714:30:0015:00:00שימרון' גב, בסון

עינב ;אייל בסון;שלומית אבני

סמדר שזוצילה סעדון;שימרון

23/04/201712:30:0014:30:00ל"הנהלה מנכ

איל מליס מנכל : בקשה להחרגת החובה לסימון שיפוטי שלילי עג אריזות גבינה צהובהבהשתתפות

סימן טוב-משה בר23/04/201709:30:0010:30:00 ניקול036904888מאיה      : יועץ אחראי (הועבר מלישכת שר לטיפול המנכל)איתמר           +תנובה 

קרן ;איתמר גרוטו;מאיה גולן

'orlinem@tnuva.co.il;'מזרחי

 39ל     רח ירמיהו "אצל המנכ

ירושלים  -  מגדלי הבירה 13קומה 

בחניון -                   חנייה 

התחנה המרכזית

23/04/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

עמי-שירה לב24/04/201716:30:0017:00:00פסיפס בראשות מנכל-  לאפריל 30-שיחת ועידה בנושא הכנה למפגש ב

ניר ;דניאל רבינא;רוני ספיר

ספי ;ניר קידר;איתמר גרוטו;ינובסקי

קו שיחת ועידה;האוסליך

, 02-6706972קו שיחת ועידה 

5240: סיסמא

 



ציונה ,איתמר גרוטו ,ארנון אפק ' פרופ:שיחת ועידה בנושא וועדה למסירת מידע      משתתפים

עמי-שירה לב24/04/201710:00:0010:45:00טליה אגמון,חקלאי

ציונה ;ארנון אפק פרופ;טליה אגמון

גבריאל ;ראובן אליהו;מורן אלול;חקלאי

איתמר ;ניר ינובסקי;רוני ספיר;כהן

026706939קו שיחת ועידה רוחמה אמורקרן מזרחי;גרוטו

ליאת שירןאיתמר גרוטו24/04/201713:50:0014:10:00גרוטו' צ בראשות פרופ"פורום הסרת חסמים לבריה   - 14:10 -13:50

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

FW: סימן טוב-משה בר44324/04/201709:15:0009:45:00נציג יחידה +נציגי משטרה+יורם רובינשטיין

מיכל ;יורם רובינשטיין;איתמר גרוטו

אצל המנכלשירית אלבז;קרן מזרחי;ביטחון-אזולאי

24/04/201707:30:0008:00:00(הם יחייגו למשרד)חוזה זוהר : שיחה עם רות אוסטרין בנושא

תקנות הפיקוח על מזון והתזונה נכונה :  בנושא026706938: גרוטו בקו' שיחת ועידה בראשות פרופ

ד "עו, אורן' גב, אנדוולט' פרופ, מר חן, אלטמן' גב, ד אוסטפלד"עו, גורדון' אינג: בצהרונים משתתפים

איתמר גרוטו24/04/201708:00:0008:30:00גוטמן

מרינה ;קרולין פרח;אלי גורדון

רונית ;שי חן;חוה אלטמן;אוסטפלד

שרון ;פנינה אורן;מורן משה;אנדוולט

גוטמן



הוצאה מהסל - בדיקת נימן פיק :  בנושא026706938: גרוטו בקו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו24/04/201708:30:0009:00:00ר קלינר"ד, סממה' גב, ר לוקסנבורג"ד, ד סמוך"עו, ר זינגר"ד: הממלכתי משתתפים

עמיהוד ;צביה יחזקאל;נתן סמוך

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;זינגר

אודי קלינר ;מגי נחום;אתי סממה;נעים

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);טל מורגנשטייןחביב





איתמר גרוטו24/04/201711:45:0012:00:00גרוטו' פורום הסרת חסמים אגף רכש בראשות פרופ 11:45-12:00

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי-שירה לב

מלי ;הראל-מירה היבנר;מזרחי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;כראזי

יאיר ;עופר לוי;גלית עבוד;ששת

שרה ;נילי חיון דיקמן;טליה אגמון

שטרייספלד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

איתמר גרוטו24/04/201709:45:0010:15:00טקס יום השואה באולם כנסים לבוא עם חולצה לבנה 9:45

-- איתמר גרוטו24/04/201713:20:0014:05:00גרוטו' פורום הסרת חסמים לאגף משאבי אנוש בראשות פרופ----מבוטל

גלית ;עמי-שירה לב;דליה לב;רון רביע

-מירה היבנר;ציפי מזרחי;דב פסט;שמש

דפנה בר ;אלון שלזינגר;מלי כראזי;הראל

יאיר ;עופר לוי;גלית עבוד;ששת

ליאת ;רחל יונה;שרה שטרייספלד

טליה אגמון;שירן

איתמר גרוטו24/04/201711:30:0011:45:00גרוטו' פורום הסרת חסמים לאגף קופות חולים בראשות פרופ  - 11:30-11:45

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי-שירה לב

מלי ;הראל-מירה היבנר;מזרחי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;כראזי

יאיר ;עופר לוי;גלית עבוד;ששת

ס 'אריאלה אדיג;ג'חוה חג;רונה קייזר

ליאת ;רחל יונה;שרה שטרייספלד;תורן

אדוה ;נילי חיון דיקמן;טליה אגמון;שירן

יניב זוהר;קליין

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

איתמר גרוטו24/04/201714:50:0015:10:00גרוטו' פורום הסרת חסמים ללשכה המשפטית בראשות פרופ - 14:50-15:10

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי-שירה לב

מלי ;הראל-מירה היבנר;מזרחי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;כראזי

יאיר ;עופר לוי;גלית עבוד;ששת

שרה ;רונה קייזר;מרים יוספין

טליה ;ליאת שירן;רחל יונה;שטרייספלד

נילי חיון דיקמן;אגמון

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

גרוטו' פורום הסרת חסמים  לאגף להבטחת איכות ושירות בראשות פרופ  - 13:20-13:50  



איתמר גרוטו24/04/201713:20:0013:50:00

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי-שירה לב

מלי ;הראל-מירה היבנר;מזרחי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;כראזי

יאיר ;עופר לוי;גלית עבוד;ששת

שרה ;רונה קייזר;איציק לוי

טליה ;ליאת שירן;רחל יונה;שטרייספלד

אורלי ;רוני ספיר;נילי חיון דיקמן;אגמון

דימה קוברינסקי;מלכה

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

איתמר גרוטו24/04/201710:40:0011:00:00גרוטו' פורום הסרת חסמים האגף לתכנון אסטרטגי וכלכלי בראשות פרופ -  10:40-11:00!!! מבוטל

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי-שירה לב

מלי ;הראל-מירה היבנר;מזרחי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;כראזי

יאיר ;עופר לוי;גלית עבוד;ששת

שרה ;רונה קייזר;רוני ספיר

נילי חיון ;טליה אגמון;שטרייספלד

יעל אושרי;יניב זוהר;נתן סמוך;דיקמן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

איתמר גרוטו24/04/201711:30:0012:00:00גרוטו' פורום הסרת חסמים למינהל טכנולוגיות בראשות פרופ----- מבוטל

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד

גלית ;עמי-שירה לב;אסתי שלי;נעים

-מירה היבנר;ציפי מזרחי;דב פסט;עבוד

דפנה בר ;אלון שלזינגר;מלי כראזי;הראל

שרה ;מרים יוספין;רונה קייזר

רחל יונה;שטרייספלד

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

איתמר גרוטו24/04/201714:05:0014:50:00גרוטו' צ בראשות פרופ"פורום הסרת חסמים לבריה   - 14:05-14:50

-שירה לב;דליה לב;רון רביע;אודי קלינר

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי

מלי ;הראל-מירה היבנר;מזרחי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;כראזי

שרה ;רונה קייזר;מרים יוספין

טליה ;ליאת שירן;רחל יונה;שטרייספלד

מיכל ;יעל קפלן;נילי חיון דיקמן;אגמון

גולדברג

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

איתמר גרוטו24/04/201711:00:0011:30:00גרוטו' פורום הסרת חסמים לחטיבת בריאות בתי חולים בראשות פרופ - 11:00-11:30 

ציפי ;דב פסט;גלית שמש;עמי-שירה לב

צביה ;הראל-מירה היבנר;מזרחי

דפנה בר ;אלון שלזינגר;יחזקאל

יאיר ;גלית עבוד;עופר לוי;ששת

שרה ;רונה קייזר;איציק לוי

דורית ;אדר שץ;רחל יונה;שטרייספלד

אלי ;מירב אסולין;כהן-נעמה פרי;גרון

טליה ;ודים פרמן;ליאת שירן;רוזנפלד

איתמר גרוטו24/04/201713:00:0013:20:00תייצג את שושי אלזה לבון- גרוטו ' פורום הסרת חסמים למטופל במרכז בראשות פרופ  - 13:00-13:20

שירה ;צביה יחזקאל;הראל-מירה היבנר

יעל ;יאיר אסרף;גלית שמש;עמי-לב

ספי ;אופיר אביב;הדס ידגר;קאלק

אלון ;מיכל אליה;מנדלוביץ

שרה ;רונה קייזר;איציק לוי

הדס ;טליה אגמון;רחל יונה;שטרייספלד

אלזה לבון;תדהר

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

איתמר גרוטו24/04/201712:00:0013:00:00גרוטו' פורום הסרת חסמים למינהל רפואה בראשות פרופ  - 12:00-13:00

-מירה היבנר;ורד עזרא;קלין אילוז'ז

גלית ;עמי-שירה לב;צביה יחזקאל;הראל

הדס ;יעל קאלק;יאיר אסרף;שמש

דב ;אלון שלזינגר;אופיר אביב;ידגר

-טל ברגמן;זהבה רומנו;שיר אברמיצקי

פרדי ;ר'אהרון כהן ד;סיביל סירקיס;לוי

בריאות - ענת אליהו ;דפנה לוי;סולומון

סמדר ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;הנפש

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

איתמר גרוטו24/04/201711:00:0015:00:00גרוטו' פורום הסרת חסמים בראשות פרופ

שירה ;צביה יחזקאל;הראל-מירה היבנר

יעל ;יאיר אסרף;גלית שמש;עמי-לב

עופר ;אופיר אביב;הדס ידגר;קאלק

ציפי ;דב פסט;שרה שטרייספלד;לוי

 Danielle;ליאת שירן;רונה קייזר

Elmaliache;יעל אושרי



: גרוטו בנושא' ירושלים  פגישת הכנה בראשות פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו24/04/201709:00:0010:30:00מר קידר, אלון-ר ארבל"ד, אבני' גב: פורום מוביל וועדת גזענות משתתפים

אתי ;ניר קידר;שלומית אבני

אלון-ר שגית ארבל"ד;מן'תורג

Einat Ronen 

(EinatRo@jdc.org);Einat Ronen 

(EinatRo@jdc.org)

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

ר בנושא חומרי הלחימה "השר ופקע' י מטה ע"דיון רשות מצומצם בעקבות יום הדרכה שהתקיים ע

דליה זיו24/04/201718:00:0020:00:00והטרור החדשים

לשכת ;איתמר גרוטו;סמדר סלמן;ל'מנכ

מיקי ;ארנון אפק פרופ;ל'משנה למנכ

ענבל ;(michaelsh@clalit.org.il)שרף 

ח"באגף לשעאסתר קרסנר ;ביטון



Canceled: ספי מנדלוביץ, טוב-משה בר סימן: משתתפים. מיזם פסיפס: פגישה אצל השר בנושא , 

יעקב ליצמן שר הבריאות24/04/201716:00:0016:30:00הדס תדהר, רוני ספיר, עמי-שירה לב, איתמר גרוטו

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  Shira Levamiאצל השר





Canceled: איציק דניאלי: משתתפים- הכשל המתמשך במתן שירות באגף ציוד רפואי: פגישה בנושא  

יעקב ליצמן שר הבריאות24/04/201715:30:0015:55:00אסנת ואנשיה+ איתמר ,050-2888820

אסנת לוקסנבורג ;איתמר גרוטו

אבי;'yakov.litzman9@gmail.com;ר'ד

זהבה ממן ;אבי דזדק;אבי בהר'; בהר

יעקב ;'יחיאל קליין;חיים יוסטמן;אחדות

ליאורה ;נדב שפר;ר'שרית סיון ד

דורית ;נחמני (טובה)טליה ;נעים

39ירמיהו לירון זהר;אילוז



Canceled: חנה+ יפהחובב+רון לוין+ספי הולצשטין+עוז חיים+איגוד לשכות המסחר  ראובן שליסל  

אלי גורדון+ איתמר גרוטו + ברסימנטוב- בנושא התמורות ברגולציה ענף המזון - לאידרשניידר   + 

מטעמה יגיעו חוה אלטמן ואבידור גינסבורג   - רונית אנדוולט ( 0502888820איציק דניאלי  יעקב ליצמן שר הבריאות24/04/201715:00:0015:20:00(

yakov.litzman9@gmail.com;'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק;'יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;'יעקב ליצמן;טסלר ירמיהו 



אלי ,ורד מדמון, נציג/יאיר אסרף,ורד עזרא:בהשתתפות- הכנה לקראת מפגש עם מנכל רווחה 

נתן ,טליה אגמון,ליזה רובין,שושי גולדברג,רז דקל,איתמר,אודי קלינר,מירי כהן,עמיר יצחקי,רוזנברג

סימן טוב-משה בר25/04/201708:30:0009:00:00נעם: אסנת    יועץ אחראי,תמי שוחט,סמוך

ליזה ;שני לוי;שושי גולדברג;רז דקל

צביה ;נתן סמוך;טליה אגמון;ר'רובין ד

ורד מדמון ;אתי אילוז;יחזקאל

ל"אצל המנכשירן ;מירי כהן;אורית זרגרי;קויתי



- נציגי משרד הבריאות, אביגדור קפלן ואנשיו: בהשתתפות- מטה מול מטה של רווחה בנושא עבודה 

תמי ,נתן סמוך,טליה אגמון,ליזה רובין,שושי גולדברג,רז דקל,אלי רוזנברג , ורד מדמון, (ל"בחו)איתמר 

סימן טוב-משה בר25/04/201709:00:0010:30:00נעם: שוחט         יועץ אחראי

נעם 

AvigdorKa@molsa.gov.il';esti;'ויצנר

so@molsa.gov.il;'MIchal.Tzuk@Ec

onomy.gov.il;'איתמר ;ורד מדמון קויתי

Pnina.Hadad-

Havivi@Economy.gov.il;הדס 

מיכל;026458166;אודי קלינר;תדהר  

גולדברג

 39ל     רח ירמיהו "אצל המנכ

נא ) מגדלי הבירה    13קומה 

להעביר מספר רכב וסוג לאישור 

(כניסה

קנדה- טורונטו WADEM 201725/04/201708:00:0018:00:00כנס 



Canceled: ר ספי מנדלוביץ"ד: בהשתתפות. פגישה בנושא תיאום בין אגף מיחשוב ומינהל תקציבים , 

ספי מנדלוביץ26/04/201716:00:0017:00:00הדס תדהר, שירה לב עמי, יאיר אסרף

-שירה לב;יעל קאלק;יאיר אסרף

איתמר ;הדס תדהר;ענת יצחק;עמי

קרן מזרחי;גרוטו

בת אל ;יאיר טלמון;אופיר אביב

ליאת שירן;רונה קייזר;נאור

בחדר , 13קומה , ל"בלשכת מנכ

ד"ישיבות ממ



סימן טוב-משה ברG2G- 26/04/201717:00:0018:30:00וועדת היגוי הלאומית 

חגי ;הילה צליח';רן בליצר פרופ

אסנת ;צילה סעדון;עינב שימרון;דרור

איתמר ;ליאורה נעים;ר'לוקסנבורג ד

ארנון אפק ;קרן מזרחי;גרוטו

'Keren 

Matitiau';'Amit.Lang@economy.gov.

il';'Lior Konitzki';'Angela 

Rabinovich';'itzhak 

רח , בירושלים - ל "אצל המנכ

            נא 13 קומה 39ירמיהו 

להעביר במייל חוזר מספר רכב 

וסוג לשם אישור חנייה במגדלי 



איתמר גרוטו10:00-12:0026/04/201711:00:0011:30:00הצגה בכנס בין השעות 



קנדה- טורונטו WADEM 201726/04/201708:00:0018:00:00כנס 



נועה חסדאי27/04/201700:00:0000:00:00תרגיל רעידת אדמה בהעמק

אבי ;Abach;Izak Grinberg-  ערן אלון 

מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il);איתמ

אמיר יהב ;ר גרוטו



קנדה- טורונטו WADEM 201727/04/201708:00:0018:00:00כנס 



קנדה- טורונטו WADEM 201728/04/201708:00:0018:00:00כנס 





Review Due29/04/201700:00:0000:00:00BMC Medicine Editorial Office

Review of Spatial Model for Risk Prediction and 

Sub-National Prioritization to Aid Poliovirus 

Eradication in Pakistan due to BMC Medicine

קנדה- טורונטו WADEM 201729/04/201708:00:0018:00:00כנס 





איתמר גרוטו30/04/201712:30:0014:30:00ל"ישיבת הנהלה מנכ

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)

במשרדי האגודה למלחמה בסרטןאיתמר גרוטו30/04/201715:30:0017:00:00אבחון וטיפול במחלות ממאירות, ישיבת המועצה הלאומית למניעה



קנדה- טורונטו WADEM 201730/04/201708:00:0018:00:00כנס 





איתמר גרוטו01/05/201710:50:0011:20:00טקס יום הזכרון 10:50

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)

Elizabeth st 200איתמר גרוטו12:00-13:0001/05/201707:00:0008:00:00 בשעה Toronto General Hospitalהרצאה בבית החולים 



קנדה- טורונטו WADEM 201701/05/201708:00:0018:00:00כנס 





01/05/201710:00:0014:00:00(לא יתקיים)רופאי מחוזות 

קנדה- טורונטו WADEM 201702/05/201708:00:0018:00:00כנס 





איתמר גרוטו12:5003/05/201712:50:0013:00:00נחיתה מטורונטו 

 



איתמר גרוטו17:0003/05/201716:30:0020:30:00התכנסות עד -בבית מעוז לוד ערב ממונים תוכנית ענבר

Dunchin Milca- דונחין מילכה 03/05/201708:30:0015:00:00'(שלישי)עיר ידידותית גיל / קידום זקנה פעילה '- יום למידה 

ענת ;שולי רינהרץ;נחמה אפרתי

מוניק ;אורי לובל';רינה ארז דר;שבתאי

גיל ;חוה אלטמן;דני טל;לוי

תל השומר, בית סוראסקיתמר ;אורית תמיר;רייכמן

קנדה- טורונטו WADEM 201703/05/201708:00:0018:00:00כנס 





סימן טוב-משה בר04/05/201709:00:0012:30:00הדס: ז תכנית הסיור                    יועץ אחראי"ב לו"מצ-     במכון וייצמן ביקור המנכל - ברחובות 

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד

-שירה לב;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;נעים

אתי ;ניר קידר;ענת יצחק;עמי

ניר ינובסקי-אריאלה בן;אבי ישראלי פרופ;מן'תורג

הגשת תלונה למשטרה באירועי אלימות : גרוטו בנושא'   בראשות פרופ026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו04/05/201708:30:0009:00:00מר שוורץ, ד עבר הדני"עו, ר גולדברג"ד, מר רובינשטיין, ר עזרא"ד: נגד צוות רפואי משתתפים

יורם ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

שושי ;ביטחון-מיכל אזולאי;רובינשטיין

דוד ;הדני-שרונה עבר;שני לוי;גולדברג

פיראס חאיקשוורץ



איתמר גרוטו04/05/201717:00:0021:00:00ע שוטף עם אלי גורדון ויוני ינון.א פ"בת

' נלי;ינון יוני;קרולין פרח';גורדון אלי  

קולדנוב



א ישיבה עם ווה ויניב "ת, בשירות המזון הארצי , 3קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

איתמר גרוטו04/05/201713:00:0014:00:00סייבר חירום ומכון הפתלוגי החדש: בנושא

+ גרוטו ' א ישיבה פרופ"ת, בשירות המזון הארצי, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

לירי פינדלינג אנדי;לירי פינדלנגאיתמר גרוטו04/05/201708:00:0009:00:00לירי

רחוב , א"בלשכת הבריאות ת

בשירות , 3קומה , 12הארבעה 

א"ת, המזון הארצי



--- א"ת, בשירות המזון הארצי, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת----הישיבה מבוטלת  

איתמר גרוטו04/05/201709:00:0010:00:00ועדת האסדרה: מר אודי מלמד בנושא+ אנדוולט ' פרופ+ גרוטו' ישיבה עם פרופ

 Sharon;'מורן משה;רונית אנדוולט

Ben-Simon-

UDI.MELAMED@STRAUS';'אחיהוד

S-GROUP.COM''Eyal Shimoni'

רחוב , א"בלשכת הבריאות ת

בשירות , 3קומה , 12הארבעה 

א"ת, המזון הארצי



מר + גרוטו' א ישיבה פרופ"ת, בשירות המזון הארצי, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

paz_shafitr@mod.gov.ilאיתמר גרוטו04/05/201715:00:0016:00:00גבאי נושא פנדמיה

רחוב , א"בלשכת הבריאות ת

בשירות , 3קומה , 12הארבעה 

א"ת, המזון הארצי

גרוטו ' א פגישה פרופ"ת, בשירות המזון הארצי, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

קליין. דוד דראיתמר גרוטו04/05/201714:00:0015:00:00ר דוד קליין"עםד

רחוב , א"בלשכת הבריאות ת

בשירות , 3קומה , 12הארבעה 

א"ת, המזון הארצי

' א פגישה בראשות פרופ"ת, בשירות המזון הארצי, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

'edna.m@iac.ac.il'איתמר גרוטו04/05/201712:00:0013:00:00ניסן-ין'ר אנגלצ"ד, קוקיה' פרופ: קידום בריאות מקצוע עצמאי משתתפים: גרוטו בנושא

רחוב , א"בלשכת הבריאות ת

בשירות , 3קומה , 12הארבעה 

א"ת, המזון הארצי

מר + גרוטו' אפגישה פרופ"ת, בשירות המזון הארצי, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

lyzergo@gmail.comאיתמר גרוטו04/05/201711:00:0012:00:00ליזר גולדשטיין

רחוב , א"בלשכת הבריאות ת

בשירות , 3קומה , 12הארבעה 

א"ת, המזון הארצי

גרוטו ' א ישיבה עם פרופ"ת, שירות המזון הארצי, 3קומה , 12רחוב הארבעה , א"בלשכת הבריאות ת

איתמר גרוטו04/05/201710:00:0011:00:00ר איגור הרנטגאים"יו- ומר הרשקוביץ 

מקצועות הבריאות -בתיה כהן

(rokhim@histadrut.org.il);בתיה כהן-

מקצועות הבריאות 

(rokhim@histadrut.org.il)

'Mano_M@clalit.org.il';'אלי 

סוסנה יעקב';'גרשנקרוין  - Sosna 

Jacob';'Hadas.Ophir@sheba.health.

gov.il';מישל 

רחוב , א"בלשכת הבריאות ת

בשירות , 3קומה , 12הארבעה 

א"ת, המזון הארצי

איתמראיתמר גרוטורון רביע07/05/201718:30:0019:00:00רון אצל איתמר



מר , מר אזולאי, גרוטו' פרופ: עדכונים שביתת רעב משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

דוד אזולאי;רן אדלשטיין;נועה חסדאיאיתמר גרוטו07/05/201717:00:0017:10:00חסדאי' גב, אדלשטיין



סימן טוב-משה בר07/05/201712:50:0014:30:00פורום הנהלה

אייל ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אמיר נוטמן;שלזינגר

אצל המנכללירון זהרארנון אפק ;ר'אריק סיטון ד;ר'ד



אצל המנכלעמיר יצחקי;קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר07/05/201715:45:0016:00:00הכנה לקראת הפגישה עם רשות המים- עמיר יצחקי +איתמר



אצל איתמרקרן מזרחי;איתמר גרוטוחגי דרורG2G07/05/201709:30:0010:00:00הקמת מינהלת - ע איתמר וחגי"פ



שרהקרן מזרחי;איתמר גרוטושרה שטרייספלד07/05/201709:00:0009:30:00אישי- ע .איתמר פ



איתמר גרוטו07/05/201717:00:0017:30:00פגישה אישית

ל"אצל המנכקרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר07/05/201708:50:0009:00:00ביטחון' מח: בנושא- איתמר 



איתמר גרוטו407/05/201711:00:0011:30:00הרמת כוסית לרגל פרישתה של לריסה באולם כנסים 

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)

איתמר גרוטו07/05/201720:00:0022:00:00בר מצווה לתוכנית המצוינות הייחודית של המרכז הרפואי  שיבא-  שנים לתלפיות 13אירוע 

 תל 12קרמנצקי ' רח, EAST-ב

אביב

ירושלים ישיבה בנושא הצעת קידום אתר כל , 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו07/05/201714:30:0015:00:00נציג/מר אסרף, תורן' ג  וגב'חג' גב, ח זועבי"רו,  גרוטו' פרופ: ה משתתפים"הבריאות בועדת ענ

ס 'אריאלה אדיג;עבדאללה זועבי

חבר - רויטל טופר ;ג'חוה חג;תורן

יניב ;עמי-שירה לב;יפה שמעוני;טוב

יעל קאלק;יאיר אסרף;ענת יצחק;זוהר

רונה ;רוני ספיר;איציק לוי;אדוה קליין

יעל ;יאיר טלמון;טוב-ארז סימן;קייזר

הדס ידגר;בת אל נאור;קפלן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 





07/05/201713:00:0014:30:00הנהלה

יובל :בהשתתפות- המלצות הצוות הבינמשרדי לבחינת ההיתכנות של ייצוא קנביס 

סימן טוב-משה בר07/05/201717:30:0018:15:00מאיה: איתמר              יועץ אחראי,ארנון,שרונה,לנדשפט

ארנון ;הדני-שרונה עבר;יובל לנדשפט

קרן ;איתמר גרוטו;מורן אלול;אפק פרופ

אצל המנכלבני בולגריו;זהבית אטדמאיה גולן;מזרחי



Canceled: משה בר: מהמשרד (0508-573496שרית )איתמר רז ' פרופ. פגישת המשך בנושא סוכרת  

יעקב ליצמן שר הבריאות07/05/201717:30:0018:00:00ורד ויאיר אסרף, איתמר, טוב-סימן

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו, אצל השראורן פרלסמן;הדס ידגר;יעל קפלן 



, כוננות לפסיכיאטרים למענה במצבי חירום נפשיים: איתמר גרוטו בנושא' ישיבה בראשות פרופ

, אל נאור- בת,יאיר טלמון,דוד אזולאי,מירי כהן,טל ברגמן,הרולד בר,דב פסט, איתמר גרוטו: משתתפים

מורן אלול07/05/201715:00:0016:00:00יוני דוקן: נציבות, רונן אלקיים,חמוטל בן דור,יעל ישראלי,אלעד מססא,יוסי כהן: מהאוצר

ציפי ;דב פסט;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

טל ;שושי טל;ד"הרולד בר עו;מזרחי

בריאות - ענת אליהו ;לוי-ברגמן

דוד ;מירי כהן;דני בודובסקי;הנפש

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת משנה , משרד הבריאות

 חדר ישיבות12קומה , ל"למנכ

Canceled: עם איתמר . ע.פ ( ב חומר"מצ 12קומה קרן מזרחי;איתמר גרוטוארנון אפק פרופ07/05/201717:00:0018:00:00(

ל רשות מיםמשה גרזי "מ מנכ"מ:בהשתתפות- תיאום רגולציה רשות המים משרד הבריאות 

סימן טוב-משה בר07/05/201716:00:0017:00:00מאיה       אלינור: יועץ אחראי,      עמיר יצחקי,איתמר גרוטו,ואנשיו

עמיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכמאיה גולן;יצחקי



סימן טוב-משה בר07/05/201711:00:0012:00:00מאיה: יורם רובינשטיין               יועץ אחראי,אורלי,דב,יאיר,איתמר: בהשתתפות- משמר הבריאות 

קרן ;איתמר גרוטו;ספי מנדלוביץ

ציפי ;דב פסט;יאיר אסרף;מזרחי

אורלי ;אריאלה אסרף;מזרחי

יורם ;מאיה גולן;שרה עדיקה;וויינשטיין

יאיר ;יובל אביגדור;יובל טחן;דורית גרון

ל"אצל המנכאופיר אביב;טלמון

יורם 

רובינשטיין

 

ארנון אפק פרופ07/05/201710:00:0011:00:00(ב חומר לישיבה"מצ)פורום שולחן עגול עם נציגי ארגוני רופאים עולים 

'miolim@netvision.net.il';'verao@m

oia.gov.il';'katzcl@moia.gov.il';אמיר

נעם;מורן סבן;שאול יציב פרופ;שנון   

סימה;שני לוי;חגי זילברמן;ויצנר  

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר , 12קומה , משרד הבריאות

ישיבות

#NAME?07/05/201708:30:0010:00:00איתמר גרוטו

איזבלה קרקיס ;אודי קלינר;אביעד הדר

אלי ;אילנה סטולרמן;ר'ד

אסתר ;ר'אמיליה אניס ד;רוזנברג

אלי גורדוןר "ד';'גורדון אלי;'בבר וענונו;ר'צוקרמן ד

07/05/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

08/05/201717:30:0018:00:00יובל טחן ייצג את אורלי

ר "ד, ר וינשטיין"ד, מר רון, גרוטו' פרופ: עמל טבריה משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו08/05/201717:30:0018:00:00קליין' גב, מר אביב, דר-ר כהן"ד, עזרא

אורלי ;אלה גאון;יהודה רון מר

קלין 'ז;ורד עזרא;שרה עדיקה;וויינשטיין

דליה ;Michal Cohen - Dar;אילוז

יובל טחןאדוה קליין;אופיר אביב; (צפון)

, דוד אזולאי, מירי כהן, איתמר גרוטו' פרופ: שיחת ועידה בנושא היערכות ללג בעומר      משתתפים

מירי כהן08/05/201708:00:0008:30:00ר חיים רוטברט''ד, ר מיכל כהן דר''ד, רן אדלשטיין, נעה חסדאי

DR. Haim Rothbart;Michal Cohen - 

Dar; רן;קרן מזרחי;איתמר גרוטו  

דוד;דליה זיו;נועה חסדאי;אדלשטיין  

אזולאי

קרן מזרחי;איתמר גרוטוארנון אפק פרופ08/05/201712:30:0013:30:00עם איתמר גרוטו. ע.פ

חדר , א"לשכת הבריאות בת

ישיבות קטן



 רחוב הארבעהonamiמסעדת איתמר גרוטו08/05/201714:00:0016:00:00פגישה שגריר טיוואן

 



Canceled:  בהשתתפות- סטטוס וועדת האסדרה - בראשות מנכל (בלשכת השר)-א"בת-בוטל : 

סימן טוב-משה בר08/05/201710:30:0011:00:00מאיה: אודי   יועץ אחראי,שרון גוטמן,אלי גורדון,איתמר,רונית אנדוולט,עינב

איתמר ;צילה סעדון;עינב שימרון

אלי ;רונית אנדוולט;קרן מזרחי;גרוטו

אודי ;שרון גוטמן;קרולין פרח;גורדון

מורן משה;מאיה גולן;קלינר





אורלי      לאחר הכנס ייפגשו ,דב פסט, איתמר, ורד עזרא, לאה ופנר, אידלמן- הערכת רופאים - בוטל 

סימן טוב-משה בר08/05/201717:30:0018:30:00בלובי המלון בדיוויד אינטרקונטינניל

' ד"לאה ופנר עו';'ר"ליאוניד אידלמן ד  - 

דב;איתמר גרוטו;ורד עזרא';י"הר  

ציפי;קרן מזרחי;קלין אילוז'ז;פסט  

שרה עדיקה;אורלי וויינשטיין;מזרחי

בתל אביב במלון דיויד 

אינטרקונטיננטל



רונית אנדוולט08/05/201716:30:0017:30:00פגישת הכרות עם עופרה לוטן ויאיר בזמן בנושא מחקרי חדשנות בתעשיה מסורתית ישראלית קטנה

shadmi7@012.net.il;קרן 

 בתיה;ofra.lotan@gmail.com;מזרחי

 כהן

(Batya.Cohen@ocs.economy.gov.il

ירדן ' במשרדי רשות החדשנות  רח

קריית שדה , איירפורט סיטי, 4

.התעופה



איתמר גרוטו08/05/201709:00:0017:30:00.אביב-תל, הכנס השנתי של המכון הלאומי  במלון אינטרקונטיננטל

דוד , איתמר גרוטו' פרופ: שיחת ועידה בנושא הערכות איחוד הצלה לאירועי הר מירון    משתתפים

איתמר גרוטו09/05/201716:00:0016:30:00אלון בסקר, משה טייטלבאום, אזולאי

דוד 

moshet@1221.org.il';'alonb;'אזולאי

@1221.org.il'מזכירות איחוד הצלה

ארנון אפק פרופ;דב פסט;ציפי מזרחיאיתמר גרוטו09/05/201713:30:0014:00:00דב פסט, ארנון אפק' פרופ, איתמר גרוטו' פרופ: שיחת ועידה בנושא שכר בקרן מחקרים     משתתפים

, מירי כהן, איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים     (א"יחד עם מד)שיחת ועידה בנושא היערכות ללג בעומר 

מירי כהן09/05/201713:00:0013:30:00רונן בשארי, גיל מוסקוביץ, ר חיים רוטברט''ד, ר מיכל כהן דר''ד, רן אדלשטיין, נעה חסדאי, דוד אזולאי

'Gil Moshkowitz';'Hadasa 

Cohen';'ronenb@mda.org.il';Michal

 Cohen - Dar;DR. Haim 

Rothbart; רן;נועה חסדאי  

איתמר גרוטו09/05/201710:00:0011:00:00פגישה עם ארנון

 



תתקיים איתם פגישת  (נאור העוזר של ראש העיר )טקס חניכת המוקד הרפואי הראשון בעיר אופקים 

יעקב ליצמן שר הבריאות09/05/201714:30:0016:00:00עבודה בנושא בניית טיפת חלב

אודי ;איתמר גרוטו

';'yakov.litzman9@gmail.com;'קלינר

חיים ;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר

יעקב ';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן

, 1קומה , בניין העיריין. אופקים

.40רחוב הרצל 



ורד עזרא09/05/201708:30:0009:00:00ל"רגולציה על שיווק תמ-שיחת ועידה 

Assaf Kovo;Netta Linzen;Tzahi 

Berkovich; 02-6706960קרן מזרחי;איתמר גרוטו

#NAME?09/05/201709:00:0010:30:00איתמר גרוטו

איתמר גרוטו10/05/201700:00:0000:00:00(ר קובי מורן גלעד"ד).כנס בנושא ׳בריאות אחת׳ בשיתוף משרד החקלאות בקריה החקלאית בבית דגן

איתמר גרוטו10/05/201714:00:0015:00:00נסיעה



יעקב ליצמן שר הבריאות0506-20343110/05/201719:15:0019:45:00סימי - ח "מלווה את הביקור מטעם משה. פגישה עם נשיא  רפובליקת מרכז אפריקה

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  

בחדר . מלון קינג דויד בירושלים

"הזית"



ל"לשכת משנה למנכ, 12קומה ענת יצחק;עמי-שירה לבאיתמר גרוטו10/05/201708:00:0009:00:00ע איתמר גרוטו ושירה לב עמי.פ

סימן טוב-משה בר10/05/201713:00:0017:00:00לא משתתף - 80ל באוגדת "ביקור המנכ- באילת 

איתמר ;נעם ויצנר;ספי מנדלוביץ

קלין 'ז;ורד עזרא;קרן מזרחי;גרוטו

מאיה ;הדס תדהר;ר קרן זילכה"ד;אילוז

צילה ;עינב שימרון;נועה חסדאי;גולן



איתמר גרוטו10/05/201710:30:0013:30:00לא משתתף-בכתב העת לנסט" רפואה במדינת ישראל:כנס לרגל השקת סדרת כתבות על 

בניין , אוניברסיטת בן גוריון

ש" ב101דייכמן חדר 



איתמר גרוטו10/05/201715:00:0017:00:00יום האחות הבינלאומי, בכנסת

איתמר גרוטו11/05/201712:00:0013:30:00נסיעה לבאר שבע



איתמר גרוטו11/05/201714:30:0015:00:00פגישה עם דן גרינברג

הפקולטה למדעי הבריאות חדר 

306

 



פרופ איל שורצברג11/05/201707:30:0008:00:00שלט חוצות- שיחת ועידה הפסקת עישון 

עינת ;דניז אינבינדר;ישי פאליק

קרן ;אודי קלינר;איתמר גרוטו;גורליק

-ויקטוריה פינקל;אילנה צינס;מזרחי

פקרסקי

ל"לשכת המשנה למנכ, 12קומה יפית כהן;רותי ישיאיתמר גרוטו11/05/201709:00:0009:30:00ר ישי"ע עם ד.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



: רשמים מכון גרטנר המשך משתתפים: גרוטו בנושא'   בראשות פרופ026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו11/05/201708:30:0009:00:00ר ליברנט"ד, ר עזרא"ד, ד אגמון"עו,  ישראלי' פרופ

טליה ;הרוש-אריאלה בן;אבי ישראלי

סיגל ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;אגמון

אבי ;סמדר יעקב;ר'טאוב ד-ליברנט

taliagmon2@gmail.comישראלי פרופ



רז דקלאיתמר גרוטו11/05/201709:30:0010:30:00ר דקל"ד+  גרוטו ' ע פרופ.ירושלים  פ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

 מגדלי הבירה 39ירמיהו ' רח

לשכת המשנה , 12קומה , ירושלים

ל"למנכ

באוניברסיטת בן גוריוןאיתמר גרוטו11/05/201713:25:0014:00:00ג באוניברסיטת בן גוריון"הצטרפות לביקור מל

 



. בטיחות בדרכים ורשיונות נהיגה: בנושא. ומנהלי מכללות תחבורה" מכללת יקי תחבורה" יקי צבאן מ

-הנרי בן, טייב רפאל, שוקי שדה, (0505-376740יקי צבאן )רז דקל +איתמר גרוטו: מהמשרד מוזמנים

יעקב ליצמן שר הבריאות11/05/201710:30:0011:00:00ורויטל שפירו, זוריר עדרנה, אדם אבירם, שאנן

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר 39ירמיהו  



. ל"הארכת תוקף הבשר המצונן המיובא מחו: אורן פרוי מהפקולטה לחקלאות בנושא' פגישה עם פורפ

יעקב ליצמן שר הבריאות11/05/201711:00:0011:30:00(0546-237664אורן פרוי ). אלי גורדון+איתמר גרוטו: מהמשרד

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  

קובי יעקב מורן ;'ר'גלעד ד-קובי מורן

39ירמיהו , אצל השר'(giladko@post.bgu.ac.il)' פרופ



איתמר גרוטו12/05/201712:45:0013:15:00שיחה עם אולגה מקפריסין

 



איתמר גרוטו13/05/201710:30:0011:00:00מתקפת סייבר- שיחת ועידה 

 



יעקב ליצמן שר הבריאות14/05/201715:30:0016:00:00עמיהוד זינגר ואוסנת, אתי סממה, איתמר גרוטו, ל"מנכ: משתתפים: בדיקות גנטיות: פגישה בנושא

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר אצל השר 



מאיה , בעז לב, טליה אגמון, ורד עזרא, טוב-משה בר סימן: משתתפים. דיון דחוף בנושא שביתת רעב

יעקב ליצמן שר הבריאות14/05/201715:00:0015:30:00נועה חסדאי וספי מנדלוביץ, גולן

איתמר 

';'yakov.litzman9@gmail.com;'גרוטו

חיים ;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר

אצל השרר'טאוב ד-סיגל ליברנט;רן אדלשטייןיעקב ';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן



אתי ,איתמר:בהשתתפות- בדיקות גנטיות :בנושא- הכנה לקראת הפגישה עם השר - בוטל

סימן טוב-משה בר14/05/201715:50:0016:00:00הדס: אסנת      יועץ אחראי,עמיהוד זינגר,סממה

אתי ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אסנת ;עמיהוד זינגר;מגי נחום;סממה

ל"אצל המנכהדס תדהר;ליאורה נעים;ר'לוקסנבורג ד



' פרופ: הארכת חוזה נטלי בריאות התלמיד משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

איתמר גרוטו14/05/201711:00:0011:30:00מר לוי, ד אבישר"עו, מר שלזינגר, ר קלינר"ד, מר רביע, גרוטו

אודי קלינר ;דליה לב;רון רביע

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); אלון

רמי ;הדר מלכה;דפנה בר ששת;שלזינגר

עופר לוי;גלית עבוד;אבישר





איתמר גרוטו14/05/201708:30:0009:30:00טלי לבנון, בלה בן גרשון, איתמר גרוטו' פרופ: פגשיה בנושא מרכזי חוסן    משתתפים

איריס ;גרשון-בלה בן

5קומה , מגדלים'taly.levanon@itc-office.org.il;'צפירה

507חדר ,5קומה יניב פזאיתמר גרוטו14/05/201709:30:0010:00:00איתמר גרוטו ויניב פז' ע פרופ.פ

איתמר ' קידום בריאות יוצאי אתיופיה   בראשות פרופ-שיחת ועדיה בנושא דיון בכנסת ביום שלישי

אודי , עידית נדב, סנדרה קרת, דני בודובסקי, שלומית אבני, ניבה מנור, מירי כהן: גרוטו   משתתפים

מירי כהן14/05/201712:00:0012:30:00קלינר

דני ;שלומית אבני;מנור-ניבה בסודו

אודי ;עידית נדב;סנדרה קרת;בודובסקי

איתמר גרוטו;קרן מזרחי;קלינר

איתמר גרוטו14/05/201707:30:0008:00:00ח חיפה"לדבר על ליצמן על דו

 



, ורד עזרא, איתמר גרוטו: קירור      משתתפים-שיחת ועידה בנושא דיגום וטיפול במכשירי חימום

איתמר גרוטו14/05/201708:00:0008:30:00יהודה כרמלי, מיטש שוואבר, אפרת רורמן, אסנת לוקסנבורג

אסנת לוקסנבורג ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

אפרת ;ליאורה נעים;ר'ד

יהודה';mitchells@tlvmc.gov.il;'רורמן

 כרמלי 

, סנדרה קרת, ניל פרלמן, יאיר חברוני, מירי כהן, אודי קלינר, איתמר גרוטו: משתתפים, הובלת נפטרים

איתמר גרוטו14/05/201714:30:0015:00:00בעז סופר

שירן ;מירי כהן;קרן מזרחי;אודי קלינר

סנדרה ;אלישע-ורד בן;יאיר חברוני;אמון

בעז סופר ;'ניל פרלמן;קרת

(boaz@rational-ep.co.il)'5קומה , במשרדו של איתמרמורן אלול

' פרופ: סייבר משתתפים: ירושלים פגישה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ראובן אליהו;דוד אזולאיאיתמר גרוטו14/05/201710:00:0011:00:00מר אזולאי, מר אליהו, גרוטו

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



ראובן : מאיגוד לשכות המסחר.  הכשל המתמשך במתן שירות באגף ציוד רפואי: פגישה בנושא

: מהמשרד (איציק דניאלי )חנה לאודרשניידר ואיציק דניאלי , יפה חובב, רון לוין, ספי הוצשטיין,שליסל

יעקב ליצמן שר הבריאות14/05/201717:00:0017:30:00אוסנת לוקסנבורג ואנשיה, איתמר גרוטו

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו 



, ספי הוצשטיין,ראובן שליסל: מאיגוד לשכות המסחר. התמורות ברגולציה בענף המזון: פגישה בנושא

, משה בר סימנטוב: מהמשרד (איציק דניאלי )חנה לאודרשניידר ואיציק דניאלי , יפה חובב, רון לוין

יעקב ליצמן שר הבריאות14/05/201716:30:0017:00:00אלי גורדון ורונית אנדוולט, איתמר גרוטו

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו 



Canceled: אתי סממה, איתמר גרוטו, משה בר סימן טוב: משתתפים. בדיקות גנטיות: פגישה בנושא , 

יעקב ליצמן שר הבריאות14/05/201716:00:0016:30:00עמיהוד זינגר ואוסנת לוקסנבורג

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהוהדס תדהר;ספי מנדלוביץ 



Canceled: מירי כהן+מהמשרד יאיר אסרף: משתתפים. ע"א לפעילות ביש"תקציב מד: פגישהבנושא . 

רועי חדי+יונתן שמחי+יוסי דגן: מועצת ישע, (02-5317303מיכל )אלי בין מהאוצר רן רידניק : א"ממד  

( יעקב ליצמן שר הבריאות14/05/201716:30:0017:00:00איילת)משה יוגב +זמביש- זאב חבר: מתנועת אמנה (סיוון 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  

אופיר ;יאיר טלמון;בת אל נאור

סנדרה ;אביב

יעל ';shlomooik@walla.co.il;'קרת

אצל השרקפלן



14/05/201712:30:0014:30:00הנהלה

14/05/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

ר "ד, גרוטו' פרופ: החלטה על ריקול של ביצים משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

אודי קלינר15/05/201717:00:0017:30:00ר מורן גלעד"ד,ר אניס"ד, ר ינון"ד, גורדון' אינג, קלינר

אלי ;מורן אלול;איתמר גרוטו

ינון ;נלי קולדנוב;קרולין פרח;גורדון

קובי ;מימי שבתאי;ר'אמיליה אניס ד;יוני

' יעקב מורן פרופ



א"ת, ד"מרבשני דהןאיתמר גרוטו15/05/201713:00:0014:00:00עם שני דהן. ע.פ

 



יציב ' פרופ+ גרוטו' ביל פגישה עם פרופ' א במשרדה של גב"ת, 119יגאל אלון , במועצות הלאומיות

איתמר גרוטו15/05/201710:00:0011:30:00מעקב החלטות: בנושא

גרסיאלה ;אורלי רפאלי

shaul.yatziv@MOH.HEALTH.G;'ביל

OV.IL'

יגאל אלון , במועצות הלאומיות

א"ת, 119



שירה לב , איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים, רישוי אורקל: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו15/05/201715:30:0016:00:00יניב זוהר, יאיר אסרף, עמי

יעל ;דפנה בר ששת;יניב זוהר

ענת יצחק;עמי-שירה לב;קאלק

בת אל ;יאיר טלמון;יאיר אסרף

ראובן ;רונה קייזר;אופיר אביב;נאור

ריקי נחמיה;אליהו







ארנון יובל ). יישום המתווה להסדרת השימוש בקנאביס רפואי בישראל: בכנסת דיון מעקב בנושא

הדני-שרונה עבר;יובל לנדשפטאיתמר גרוטו15/05/201709:30:0011:30:00(משתתפים

חדר ועדת מדע , כנסת ישראל

 1קומה , (קדמה)באגף הוועדות 

1740חדר 

#NAME?15/05/201713:30:0015:30:00איתמר גרוטו

כפר המכבייהאיתמר גרוטו15/05/201708:45:0009:15:00הרצאה בכנס על איכות מי שתייה

 



מעקב החלטות מועצות - מלי+גרסיאלה +יציב ' פרופ+ איתמר גרוטו' פגישת עבודה עם פרופ- מבוטל 

גרסיאלה ביל15/05/201715:30:0017:00:00לאומיות

קרן ;שאול יציב פרופ;איתמר גרוטו

אביב-תל, אצל גרסיאלה במשרדאורלי רפאלימלי הלפרן;מזרחי

איתמר גרוטוIPRED V16/05/201707:30:0008:00:00שיחה עם אייל פורמן בעניין וועדה מארגנת 



ציטרין-אורנה דיאבאיתמר גרוטו16/05/201713:30:0014:00:00מענה לנשים בהריון: שיחה טלפונית עם אורנה דיאב ציטרין בנושא



כרסטינה +סקו מריה טאלו 'סימון מזון שגריר איטליה פרנצ:בנושא (ל"בראשות מנכ)-גרטנר - ש "בתה

סימן טוב-משה בר16/05/201712:30:0013:15:00מאיה+איתמר+דה לוציו מגיע במיוחד מחול+קפוטו מנהלת מח מסחר

קרן ;איתמר גרוטו;מאיה גולן

'segramb.telaviv@esteri.it;'מזרחי

קומה שנייה     ליד הכניסה לשער 

יולדות

אגף לשעת חירוםארנון אפק פרופאיתמר גרוטו16/05/201714:00:0015:00:00עם ארנון אפק. ע.פ



איתמר גרוטו16/05/201717:00:0018:00:00ר סדצקי"ד+ גרוטו' ח פגישה פרופ"באגף לשע

' סיגל סדצקי פרופ;'דליה זיו

('SiegalS@gertner.health.gov.il')';R

egina PinkasSiegal Sadetzki



' פרופ, גרוטו' פרופ: הערות לתקנות הסימון התזונתי משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידהבקו

איתמר גרוטו16/05/201708:00:0008:30:00ד גוטמן"עו, ר קלינר"ד, אנדוולט

אודי קלינר ;רונית אנדוולט;מורן משה

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); שרון

אלי גורדון;קרולין פרח;גוטמן



רונית ,עינב: בהשתתפות- סטטוס וועדת האסדרה :בנושא-(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר16/05/201708:15:0009:00:00מאיה: אודי      יועץ אחראי,שרון גוטמן,אלי גורדון,איתמר,אנדוולט

רונית ;צילה סעדון;עינב שימרון

אלי ;מורן משה;איתמר גרוטו;אנדוולט

אודי ;שרון גוטמן;קרולין פרח;גורדון

מאיה גולן;קלינר



איתמר גרוטו16/05/201709:30:0010:00:00רורמן ורון לסיור"ד, אלה מנדלסון, קובי, רותי , זימנו את ורד 



סימן טוב-משה בר16/05/201709:00:0010:00:00ביקור המנכל במעבדת הנגיפים  והצגת הרפורמה במערך המעבדות- בתל השומר 

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אלה ';shavitt@zahav.net.il;'גולן

אודי קלינר ;מנדלסון

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)';ר "ד

קובי ;מנדלסון- אלה ;יפית כהן;רותי ישי

' קובי יעקב מורן פרופ;ר'גלעד ד-מורן

(giladko@post.bgu.ac.il); ורד

מיקום מדוייק בהמשךאפרת ;דליה לב;רון רביע;אגמון



אלה :השינוי האירגוני  בהשתתפות-הצגת הרפורמה במערך המעבדות -במעבדה הנגיפית -בתל השומר 

סימן טוב-משה בר16/05/201710:00:0011:30:00מאיה: יועץ אחראי,                 ורד אגמון,  איתמר, חדווה שביט, קובי מורן גלעד ,אפרת רורמן,מנדלסון

ר "ד;'מאיה גולן;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי קלינר ;איריס גמזו כהן';רבקה שפר

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)

- אלה ;יפית כהן;רותי ישי;ורד אגמון

ר קובי "ד;ר'גלעד ד-קובי מורן;מנדלסון

אפרת ;דליה לב;רון רביע;מורן גלעד

מיקום מדוייק בהמשךסמדר ;אלה מנדלסון;שרון גירד;רורמן



איתמר גרוטו16/05/201715:00:0017:00:00א"ח ת"באגף לשע, מועצה לאומית לבריאות העובד באולם דיונים של המועצות 



מר ימין , ומר אגם , מר עמיחי פישר: מ "ממשרד רה- דיון על טיוטת החלטת ממשלה רישוי עסקים 

איתמר גרוטו17/05/201716:30:0017:30:00,עמיר יצחקי מיכל גולדברג יעוץ משפטי , איתמר גרוטו: מהבריאות 

אריאלה ;עמיר יצחקי;מיכל גולדברג

הדס ';chavamo@moin.gov.il;'אסרף

מורן ;יעל קפלן;ידגר

'חוה מונדרוביץ'אסנת ';sivanle@moin.gov.il;'אלול

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 



נועה . סיגל ל, ורד, ספי- שביתת האסירים - ג ראשון "מדיניות ומתכונת הפעלת מר- שיחת ועידה 

סימן טוב-משה בר17/05/201720:15:0020:45:00יובל טחן, בעז, איתמר, דוד אזולאי, מאיה, יורם רובינשטיין, שושי גולדברג, חסדאי

קלין 'ז;ורד עזרא;ספי מנדלוביץ

סמדר ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;אילוז

שושי ;דליה זיו;נועה חסדאי;יעקב

מיכל ;יורם רובינשטיין;שני לוי;גולדברג



איתמר גרוטו17/05/201717:30:0019:00:00נסיעה



צילה סעדון;עינב שימרוןאיתמר גרוטו17/05/201711:30:0012:30:00פגישה עם עינב שימרון ונציגים מהאום



אישורי תשלום : בנושא, 02-6706939:  'בקו מס,  איתמר גרוטו' בראשות פרופ (פנימית)שיחת ועידה 

איתמר גרוטו17/05/201708:00:0008:30:00אלון שלזינגר, רמי אבישר, אורית אפרתי לב, עופר לוי: משתתפים, בדיעבד

גלית ;עופר לוי;לב-אורית אפרתי

אלון ;דפנה בר ששת;רמי אבישר;עבוד

שלזינגר



דליה זיו17/05/201719:00:0020:00:00גרוטו' ן בשדה התעופה רמון באילת בראשותו של פרופ"בנושא מוכנות לאר (דחופה)פגישה 

נועה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

מירי ;דוד אזולאי;רן אדלשטיין;חסדאי

גיל מושקוביץ ;כהן

(gilm@mda.org.il);Ronen 

 119יגאל אלון ' ח רח"באגף לשע

א באולם הישיבות העליון"ת

--- עמיר יצחקי מיכל, איתמר גרוטו- דיון על טיוטת החלטת ממשלה רישוי עסקים ----הישיבה מבוטלת  

'עמיחי פישר'17/05/201716:30:0017:30:00, גולדברג יעוץ משפטי

'chavamo@moin.gov.il';איתמר 

יעל;הדס ידגר;עמיר יצחקי;גרוטו  

 שי;'sivanle@moin.gov.il';קפלן

עמיר;קרן מזרחי;פקדיא אבבה;אגם 507 חדר 5משרד הבריאות קומה  

:  בהשתתפות-הפצה משולבת של מוצרים מצוננים ונושאים רגולטוריים פתוחים - הפגישה מבוטלת  

מאיה גולן;קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר17/05/201715:30:0016:30:00מאיה: איתמר            יועץ אחראי+איציק אברכהן מנכל שופרסל  

אלי ;קרולין פרח;ל'לשכת משנה למנכ

אצל המנכלגורדון

איתמר גרוטו17/05/201708:30:0009:00:00כנס לוגסטיקה של המועצות

גרוטו ' ירושלים ישיבה הכנה בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו17/05/201712:30:0013:30:00גלעד' גב, סילבינגר ' גב: רומנו מטרם' גב, קרת' גב, כהן' גב: תוכנית לאומית לבטיחות ילדים משתתפים

זהבה ;סנדרה קרת;מירי כהן

קלין 'ז;רומנו

shlomitt@beterem.org'Galit Gilad;'אילוז

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 



גרוטו בנושא הכרת ' ירושלים ישיבה בראשות פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

'yaniv@purpleheaven.org.il'איתמר גרוטו17/05/201711:00:0011:30:00מר יניב טבריה+ יום האפילפסיה הארצי 

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

איתי , איתמר רז' פרופ, איתמר גרוטו' פרופ, ר ספי מנדלוביץ"ד: בהשתתפות. סכרת: פגישה בנושא

ספי מנדלוביץ17/05/201708:30:0009:30:00גוטלר

איתמר רז ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

saritb@hadassah.org.il;itai.gu';פרופ

tler@gmail.com

קומה , 39ירמיהו ' רח, בירושלים

חדר ישיבות , ל"בלשכת מנכ, 13

ד"ממ

#NAME?17/05/201717:00:0018:30:00טל ניקחו

אייל ;yair@amikam.net;איתמר גרוטו

ר "פקע- פורמן 

(furman46@mail.idf.il); ארנון אפק

ח"אגף שערוני צדוקר ערן טלאור "ד;פרופ



: גרוטו בנושא' ירושלים  פגישת הכנה בראשות פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו17/05/201709:30:0011:00:00מר קידר, אלון-ר ארבל"ד, אבני' גב: פורום מוביל וועדת גזענות משתתפים

אתי ;ניר קידר;שלומית אבני

אלון-ר שגית ארבל"ד;מן'תורג

Einat Ronen 

(EinatRo@jdc.org);Einat Ronen 

(EinatRo@jdc.org)



-בנושאים    (3.7המשך לדיון מיום )- אנשי משרד הבריאות +ל עיריית ירושלים ואנשיו"אמנון מרחב מנכ

סימן טוב-משה בר629794117/05/201714:30:0015:30:00תכנית בריאות                      שושי , רישוי עסקים,  טיפות חלב

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

אודי קלינר ;גולן

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); רון

אצל המנכלהדס תדהרר חן שטיין זמיר'ד;אילנה סטולרמן;רביע



עידו ,ואן'אריאלה רג, איציק קורנפיין מעירית ירושלים: בהשתתפות-ירושלים עיר בריאה 

סימן טוב-משה בר17/05/201713:30:0014:30:00מאיה: אודי   יועץ אחראי,ניבה אזוז,לירי,ר ספי מנדלוביץ"ד,איתמר גרוטו' פרופ,גרינבלום

'iddosg@gmail.com';ניבה אזוז 

קרן;איתמר גרוטו;אודי קלינר;ליברמן  

מאיה;לירי פינדלינג אנדי;מזרחי  

kritzik@jerusalem.muni.il';'mzli';גולן

הדס ;מנור-ניבה בסודו

mzlilit@jerusalem.muni.il';'rjar;'תדהר

iela@jerusalem.muni.il'

 39ל       רח ירמיהו "אצל המנכ

נא )  מגדלי הבירה    13קומה 

להעביר מספר רכב וסוג לאישור 

 02-5081309לשאלות  (חנייה





נועה חסדאי18/05/201700:00:0000:00:00לניאדו בית חולים בקר- תרגיל במתאר ביולוגי באנגלי 

 Abach;Izak-  ערן שנקר 

Grinberg; אבי מישרים

(avi_meysharim@mod.gov.il);איתמ

נצרת'מיקי מאיר;'מורן אלולאמיר יהב ;ר גרוטו



אודי קלינר18/05/201712:15:0013:00:00אירוע מים אבן יהודה

אליעוז ;עופרה חבקין;איתמר גרוטו

עמיר ;חפר

ת;eti.burla@ibm.health.gov.il;יצחקי

אייל ;אפרת רורמן;עירית הן;מר ברמן



אדוה גואלאיתמר גרוטו18/05/201715:00:0015:30:00מועצה מדעית ברפואת שיניים: בנושא, (לשכה משפטית)שיחה טלפונית עם אדוה גואל 



, התגוננות סייבר: בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, איתמר גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו18/05/201715:30:0016:00:00ראובן אליהו, נעמה פרי כהן, יאיר אסרף ונציגיו, שירה לב עמי: משתתפים

יאיר ;ענת יצחק;עמי-שירה לב

טל ;כהן-נעמה פרי;יעל קאלק;אסרף

ראובן אליהו;אמסלם

אופיר ;בת אל נאור;מיכאל לוריא

רונה קייזר ;אביב

(Rona.Kaiser@MOH.GOV.IL); אסף

פרקר



, מענה לנשים בהריון: בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, איתמר גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו18/05/201708:00:0008:30:00ציטרין- אורנה דיאב, דידי בנטור, דוד אזולאי:  משתתפים

'Didi Bentur' 

(d_bentur@rambam.health.gov.il);א

דוד אזולאי;ציטרין-ורנה דיאב



רן אדלשטיין;נועה חסדאיאיתמר גרוטו18/05/201708:30:0015:00:00בכפר מכביה משחק מנהלים לקראת תרגיל רעידת אדמה מצטרפים נועה ורן

יעקב ליצמן שר הבריאות18/05/201717:30:0018:30:00איזאק השר יצטרך לשאת נאום קצר- איציק דניאלי - נשיאות איגוד לשכות המסחר 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר א"ת, 84החשמונאים ל'לשכת משנה למנכ;מורן אלול 



תכנית חומש לפיתוח כלכלי וחברתי ביישובי  – 2397החלטה : ועדת היגוי ---מייצג' ר גדלביץ"ד --  

סדר יום מצורף- הבדואים בנגב  [Yariv Man]יריב מן 18/05/201708:30:0014:15:00!!

'ShImon.David@Economy.gov.il';'

Michal.Fink@Economy.gov.il';'mor

anc@economy.gov.il';'bateln@pmo

.gov.il';'mankalit@education.gov.il';'

' נעה סגל ליפשיץ';'קרן כץ ';'Mhammad 

Badour';'Oren Tami';'amir';'לשכת 

עודה';'אמין אבו חייה';'ראש המועצה  

 אבו

משרד  (בניין הנהלה), אולם כנסים

.בית דגן, החקלאות ופיתוח הכפר

איתמר גרוטו18/05/201719:00:0023:30:00יציאה לכנס בנצרת



מלון גולדן קראון נצרתאיתמר גרוטו19/05/201708:00:0012:00:00הרצאה בכנס בריאות דנטלית

21/05/201711:30:0012:00:00איתמר גרוטו בנושא מחקר חיפה, סיניה נתיהו, שיחת ועידה עם שי לין

 Sinaia    סיניה נתניהו'

Netanyahu'איתמר גרוטו

 

 

סימן טוב-משה בר13:1521/05/201713:15:0014:30:00פורום הנהלה       לתשומת לבכם ההנהלה נידחית לשעה 

אייל ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אמיר נוטמן;שלזינגר

ל"אצל המנכארנון אפק ;ר'אריק סיטון ד;ר'ד



: בהשתתפות - (דיון המשך מהבוקר)היערכות שביתת רעב :בנושא (ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

ס "אשר וקנין מהשב,ס"ליאב גולדשטייו מהשב,איילון גלזברג ,סיגל,רן,נועה,איתמר,טליה,בעז,ספי,ורד

סימן טוב-משה בר21/05/201719:00:0020:00:00מאיה: שושי גולדברג       יועץ אחראי,אייל בסון,

ורד ;טליה אגמון;נועה חסדאי;דליה זיו

בעז ;ספי מנדלוביץ;קלין אילוז'ז;עזרא

רן ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;לב

ל"אצל המנכליאב ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;אדלשטיין

איתמר גרוטו21/05/201711:00:0011:30:00סנדרה קרת, מיכל עמר, דב פסט, איתמר גרוטו: משתתפים, עבודה מול האגף לביקורת פנים

ציפי ;סנדרה קרת;מיכל עמר;דב פסט

5קומה , אצל איתמרמזרחי



, ר שוורצברג"ד: נסיוב נחשים  משתתפים: גרוטו בנושא'  בראשות פרופ026706938: שיחת ועידה בקו

איתמר גרוטו21/05/201720:00:0020:30:00ר ססלר"ד, ר  פישר"ד, מר רביע, ר אקסלרוד"ד

פרופ איל ;אהרון-נתי כהן

רון ;עפרה אקסלרוד;שורצברג

Daphna Sessler;kfischerדפנה ססלר;קובי פישר;רביע



איתמר גרוטו;מורן אלולסימן טוב-משה בר21/05/201718:45:0019:00:00איתמר פע





ר'אהרון כהן ד21/05/201715:00:0016:00:00פ בריאות הציבור וגריאטריה"שת

מירה ;רון רביע;איתמר גרוטו

אורית ;דליה לב;שיר ווגמן;חונוביץ

אודי קלינר ;קרן מזרחי;אלקסלסי

5חדר ישיבות קומה אירית לקסר ;ר'איריס רסולי ד;ר''ד



קידום שילובם של יוצאי אתיופיה   (ניבה מנור' גב)הצגת נתונים של ייצוג הולם הסברה : ישיבה בנושא

ארנון אפק פרופ21/05/201717:00:0018:00:00----(תשומת ליבכם להודעה המופיעה בגוף הזימון)---- בחברה הישראלית

'danielraday@gmail.com';'Ayeleten

baram@gmail.com'; טדי;סנדרה קרת  

שלומית;גרמאי  

dianele@clalit.org.il';'bettyt@c';אבני

קסאיי דמוזה פרנזמן ;טלל דולב

(KasaeyD@pmo.gov.il); דוד

אודי ';ענבל רדה';'Avi Baikedai;'זאודה

קלינר

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר , 12קומה , משרד הבריאות

ישיבות

גרוטו ' ירושלים  ישיבה דחופה בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

רינגל ' גב, ד סמוך"עו, טופר' גב, גולן' גב, בן גרשון' גב: טיפול בנפגעי דחק בחירום משתתפים: בנושא

איתמר גרוטו21/05/201716:00:0017:00:00ח של הקופות"אחראי שע+ ח"מנהלים רפואים קופ+ 

מאיה ;איריס צפירה;גרשון-בלה בן

חבר - רויטל טופר ;גבריאלה אליהו;גולן

הרצל מלכה ;'נתן סמוך;יפה שמעוני;טוב

(malka_he@mac.org.il)';' מר ויקטור

 Ariר לאודן "ארי ד;'דליה זיו

Lauden';'דר, ערד קודש''

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

ר לאודן מגיע במקום ערן מץ "ד

(לאומית)

 

-03- יוסי- יוסי בראל ישתתף במקום יאיר בירנבוים

-- 'Tamara Berger'21/05/201709:00:0010:00:00שר הבריאות' מ נ" דובק בע2269/17ץ "בג---לידיעה

Raz Nizri;Danya 

Kaufmann;Nadeem Abboud;Yuval 

Roitman;Sarith Felber;Tali 

Stein; רשות-עינבל קורקוס  

אצל רז נזרי המשנה ליועץ 

-ציבורי )המשפטי לממשלה 

' משרד המשפטים רח (חוקתי

ירושלים, 29דין -צלאח א

   

 

 

:משתתפים

: גרוטו בנושא' ירושלים ישיבה בראשות פרופ, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו21/05/201718:00:0018:45:00מר אביב, נאור' גב, מר אסרף, לב עמי ונציגיה' גב: תקציב מחשוב משתתפים

בת אל ;ענת יצחק;עמי-שירה לב

רונה קייזר;יאיר טלמוןיאיר אסרף;יעל קאלק;אופיר אביב;נאור

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 



עמי-שירה לב21/05/201714:30:0015:00:00פרויקט זימון תורים באינטרנט- הרמת כוסית

ארז ;ראובן אליהו;איציק לוי;רוני ספיר

שגיא ;זאב רייטר;רויטל חרמון;טוב-סימן

מיכאל ;רבקה בר;אייל ביתאן;מזעקי

ארז ;יעל לרנר;מרק ברוק;טכמן

ענת זוהר ;איתמר גרוטו;דב פסט

-Shai;רון רביע;איילת גרינבאום;ר'ד

leeS@pmo.gov.il;asherd@pmo.gov

.il;אשר ';'לי שפיגלמן-שי;'מרים יוספין

חדר , מגדלי הבירה, 39ירמיהו 

9קומה - ישיבות גדול 



21/05/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

דליה זיו22/05/201719:30:0020:30:00אסירים שובתי רעב- הערכת מצב יומית - ר בעז לב "שיחת ועידה בראשות ד

'Ehudda@clalit.org.il' 

(Ehudda@clalit.org.il); ר חזי לוי"ד  

(chezyl@barzi.health.gov.il); ר"ד  

 חזי לוי



שרה , דוד אזולאי, איתמר גרוטו: משתתפים, כנס אייפרד: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו22/05/201717:30:0018:00:00לב- אורית אפרתי, רן אדלשטיין, שטרייספלד

רחל ;שרה שטרייספלד;דוד אזולאי

לב-אורית אפרתי;רן אדלשטיין;יונה



: משתתפים, רישוי אורקל: בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, איתמר גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו22/05/201716:30:0017:00:00(ב חומר"מצ)יניב זוהר , שירה לב עמי, נעמה פרי כהן, ודים פרמן, יאיר אסרף ונציגיו

נעמה ;ודים פרמן;יעל קאלק;יאיר אסרף

ענת ;עמי-שירה לב;טל אמסלם;כהן-פרי

יניב זוהר;יצחק

בת אל ;אופיר אביב;מיכאל לוריא

ריקי ;רונה קייזר;יאיר טלמון;נאור

ראובן אליהו;נחמיה

איתמר גרוטו22-26/522/05/201708:00:0019:00:00נבה  'איתמר בז

דליה זיו23/05/201719:30:0020:30:00אסירים שובתי רעב- הערכת מצב יומית - ר בעז לב "שיחת ועידה בראשות ד

'Ehudda@clalit.org.il' 

(Ehudda@clalit.org.il); ר חזי לוי"ד  

(chezyl@barzi.health.gov.il); ר"ד  

 חזי לוי



אלון , איתמר גרוטו: משתתפים, תקצוב מרכזי החוסן: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו23/05/201716:00:0016:30:00נציג מתקציבים, בלה בן גרשון, נעם ויצנר, שלזינגר

נעם ;דפנה בר ששת;אלון שלזינגר

יעל ;איריס צפירה;גרשון-בלה בן;ויצנר

שירן אמון;יסני (מסי)מסגנאו יאיר אסרף;קאלק



Towards the Elimination of Iodine Deficiency by 202023/05/201719:30:0021:00:00Impact Hub, Rue Fendt 1

איתמר גרוטו22-26/523/05/201708:00:0017:00:00נבה  'איתמר בז



בלה בן , יניב זוהר, נעם: איתמר גרוטו בהשתתפות' שיחת ועידה בנושא מרכזי חוסן בראשות פרופ

נעם ויצנר24/05/201717:30:0018:00:00יסני ועופר לוי (מסי)מסגנאו , סיביל סירקיס, גרשון

-בלה בן;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

גלית ;עופר לוי;איריס צפירה;גרשון

לב-אורית אפרתייניב זוהר;יסני (מסי)מסגנאו ;עבוד





דליה זיו24/05/201719:30:0020:30:00אסירים שובתי רעב- הערכת מצב יומית - ר בעז לב "שיחת ועידה בראשות ד

'Ehudda@clalit.org.il' 

(Ehudda@clalit.org.il); ר חזי לוי"ד  

(chezyl@barzi.health.gov.il); ר"ד  

 חזי לוי



איתמר גרוטו22-26/524/05/201708:00:0019:00:00נבה  'איתמר בז



איתמר גרוטו25/05-01/0625/05/201700:00:0000:00:00ל "ר זינגר בכנס בחו"ד



דליה זיו25/05/201719:30:0020:30:00אסירים שובתי רעב- הערכת מצב יומית - ר בעז לב "שיחת ועידה בראשות ד

'Ehudda@clalit.org.il' 

(Ehudda@clalit.org.il); ר חזי לוי"ד  

(chezyl@barzi.health.gov.il); ר"ד  

 חזי לוי



איתמר גרוטו22-26/525/05/201708:00:0016:00:00נבה  'איתמר בז



באגף26/05/201708:50:0009:00:00פגישה רונית ובילי

באגף26/05/201711:00:0012:00:00פגישה אורלי סילבינגר

איתמר גרוטו26/05/201709:00:0011:00:00המועצה הלאומית לבריאות הקהילה איתמר מציג את תכנית אפשריבריא

איתמר גרוטו28/05/201712:00:0012:30:00שיחה עם אודי ורון על תקני בריאות הציבור

אודי קלינר ;'רון רביע

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)'אצלי במשרד

 



סימן טוב-משה בר28/05/201711:30:0012:00:00יאיר,איתמר,אסנת-גנטיקה

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד

יאיר ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו;נעים

אצל המנכלהדס תדהראסרף



5קומה , אצל איתמרצילה סעדון;עינב שימרון;רויטל מימרןאיתמר גרוטו28/05/201711:00:0011:30:00כיה'מנהל אגף שעת חירום של צ, פגישה עם מר פיטר קולוך



, שלומית אבני, איתמר: משתתפים, מגשרים לאומית: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

סנדרה קרת;שלומית אבניאיתמר גרוטו28/05/201708:00:0008:30:00סנדרה קרת



, איציק לוי, שירה לב עמי, ורד עזרא, איתמר גרוטו: משתתפים,  מחשוב-מניעת זיהומים: פגישה בנושא

עמי-שירה לב28/05/201713:30:0014:00:00מיכל משיח פוגלמן, אלונה גרינברג

אלונה ;איציק לוי;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

קרן ;איתמר גרוטו;קרול גולן;גרינברג

 Yehuda Carmeli;'מזרחי

(yehudac@tasmc.health.gov.il)';'S

ישי ;סמדר יעקב;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט

 Amir Nutman;פאליק

(amirn@tlvmc.gov.il);'Ester 

Solter;'7חדר ישיבות קומה אמיר נוטמן

איתמר גרוטו28/05/201714:00:0014:30:00הדס תדהר, שאול יציב, חגי זילברמן, איתמר גרוטו: משתתפים, סטטוס בדיקת תיקי ארמניה

הדס ;חגי זילברמן

אדוה;shaul.yatziv@moh.gov.il;תדהר

אצל איתמר, 5קומה נעמה מזור גואל



סימן טוב-משה בר28/05/201710:00:0011:00:00פורום הנהלה

אייל ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אמיר נוטמן;שלזינגר

ל"אצל המנכארנון אפק ;ר'אריק סיטון ד;ר'ד



איתמר גרוטוארז אוןIPRED V28/05/201717:00:0019:00:00ישיבת ועדה מדעית 

 תל 119יגאל אלון - ח "אגף שע

אביב



'defes_e@clalit.org.il'28/05/201714:30:0017:00:00אלי דפס, ל כללית"אירוע פרידה ממנכ

, "איירפורט סיטי"היכל התרבות 

קריית שדה התעופה, 4הגלבוע 

דלית רומם;עדנה שטרסברגאיתמר גרוטו28/05/201707:30:0008:00:00דלית רומם' ע עם גב.גרוטו פ' במשרדו של פרופ



אצל איתמרמנור-ניבה בסודואיתמר גרוטו28/05/201714:30:0015:00:00ניבה מנור. ע.פ



, מיטש שוואבר, יהודה כרמלי, ורד עזרא, איתמר גרוטו: פגישה בנושא חיידקי התראה      משתתפים

איתמר גרוטו28/05/201712:30:0013:30:00קרן זילכה

יהודה כרמלי ;ורד עזרא;קלין אילוז'ז

(yehudac@tasmc.health.gov.il);ר "ד

ישי פאליק;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט'mitchells@tlvmc.gov.il;'קרן זילכה

 מגדלי הבירה 39ירמיהו ' רח

5חדר ישיבות קומה , ירושלים

חדר ישיבות לשכת השראיתמר גרוטו28/05/201715:00:0016:00:00ח"שע: עינב בנושא+ שר הבריאות של צכיה עם המשלחת 

--- איתמר גרוטו28/05/201707:00:0007:30:00תוכנית לאומית, רישום טראומה: קובי פלג בנושאים' אצלנו פגישה עם פרופ------הישיבה מבוטלת

משה, ל חקלאות"שלמה אליהו מנכ- הסדרת נושא הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים - דנציגר  - 9:00  

28/05/201709:00:0010:00:00מ"נציג לש, אלון זסק, מיכל גולדברג, רינה ורסנו, תמר ברמן, איתמר גרוטו, ל בריאות"בר סימן טוב מנכ

 Yisrael   ישראל דנציגר'

dancziger'

טובה ;דלית דרור;רותי משה;אלון זסק

מיכל ארן    ;Tova Netanelנתנאל   

Michal Aran;    אסף יזדיAssaf 

Yazdi;'mankal@moag.gov.il;'ל'מנכ;

 קומה 5כנפי נשרים , גבעת שאול

 ירושלים3

- נדיה

6553720 

-03– מיכל חקלאות 

9485532 

קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר28/05/201709:00:0010:00:00,מנכל בריאות" בהשתתפות- הסדרת חומרי הדברה - ל הגנת הסביבה "אצל מנכ- בגבעת שאול 



יעקב ליצמן שר הבריאות28/05/201716:00:0016:30:00כיה'ביקור שר הבריאות של צ

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר  

 (טובה)טליה ;ר'שרית סיון ד

ירמיהוליאורה נעים;נחמני



לירי פינדלינג אנדי;לירי פינדלנגאיתמר גרוטו28/05/201718:00:0019:00:00לירי+ גרוטו ' ירושליםפגישת עבודה פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 



ירושלים ישיבה שנייה של הוועדה המתכללת , חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

רשומה : גרוטו  רשימת משתתפים' ר הוועדה פרופ"יו- אפליה והדרה במערכת הבריאות , בנושא גזענות

איתמר גרוטו28/05/201716:30:0018:00:00ב"בכתב  המינוי המצ

שלומית ;טליה אגמון;אודי קלינר

ורד ;אלון-ר שגית ארבל"ד;אבני

שני ;שושי גולדברג;קלין אילוז'ז;עזרא

סימה ;איילת גרינבאום;לוי

Shihab Shihab;Evett 

Shehade;סמדר 

תומ;'shihab.shihab@gmail.com';שזו

'shihab.shihab@gmail.com';ר רונן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

דב פסט28/05/201711:30:0012:00:00מבנה ארגוני של גזזת- בנושא,  יניב תייר+ ניסים לוי + שירה לב עמי + רון רביע + איתמר גרוטו 

-שירה לב;רון רביע;איתמר גרוטו

11חדר ישיבות קומה אודי קלינר;רונה קייזריניב תייר;ניסים לוי;עמי

28/05/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

ארנון , איתמר גרוטו: משתתפים, שכרה של אסתר כהן : בנושא, 02-6706961: 'שיחת ועידה בקו מס

ציפי מזרחי;ארנון אפק פרופ;דב פסטאיתמר גרוטו29/05/201719:00:0019:30:00דב פסט, אפק



רונית    +(לא מגיע)איתמר+גליה שגיא+   עם שרגא ברוש    (ל"בראשות המנכ)- גרטנר - ש "בתה-בוטל 

סימן טוב-משה בר29/05/201711:15:0012:15:00                                  סילבי

איתמר ;מורן משה;רונית אנדוולט

קומה שנייהמורן אלול;גרוטו



#NAME?29/05/201712:30:0013:00:00ר'ענת זוהר ד

שני ;איתמר גרוטו;איילת גרינבאום

מורן ;ד'עו, ר'חיים ד-אסתר בן;דהן

אורלי מסוסני;אלול





Canceled: דב פסט: משתתפים, שכרה של אסתר כהן: בנושא , 02-6706961' שיחת ועידה בקו מס  + 

ארנון אפק פרופ;איתמר גרוטודב פסט29/05/201707:30:0008:00:00ארנון אפק+ איתמר גרוטו 



אבי , איתמר גרוטו: משתתפים, רשמים מכון גרטנר: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו29/05/201713:00:0013:30:00ישי פאליק/ טאוב- סיגל ליברנט, ורד עזרא, טליה אגמון, ישראלי

-אריאלה בן;אבי ישראלי פרופ

קלין 'ז;ורד עזרא;טליה אגמון;הרוש

סמדר ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;אילוז

'אבי ישראלי;'מורן אלולישי פאליק;יעקב



איתמר , ספי מנדלוביץ , רז דקל, ציון-מוטי אור: משתתפים. קבלת רישיון לרכב כבד: דיון המשך בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות29/05/201713:30:0014:00:00(ענת)יאיר אסרף , דב פסט, גרוטו

איתמר 

א;yakov.litzman9@gmail.com;גרוטו

חיים ;אבי דזדק;אבי בהר;בי בהר

39ירמיהו יעקב ;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן

המיקום ייסגר בינכם'ilan.kochba@gilead.com'איתמר גרוטו29/05/201721:30:0022:30:00ר אילן כוכבא"פגישה עם ד

איתמר גרוטו29/05/201709:30:0010:30:00ר אודי קלינר''ר רבקה שפר וד''ד,איתמר גרוטו ' ע פרופ.פ

רבקה שפר ;אודי קלינר;קרן מזרחי

איריס גמזו כהן;ר'ד

המרכז ,  2קומה , מכון גרטנר

הלאומי לבקרת מחלות

איתמר גרוטו29/05/201710:00:0011:30:00(14/5/17י ליזי "סודרו אישורי כניסה ע)בכנסת מאבק בעישון בחברה הערבית  

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); חיים

ר ראמי גריפאת"ד'ר ראמי גריאפת"ד;'הספיל-גבע

גרוטו עם  פניאלה ' ירושלים פגישה בראשות פרופ, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו29/05/201714:00:0014:30:00הרטל' פרופ+ ר קלינר"ד + (ממשק)דותן 

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);מייקל

 הרטל

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

ר "יו- אפליה והדרה במערכת הבריאות , ישיבה ציבורית ראשונה של הוועדה המתכללת בנושא גזענות

איתמר גרוטו29/05/201715:00:0019:00:00(החדש)ב "רשומה בכתב  המינוי המצ: גרוטו  רשימת משתתפים' הוועדה פרופ

אודי 

Harari@szmc.org.il';'tenebriu;'קלינר

t@gmail.com';'babu102@walla.co.i

l;'שושי גולדברג';faheema@a-

 Shihab;עינב שימרון;אייל בסון

Shihab;Evett Shehade; סמדר

תומ';shihab.shihab@gmail.com;'שזו

ר רונן

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

אולם , 4קומה ', בניין ב, הבריאות

כנסים

ל"אצל המנכמאיה גולן;קרן מזרחי;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר30/05/201708:30:0009:30:00מאיה,איתמר: בהשתתפות- שרגא ברוש ואנשיו 



איתמר גרוטו01/06/201710:00:0012:00:00נסיעה



איתמר גרוטו01/06/201713:00:0015:00:00נסיעה



אלי , ציונה חקלאי, איתמר גרוטו: משתתפים, בנושא סקר בריאות, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

אורלי מלכה;אלי רוזנברג;ציונה חקלאיאיתמר גרוטו01/06/201710:30:0011:00:00אורלי מלכה, רוזנברג



איתמר גרוטו01/06/201715:00:0016:00:00קבוצת עבודה בתחום החירום: בנושא, קובי פלג' פגישה עם חגי דרור ופרופ

dvir.simple@gmail.com;חגי 

הילה צליח;דרור ;Kobi 

Peleg;'itai.gor@gmail.com';'amir@y

s-v.com' (amir@ys-v.com)

'Kobi Peleg';Esti 

Shimoni;izaidise@hotmail.com

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה , א"בריאות ת



'(shavitt@zahav.net.il) חדווה שביט'איתמר גרוטו01/06/201709:00:0010:00:00חדווה שביט' פגישה עם גב

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה , א"הבריאות ת

'amir.shay@pmo.gov.il''Chen Girat'איתמר גרוטו01/06/201708:00:0009:00:00א פגישה עם שי אמיר בנושא סייבר במשרד הבריאות"ת, לשכת השר , 3קומה , א "בלשכת הבריאות ת

'ophirz@bdo.co.il'איתמר גרוטו01/06/201716:00:0017:00:00(יועץ סייבר)עם אופיר מסקו . ע.פ

לשכת , א"ת,12הארבעה ' רח

א"בריאות ת



אוניברסיטת בן גוריוןאיתמר גרוטו01/06/201712:00:0013:00:00סמינר מקדים לולו

 



סימן טוב-משה בר04/06/201713:00:0014:30:00הודעתי לסמדר שתאחר להנהלה- פורום הנהלה

אייל ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אמיר נוטמן;שלזינגר

ל"אצל המנכארנון אפק ;ר'אריק סיטון ד;ר'ד



איתמר גרוטו04/06/201718:30:0019:00:00פ אפשריבריא"לדבר עם משרד החינוך על שת

 



איתמר גרוטו04/06/201708:30:0009:00:00(נפגעת אלימות וגזענות)ח העמק  "אחות בבי- סיגל טמינו' שיחה טלפונית עם גב



ב "מצ)טיפות חלב אלעד : ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

אודי קלינר04/06/201710:00:0011:00:00קוטלר' גב, קפלן' גב,  מר רביע,ר קופל"ד, ר חבקין"ד, גרוטו' פרופ, ר קלינר"ד: משתתפים (מתווה לדיון

ערן ;מורן אלול;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

רון ;רינת גינדיל;עופרה חבקין;קופל

דליה ;יעל קפלן;רביע

'liorkot@mof.gov.il;'לב

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

FW: טיפות חלב אלעד: ירושלים ישיבה בנושא, חדר ישיבות, 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות  

( ב מתווה לדיון"מצ ) גב, קפלן' גב,  מר רביע,ר קופל"ד, ר חבקין"ד, גרוטו' פרופ, ר קלינר"ד: משתתפים  ' 

אודי קלינר04/06/201710:00:0011:00:00קוטלר

ערן ;איתמר גרוטו;קרן מזרחי

רון ;רינת גינדיל;עופרה חבקין;קופל

ליאור קוטלר ;דליה לב;יעל קפלן;רביע

מורן ;(liorkot@mof.gov.il) ('גב)

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, חדר ישיבות, 5קומה 

איתמר גרוטו04/06/201709:00:0010:00:00מכרז אחות מפקחת ראשית

, גבעת שאול, 12בית הדפוס ' רח

נציבות , 5קומה , בניין בית השנהב

שירות המדינה

דוד , ארנון אפק:  משתתפים, התכנית הלאומית לסוכרת: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

איתמר גרוטו04/06/201715:45:0016:30:00איתי גוטלר, אורלי טמיר, איתמר רז, אזולאי

;' ארנון אפק פרופ

(SaritB@hadassah.org.il)   איתמר

דוד ';רז פרופ

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ.orly.rn.tamir@gmail.com;itai;אזולאי



איתמר גרוטו   ' בראשות פרופ   (לא אקדמאיות)פגישה עם משרד החינוך בנושא הכשרות שונות 

מירי כהן04/06/201716:30:0017:30:00אסף מינוחין, פנינה הירש, ורד מדמון, אהרון כהן, מיכל אניטה שוורץ, ניבה מנור, מירי כהן: משתתפים

אניטה - מיכל ;ר'אהרון כהן ד;דפנה לוי

אורית ;ורד מדמון קויתי;שורץ

איתמר ;מנור-ניבה בסודו;זרגרי

'פנינה הירש;'אסף מנוחין;גרוטו

 מגדלי הבירה 39ירמיהו ' רח

, 12חדר ישיבות קומה , ירושלים

ל"לשכת משנה למנכ

איתמר ' פרופ: משתתפים, ם ועדות רפואיות"בנושא הוראת תכ, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו04/06/201708:00:0008:30:00ר אודי קלינר''ד, ר ורד עזרא''ד, נעם ויצנר, גרוטו

ורד ;קלין אילוז'ז;קרן מזרחי;אודי קלינר

עופרה חבקיןנעם ויצנר;גבריאלה אליהו;עזרא







רונית אנדוולט -ל גנרל מילס ישראל "דני נגל מנכ:בהשתתפות- נרל מילס ישראל 'הצגת פעילות חברת ג

סימן טוב-משה בר04/06/201710:15:0011:00:00מאיה                     יהל: יועץ אחראי                          (במקום איתמר)

מאיה ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

' yahela@giladl.co.il;'רונית רינגל;גולן

(yahela@giladl.co.il)

רונית ;דליה זיו;סמדר סלמן

יוספה ;אבידור גינסברג;אנדוולט

ל"אצל המנכהדס תדהר;כחל

, משה שגיא, שמואל אבוהב:מחינוך משתתפים. סייעות רפואיות: פגישה עם משרד החינוך בנושא

, טליה אגמון, משה בר סימן טוב: מהמשרד. יאיר פינס- מהאוצר. עירית ליבנה , דודי מזרחי, אריאל לוי

יעקב ליצמן שר הבריאות04/06/201718:30:0019:30:00מלכה פרגר ונעם ו, איתמר גרוטו, יאיר אסרף, הדר ירדני, ליזה רובין

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר חדר ישיבות שרהדס תדהר;אורן פרלסמן 



, גבריאל כהן, ציונה חקלאי, טליה אגמון: משתתפים, איתמר גרוטו' וועדה למסירת מידע בראשות פרופ

איתמר גרוטו04/06/201712:00:0012:30:00ניר ינובסקי

ציונה ;אלכס זלצמן;טליה אגמון

אלין ;גבריאל כהן;ניר ינובסקי;חקלאי

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכראובן אליהו;רוני ספיר'alexz@comsecglobal.com;'אטיאס



חרבוי העוזר )כ חאמד עמאר "עם ח, יבוא מצרכים המחייבים את אישור משרד הבריאות: פגישה בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות04/06/201712:30:0013:00:00פגישה באישור מוטי. איתמר גרוטו ואלי גורדון: מהמשרד (

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו 



רישוי עסקים עסקים קטנים : ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו04/06/201715:00:0015:45:00היימן' גב, מר קויתי משרד הכלכלה, מר יצחקי, גרוטו' פרופ: משתתפים

אודי קלינר ;עמיר יצחקי;אריאלה אסרף

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, 507חדר , 5קומה 

-משה בר סימן: משתתפים מהמשרד. ב בגוף הזימון חומר נלווה"מצ- פגישה עם התאחדות התעשיינים 

רעות , ניר קנטור, נורית הראל, גליה שגיא, 03-5198832, שרגא ברוש: מהתאחדות. טוב ואיתמר גרוטו

יעקב ליצמן שר הבריאות04/06/201718:00:0018:30:00נתנאל ריימן, עדי שאולי, קינן

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר אצל השר ירמיהו 



ארנון אפק פרופ04/06/201711:00:0012:00:00פורום שולחן עגול עם נציגי ארגוני רופאים עולים

'miolim@netvision.net.il';'verao@m

oia.gov.il';'katzcl@moia.gov.il';אמיר

נעם;מורן סבן;שאול יציב פרופ;שנון   

סימה;שני לוי;חגי זילברמן;ויצנר  

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר , 12קומה , משרד הבריאות

ישיבות

04/06/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

נועה חסדאי05/06/201700:00:0000:00:00בני ציום בקר- תרגיל ביולוגי באיטלקי בנצרת  

אבי ;Abach;Izak Grinberg-  ערן אלון 

מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il);איתמ

אמיר יהב ;ר גרוטו



 (IDT) 20:30 - 19:30, 2017 ביוני 5יום ב׳ , גבי ואיתמר . א.פ: הזמנה

(itamar.grotto@moh.health.gov.il)05/06/201719:30:0020:30:00'Gabriel Polliack'איתמר גרוטו;gp@terem.com

קרית שדה , 2הערבה -  אייר קפה

(ראה ווייז)התעופה 

, הצעת חוק לשימוש במזרקי אפיפן, הכנה לדיון בכנסת: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו05/06/201707:30:0008:00:00(אופציונלי)ספי מנדלוביץ , איל שוורצברג, מירי כהן, נילי דיקמן, אודי קלינר, איתמר גרוטו: משתתפים

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); נילי

פרופ ;שירן אמון;מירי כהן;חיון דיקמן

ספי מנדלוביץאהרון-נתי כהן;איל שורצברג



איתמר גרוטו05/06/201715:30:0016:00:00נסיעה



איתמר גרוטו05/06/201714:00:0014:30:00נסיעה



משחק מנהלים בנושא רעידת אדמה - ל"בראשות מנכ--לידיעה -- ( ב הזמנה"מצ דליה זיו05/06/201717:00:0019:00:00(

מיקי ;יעקב נקב;עדי ברלנד;משה זוהר

חן ;(net866@netvision.net.il)וינר 

מנהל המכון לרפואה משפטית - קוגל 

(Chen.kugel@forensic.health.gov.il

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום

נתן       ,רויטל טופר,רונית רינגל,ארנון,נעם,ורד,טל ברגמן,בלה בן גרשון,איתמר,עינב: דחק בהשתתפות

סימן טוב-משה בר05/06/201712:15:0013:00:00מאיה:   יועץ אחראי

מאיה ;צילה סעדון;עינב שימרון

-בלה בן;מורן אלול;איתמר גרוטו;גולן

קלין 'ז;ורד עזרא;איריס צפירה;גרשון

אצל המנכלרונית ;ארנון אפק פרופ;נעם ויצנר;אילוז



סימן טוב-משה בר05/06/201713:00:0014:00:00מאיה: איתמר               יועץ אחראי+מאיה+ספי+בני דוידזון: בהשתתפות- ח "אגף לשע

אסף - מזכירה - י 'אנג;'ר"בני דוידזון ד

מאיה ;ספי מנדלוביץ';הרופא

אצל המנכלל'לשכת משנה למנכמורן אלול;איתמר גרוטו;גולן

תמרוקים +כוננות תקנות סימון מזון : בנושא-אצל שי רינסקי מנכל הכלכלה - במשרד הכלכלה 

סימן טוב-משה בר05/06/201714:30:0015:30:00הדס: אוסנת                         יועץ אחראי,רונית אנדוולט  ,איתמר,אנשי משרד הכלכלה: בהשתתפות

רונית ;מורן אלול;איתמר גרוטו

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;אנדוולט

קומה שנייה, נרי  השמאלי'בניין גהדס תדהר;אסתי שלינעים



איתמר גרוטו05/06/201717:00:0018:30:00נסיעה



איתמר גרוטו05/06/201710:00:0011:00:00נסיעה



;'rotema@rsa.org.il''Lishka'איתמר גרוטו05/06/201716:00:0017:00:00לית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים"מנכ, ויזל- רחלי טבת' פגישת היכרות עם גב ל'לשכת משנה למנכ;מורן אלול

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , הבריאות

ל"המשנה למנכ

FW:  05/06/201718:30:0019:30:00ל משרד הבריאות"משנה למנכ, איתמר גרוטו' פגישה אהרון עם פרופ- תכנית פסיפסAharon Aharonקרן מזרחי;איתמר גרוטו

 קריית שדות התעופה 4הירדן 

4קומה 

ר'אהרון כהן ד05/06/201711:00:0012:00:00ר אהרון כהן וגריאטריים מחוזיים"ד, ר ורד עזרא"ד, איתמר גרוטו' מפגש בין הנהלת המשרד פרופ

ורד ;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

איריס רסולי ;קלין אילוז'ז;עזרא

פנחס ברקמן ;ר'אירית לקסר ד;ר'ד

בת שבע פורת ;ר"שלי שטרנברג ד;ר'ד

נטלי ;ורד מדמון קויתי;לה מלינסקי'אנג

שמע-מיכל תא;גריאטריה-כהן

 ירושלים מגדלי 39ירמיהו ' רח

 חדר ישיבות12קומה , הבירה



איתמר גרוטו05/06/201708:00:0010:00:00אשתתף בפתיחה- כנס שנתי איגוד רופאי בריאות הציבור 

, ל ותהליך טנטטיבי לגזירת סרט"סיום עבודות חמ: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

, טל ניקחו, ורד ארביב, סימונה דושי, רן אדלשטיין, נועה חסדאי, דוד אזולאי, איתמר גרוטו: משתתפים

איתמר גרוטו06/06/201714:00:0014:30:00ל"רח- רונן, מאיה גולן: אופציונלי

רן ;נועה חסדאי;דוד אזולאי

טל ;ורד ארביב;סימונה דושי;אדלשטיין

מאיה גולןדליה זיו;ניקחו



סימן טוב-משה בר06/06/201717:30:0018:15:00מאיה: יועץ אחראי,                       רונית,איתמר,עדי חכמון מהאוצר: בהשתתפות- סימון מוצרי מזון 

איתמר ;רונית אנדוולט;שירן אמון

ל"אצל המנכמאיה גולן;מורן אלול;גרוטו

, דהן' גב, רופאי מחוזות, ר קלינר"ד: חצבת משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

אודי קלינר06/06/201713:00:0014:00:00מר בסון, ביטנר' גב, ר אניס"ד, מר רביע

Michal Cohen - Dar;עופרה 

מיכאל;ר חן שטיין זמיר'ד;חבקין  

שמואל' פרופ;ר'רבקה שפר ד;גדלביץ  

איריס;אביטל מלכה;רועי סינגר;רשפון  

לשכת רופאת ;מורן אלול;איתמר גרוטו

איילת גרינבאום;המחוז ירושלים



איתמר גרוטו06/06/201710:00:0013:00:00מתן עדות מס הכנסה

קרית הממשלה במנחם בגין אצל 

-03טלפון , 22ניר מקלר קומה 

7633886



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכציפי מזרחי;דב פסטאיתמר גרוטו06/06/201714:30:0015:00:00עם דב פסט. ע.פ



patricia@012.net.ilאיתמר גרוטו06/06/201715:45:0016:30:00(ב חומר"מצ)ר פטריסיה שוברץ "פגישה עם ד

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , הבריאות

ל"המשנה למנכ

. איתמר גרוטו: מהמשרד. למניעת השמנה בקרב ילדים" מופעלות"תוכנית : פגישה עם גבי קדוש בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות06/06/201716:30:0017:00:00(איזאק)

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר 39ירמיהו  

משה בר : משתתפים. פגישה בנושא אי המשך מחקר אוניברסיטת חיפה בנוגע להשלכות זיהום אוויר

יעקב ליצמן שר הבריאות06/06/201715:00:0015:30:00איתמר גרוטו ואודי קלינר, טוב-סימן

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר אצל השרקרן מזרחי 



ירושלים, 4קומה , אולם כנסיםאיתמר גרוטו06/06/201708:30:0013:00:00(ב תכנית"מצ)כנס כלכלת בריאות 

ב "מצ) 8:30-8:45:  איתמר אתה מברך בין השעות (רונית אנדוולט' מארגנת פרופ)כנס תזונה ים תכונית 

איתמר גרוטו06/06/201708:30:0014:00:00(תכנית

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)

, נאות אפעל, מרכז כנסים ואירוח

רמת אפעל, 1היסמין ' רח

קרולין פרח07/06/201714:30:0015:00:00בנושא הצעת חוק מאיר כהן- רונית אנדוולט , ענת, שרון,אלי, שיחת ועידה עם איתמר

אלי ;מורן אלול;איתמר גרוטו

-ענת כאביה בן;שרון גוטמן;גורדון

רונית אנדוולט;יוסף



איתמר גרוטו07/06/201711:30:0012:00:00(ל"לשכת המנכ)שיחה טלפונית עם שירה זבריקו 



מירי , איתמר: משתתפים, הכנה לקרת הדיון באגף לשעת חירום, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

דוד אזולאי;מירי כהןאיתמר גרוטו07/06/201713:45:0014:15:00דוד אזולאי, כהן



האגף לשעת חירוםליליה טלאור;עוזי קרןאיתמר גרוטו07/06/201715:00:0015:30:00פגישה עם עוזי קרן



'Yehuda Carmeli'איתמר גרוטו07/06/201717:30:0018:00:00עם יהודה כרמלי. ע.פ

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



מורן אלול;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר07/06/201719:00:0021:00:00ערב גאלה-ל "איתמר מברך במקום מנכ



איתמר : משתתפים, קליטת עובדים בחטיבת בתי החולים: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו07/06/201708:00:0008:30:00דב פסט, שרה שטרייספלד, דורית גרון, אדר שץ, אורלי ויינשטיין, גרוטו

דורית ;אדר שץ;אורלי וויינשטיין

ציפי ;דב פסט;שרה שטרייספלד;גרון

שרה עדיקה;רחל יונה;מזרחי



א"ת, דן פנורמהאיתמר גרוטו07/06/201719:00:0021:00:00ל לזוכי פרס מצויינות בלוגסטיקה במערכות הבריאות"ערב גאלה בהשתתפות המנכ

: בנושא, מנהלת האגף לשירותים חברתיים משרד הרווחה, איריס פלורנטין' שיחה טלפונית עם גב

איריס תחייג אליך ישירות לניידאיתמר גרוטו07/06/201718:00:0018:30:00מרכזי חוסן

שחרורים באישור , ההשתתפות היא חובה)איתמר גרוטו ' פגישת היכרות ותיאום ציפיות בראשות פרופ

אנה ,ורד ארביב,כרמית אשכנזי,דליה זיו,דוד אזולאי,מירי כהן: משתתפים, (אישי של איתמר בלבד 

איתמר גרוטו07/06/201715:30:0017:30:00רוני צדוק,טל ניקחו,רונית רינגל,רן אדלשטיין,נועה חסדאי,סימונה דושי,מירב ענבר,אראל

כרמית ;דליה זיו;דוד אזולאי;מירי כהן

מירב ;אנה אראל;ורד ארביב;אשכנזי

רן ;נועה חסדאי;סימונה דושי;ענבר

מורן אלולרוני ;טל ניקחו;רונית רינגל;אדלשטיין

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



איתמר גרוטו07/06/201713:30:0015:00:00נסיעה



'Ran.Kiviti@Economy.gov.il'07/06/201712:30:0013:30:00דיון בנושא ערך קלורי

iziked@gmail.com;Naomi.Himeyn-

Raisch@Economy.gov.il;הדס 

דליה;איתמר גרוטו;מורן משה;ידגר  

amichaif@pmo.gov.il;shberm;חנופה

בנק ' רח- אצל רן קויתי בירושלים 

 הסוכנות 3 קומה 5ישראל 

-אורית - לעסקים קטנים ובינונייים 

 02-6662376

,אורית

 

  

צריך לתאם את הפגישה הזאת 

כנסת ישראליעל גוראיתמר גרוטו07/06/201709:15:0011:15:00דיון בוועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות  איתמר משתתף

From: הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי 

[mailto:v3@KNESSET.GOV.IL] 

Subject: FW: ל משרד הבריאות לדיון"עדכון הזמנת מנכ  

 בוועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות לתאריך

איתמר גרוטו08/06/201700:00:0000:00:00(ב חומר"מצ, 1מועד )הדרכת עזרה ראשונה לעובדי המשרד -- 08:00: לידיעה בשעה

האגף לשעת , 119יגאלון אלון ' רח

אולם תחתון, חירום

איתמר גרוטו08/06/201712:30:0014:30:00נסיעה



איתמר גרוטו08/06/201714:45:0015:15:00ר אלקלעי"בדיקה ד

, אביב-תל,  קומה א26הברזל 

03-7678006לתיאום עם דליה 



אחריות צוותי רפואה ובריאות למטופלים במשמורת : בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

הדני - שרונה עבר, ורד עזרא', ספי מנדלוביץ, איתמר גרוטו: משתתפים, (כ"צבא ושב, משטרה, ס"שב)

איתמר גרוטו08/06/201708:00:0008:30:00(ב חומר"מצ)

ורד ;מיכל אליה;ספי מנדלוביץ

עידית סגלהדני-שרונה עבר;קלין אילוז'ז;עזרא

בבית ספר פורטר ללימודי סביבהשולי נזרTwinning08/06/201716:15:0018:15:00- אירוע סיום לפרויקט ה

ר מיכל כהן "ד, איתמר גרוטו' פרופ, ר המנהלת לפיתוח הגליל"יו, איתן דנגוט: משתתפים, סיור בצפון

איתמר גרוטו08/06/201708:30:0012:30:00(תכנית הסיור מופיעה בגוף הזימון)ר סלמן זרקא  "ד, ר ארז און"ד, דר

'reli.k@ziv.health.gov.il';מיכל כהן - 

-Mahoz (Michal.Cohen - דר

Dar@zafon.health.gov.il);ארז 

13100, צפת, ם"דרך הרמבNSela@poria.health.gov.il';'dan';און

טל ניקחוIPRED V08/06/201717:00:0018:30:00ועדה מארגנת 

ר "פקע- אייל פורמן 

(furman46@mail.idf.il); איתמר

ר ערן טלאור "ד;ארנון אפק פרופ;גרוטו

(errant@mda.org.il);ח"אגף שעדליה ;דוד אזולאי



איתמר גרוטו11/06/201709:30:0010:00:00 לתקנות הסימון התזונתיRIAלדבר עם עמיחי פישר על 

 





איתמר גרוטו201711/06/201716:00:0018:30:00תרגיל לאומי רעידות אדמה נקודת מפנה 



איתמר גרוטו11/06/201714:30:0016:00:00נסיעה



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכגיל נרגסי;אמיר שנוןאיתמר גרוטו11/06/201714:00:0014:30:00עם אמיר שנון. ע.פ



מסקנות מתיק החקירה של : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, איתמר גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

טליה , ליאור ברק, לירן שאולוף, שירה לב עמי, ורד עזרא: משתתפים, ט אודות סחר במידע רפואי"רמו

איתמר גרוטו11/06/201718:30:0019:00:00אגמון

-שירה לב;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

ליאור ;לירן שאולוף;ענת יצחק;עמי

טליה אגמון;ברק

עמיחי 

ר';taliagmon2@gmail.com;'בירנצוייג

ניר רובין;אובן אליהו



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכטוב-דניאל שםאיתמר גרוטו11/06/201713:30:0014:00:00ר דניאל שם טוב"עם ד. ע.פ



יאיר אסרף11/06/201709:30:0010:30:00(6705339רונית )שי +עמיחי (81208שירן )איתמר, יאיר: משתתפים. סטטוס תוכנית החומש

'shaiag@pmo.gov.il';'AMICHAIF@p

mo.gov.il'; הדס;איתמר גרוטו  

רותי;עמיר יצחקי;אופיר אביב;ידגר  

12קומה , אצל איתמר בחדריעל קפלן;מייקל הרטל;ישי

ברואנשטיין איזבלה' דראיתמר גרוטו11/06/201710:30:0011:00:00ר איזבלה בראונשטיין''איתמר גרוטו וד' ע פרופ.פ

מגדלי הבירה , 39ירמיהו ' רח

לשכת המשנה , 12קומה , ירושלים

ל"למנכ

איתמר : משתתפים, שיפור חווית המטופל בתהליך האשפוז הסיעודי: פגישת סטאטוס חודשית בנושא

, אורית רונן, איילת גרינבאום, דפנה לוין, רוני ספיר, פרדי סלומון, איריס רסולי, אהרון כהן, גרוטו

11/06/201711:30:0012:30:00אירנה בכרך

טלי ;רוני ספיר;דפנה לוין;דפנה לוי

איילת ;ר'אהרון כהן ד;ממן

אירנה ;פרדי סולומון;גרינבאום

ענת ;ר'איריס רסולי ד;אורית רונן;בכרך

מיטל ;ר'פנחס ברקמן ד;נונה אבו דאלו

רותם ;איציק לוי;מרים יוספין;גבאי

ריקי ;אתי מרקוביץ;מינה שמייה;הראל

נחמיה

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



אולם כנסים, 4קומה איתמר גרוטו11/06/201709:00:0009:30:00(09:30איתמר אתה מברך ראשון בשעה , ב תכנית"מצ)ברכות ביום עיון של חוק חופש המידע 

11/06/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

12/06/201717:30:0019:30:00המועצה העליונה למזון 17:30

 Shlomo Ben]שלמה בן אליהו

Eliyahu]

שלמה גראזי ;[Moshe Wein]משה ויין 

[Shlomo 

Garazi];MankalSync; קנדיס בן אמו

[Candice Ben Amo]; נדב גלאון

- תל אביב, 119רחוב יגאל אלון 

האגף לשעת חירום של משרד 

חניה במקום על בסיס )הבריאות 

(מקום פנוי

האגף לשעת חירום12/06/201712:00:0013:00:00מכרז למנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים

החברה למשקאות קלים בעניין תקנות ' צ אריאל חיים נ"ת: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

, מרינה אוסטפלד, אלי גורדון, איתמר גרוטו: משתתפים, (תיקון)(תוספי מזון)(מזון)בריאות הציבור 

איתמר גרוטו12/06/201711:30:0012:00:00יודשקין- איריס גילברג

מרינה ;קרולין פרח;אלי גורדון

'IrisGi@justice.gov.il;'אוסטפלד

איתמר גרוטו12/06/201719:00:0020:30:00ב הזמנה"מצ (במעמד שר הבריאות) שנים 75גהה חוגג 

מרכז לבריאות , רחבת הדשא

פתח , 1דנמרק ' כניסה מרח, הנפש

חניה ללא תשלום בחניון )תקווה 

(7דגניה ' רח, אנסקי מערב

איתמר גרוטו12/06/201707:00:0008:30:00תכנית בוקר



דליה זיו12/06/201714:30:0016:30:00דיון רשות במסגרת תרגיל רעידות אדמה לאומי

רמי שגיא ;ענבל ביטון;ח"מטה אגף שע

(ramsag1@012.net.il);סמדר ;ל'מנכ

בעז ;שושי גולדברג;איתמר גרוטו;סלמן

ח"באגף לשערן אדלשטיין;עוזי קרן;רונית רינגלסיגל ;ורד עזרא;יפעת כהן;שני לוי;לב



' פרופ, ל"בהשתתפות המשנה למנכ- ר בני דוידזון לעובדי האגף לשעת חירום"פגישת היכרות בין ד

איתמר גרוטו12/06/201708:30:0010:00:00איתמר גרוטו

' ר"בני דוידזון ד  

(bdavidson@asaf.health.gov.il)';מיר

כרמית;דליה זיו;דוד אזולאי;י כהן  

מירב;אנה אראל;ורד ארביב;אשכנזי  

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



איתמר גרוטו12/06/201717:00:0018:30:00(ב הזמנה"מצ)מנהל המרכז הרפואי וולפסון ', ר יצחק ברלוביץ"אירוע פרישה של ד

בית הספר האקדמי , אולם הכנסים

לסיעוד במרכז הרפואי וולפסון

איתמר גרוטו12/06/201716:30:0017:30:00וטרינרים- ליבון לפני סכסוך עבודה : פגישה עם משרד החקלאות בנושא

ינון ;אלי גורדון;קרולין פרח

'[Yuval Hadani] יובל הדני''irisl@moag.gov.il;'יוני

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום

האגף לשעת חירום'marvaal@gmail.com'חגי דרוראיתמר גרוטו12/06/201713:30:0014:30:00(ב חומר בנושא"מצ) G2Gהקמת מינהלת - ע איתמר וחגי"פ

איתמר גרוטו12/06/201712:30:0018:30:00(ב הזמנה"מצ)באבחנה מבדלת - בריאות משפט וכלכלה ! ?רפואה מגוננת או רפואה מתגוננת : יום עיון

דניאל ' רח, לשכת עורכי הדין

א"ת, 10פריש 

אולם כנסים, 4חדר ישיבות קומה איתמר גרוטו13/06/201700:00:0000:00:00(ב חומר"מצ, 2קורס )הדרכת עזרה ראשונה לעובדי המשרד - 08:00: לידיעה בשעה

מאיה גולן;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר13/06/201714:30:0016:30:00(ב הזמנה"מצ)מאיה גולן : ישיבת ועדת מלח עליונה בראשות אביגדור ליברמן   יועץ אחראי

לשכת , א"ת, קריה, משרד הביטחון

חדר , 14קומה ,שר הביטחון

הדיונים

ר "ד: התארגנות לוגיסטית לחיסון חצבת משתתפים:  בנושא026706939: שיחת ועידה דחופה בקו

רופאי + נציג/מר בסון, דהן' גב, גרינבאום' גב, מר רביע, ר אניס"ד, רשפון' פרופ, גרוטו' פרופ, קלינר

אודי קלינר13/06/201711:00:0012:00:00המחוזות

נורית סבג ;שמואל רשפון' פרופ

מימי ;ר'אמיליה אניס ד;ווקנין

דליה ;רון רביע;איריס גמזו כהן;שבתאי

אייל ;שני דהן;איילת גרינבאום;לב



:  בנושא ועדת מרכזים רכש חיסונים משתתפים026706939: גרוטו בקו' שיחת ועידה בראשות פרופ

אודי קלינר13/06/201718:30:0019:00:00ר אקסלרוד"ד, שוורצברג' פרופ, ד אבישר"עו, מר שלזינגר, מר לוי, מר רביע, ר קלינר"ד

גלית ;עופר לוי;מורן אלול;איתמר גרוטו

דפנה בר ;אלון שלזינגר;רון רביע;עבוד

-נתי כהן;הדר מלכה;רמי אבישר;ששת

עפרה ;פרופ איל שורצברג;אהרון



-- שיקום אוכלוסין ראשוני - 2017ד ''דיון מקצועי במסגרת תרגיל רעא"/שולחן עגול-- "לידיעה ( ר''השא )-

א''בית אריאלה ת, ל''ח רח''מנמ'NOA KOREN'13/06/201718:30:0020:00:00ל"רח' בראשות ר

ר "ד: הכנה לדיון עם השר בנושא מדיניות עישון משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה בקו

אודי קלינר13/06/201710:30:0011:00:00מר הספל גבע, מנור' גב, ד גולדברג"עו, קלינר

חיים ;מנור-ניבה בסודו;מיכל גולדברג

מורן אלול;איתמר גרוטוהספיל-גבע



איתמר גרוטו13/06/201717:00:0018:00:00מערכת הבריאות בישראל: בנושא, הרצאה למשלחת איגוד בתי החולים הסיני

, 12קומה , מגדל אריסון, איכילוב

איתמר שמורה )חדר ישיבות 

(עבורך חניה בחניון הנהלה

ואל 'קוד לבוש בארוחת הערב ירד לקז)ב עם נציגי איגוד בתי החולים הסיני "ארוחת ערב של משה

איתמר גרוטו13/06/201720:00:0022:00:00(מאחר והסינים יגיעו ישירות מהסיור באיכילוב

צילה ;עינב שימרון

afekarnon@gmail.com;'ramzi;סעדון

@export.gov.il';'gadi@export.gov.il'

, מתחם בית אסיה, מסעדת ליליות

תל אביב יפו, 2דפנה 

איתמר גרוטו13/06/201710:00:0011:30:00נסיעה



ר "ד: התארגנות לוגיסטית לחיסון חצבת משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

רופאי + נציג/מר בסון, דהן' גב, גרינבאום' גב, מר רביע, ר אניס"ד, רשפון' פרופ, גרוטו' פרופ, קלינר

אודי קלינר13/06/201709:30:0010:30:00המחוזות

נורית סבג ;שמואל רשפון' פרופ

מימי ;ר'אמיליה אניס ד;ווקנין

דליה ;רון רביע;איריס גמזו כהן;שבתאי

אייל ;שני דהן;איילת גרינבאום;לב

עינב ;מורן אלול;איתמר גרוטו

שרית רחמני ;רועי סינגר;שימרון

בתיה מור;ר''ד



איתמר גרוטו13/06/201718:30:0020:00:00יפן- שנה לקשרים ישראל65הזמנה לחגיגת 

The Ambassador's Hall, King 

David Hotel, Jerusalem  



איתמר גרוטו13/06/201709:00:0010:00:00יפו  דיון בנושא המרכזית לייצור משקאות קלים-א "בבית משפט המחוזי בת

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכטליה פליישמןאיתמר גרוטו14/06/201716:30:0017:00:00פגישה עם טליה פליישמן



שרה שטרייספלד201714/06/201712:00:0013:30:00תהליכי הוקרה על השגים מיוחדים 

איתמר ;Yeshivot-F10;עדנה זהבי

, PhDר 'גל ד-יפה עין;ניסים לוי;גרוטו

R.N;m5888068@gmail.com10ישיבות רחל יונה

12קומה איתמר גרוטומירי כהן14/06/201709:00:0009:30:00איתמר גרוטו ומירי כהן' ע פרופ.פ





תיקון ליקויים זיהומי מים : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, איתמר גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

מיכל אלחדף;עמיר יצחקי;סנדרה קרתאיתמר גרוטו14/06/201708:30:0009:00:00מיכל אלחדף, עמיר יצחקי, סנדרה קרת: משתתפים, ש"בין מדינת ישראל לאיו



פאולה רושקה;דנה לביאאיתמר גרוטו14/06/201708:00:0008:30:00ר רושקה"ד+גרוטו' א פרופ.פ

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

לשכת משנה ,12קומה 



ר ורד ''ד: איתמר גרוטו   משתתפים' מעייני הישועה   בראשות פרופ- פגישה בנושא תמריצים פגיות

איתמר גרוטו14/06/201711:00:0012:00:00ר דניאל לובין''ד, מועאוויה כבהה, ר סיגל ליברנט טאוב''ד, (לא תגיע )עזרא

'danlu@mhmc.co.il'; קלין'ז;ורד עזרא  

סמדר;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;אילוז  

מועאוויה כבהה;יעקב

נטע ;דימה קוברינסקי;אורן פרלסמן

אייזר ;'יוסף-נדב בן;הילה אמויאל;יונה

'שרון

 מגדלי הבירה 39ירמיהו ' רח

, 12חדר ישיבות קומה , ירושלים

ל"לשכת המשנה למנכ

ירושלים פגישת מעקב אחר ביצוע, אולם כנסים , 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות -15:50-16:00  

איתמר גרוטו14/06/201715:50:0016:00:00חשבות- ההחלטות בפורום חסמים 

דפנה בר ;יניב זוהר;אלון שלזינגר

יאיר טלמון;יובל אביגדורדוד אזולאי;הדס ידגר;ליאת שירן;ששת

ירושלים פגישת מעקב אחר, אולם כנסים , 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות  - 15:40-15:50  

איתמר גרוטו14/06/201715:40:0015:50:00תקציבים- ביצוע ההחלטות בפורום חסמים 

ליאת ;הדס ידגר;יעל קאלק;יאיר אסרף

יאיר טלמון;יובל אביגדורדוד אזולאי;שירן

ירושלים פגישת מעקב אחר, אולם כנסים , 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות  - 15:30-15:40  

איתמר גרוטו14/06/201715:30:0015:40:00נ"רכש ומשא- ביצוע ההחלטות בפורום חסמים 

ציפי ;דב פסט;שרה שטרייספלד

גלית ;עופר לוי;רחל יונה;מזרחי

דוד אזולאי;הדס ידגר;ליאת שירן;עבוד

-אורית אפרתי;יאיר טלמון;אדוה קליין

ולרי חנוכייב;לב

ירושלים פגישת מעקב אחר, אולם כנסים , 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות  - 15:15-15:30  

איתמר גרוטו14/06/201715:15:0015:30:00ח"האגף לפיקוח קופ- ביצוע ההחלטות בפורום חסמים 

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר 

דוד ;הדס ידגר;ליאת שירן;שמעוני

יאיר טלמון;אדוה קלייןאזולאי

ירושלים פגישת מעקב אחר, אולם כנסים , 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות - 14:00-14:15  

איתמר גרוטו14/06/201714:00:0014:15:00חטיבת בתי החולים- ביצוע ההחלטות בפורום חסמים 

ליאת ;שרה עדיקה;אורלי וויינשטיין

יאיר ;אדוה קליין;הדס ידגר;שירן

דורית גרוןדוד אזולאי;טלמון

ירושלים פגישת מעקב אחר, אולם כנסים , 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות  -14:45-15:00  

איתמר גרוטו14/06/201714:45:0015:00:00צ"בריה- ביצוע ההחלטות בפורום חסמים 

ליאת ;מתן נעמן;רון רביע;אודי קלינר

יעל קפלןדוד אזולאי;הדס ידגר;שירן

ירושלים פגישת מעקב אחר, אולם כנסים , 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות - 14:30-14:45  

איתמר גרוטו14/06/201714:30:0014:45:00איכות ושירות-ביצוע ההחלטות בפורום חסמים 

הדס ;דנה ארד;מיטל אייל;ר'ענת זוהר ד

אדוה קלייןדוד אזולאי;אורלי מלכה;ליאת שירן;ידגר

14:15-14:30 - ירושלים פגישת מעקב אחר ביצוע, אולם כנסים , 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות  

איתמר גרוטו14/06/201714:15:0014:30:00מינהל הסיעוד- ההחלטות בפורום חסמים 

-שירה לב;שני לוי;שושי גולדברג

יעל ;יאיר אסרף;ענת יצחק;עמי

אופיר ;הדס ידגר;ליאת שירן;קאלק

שרה ;ציפי מזרחי;דב פסט;אביב

אורן ;דודי לוי;יעל אושרי;רונה קייזר

אלזה לבון;פרלסמן

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, אולם כנסים , 4קומה 

ירושלים פגישת מעקב אחר, אולם כנסים , 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות - 15:00-15:15  

איתמר גרוטו14/06/201715:00:0015:15:00מינהל רפואה- ביצוע ההחלטות בפורום חסמים 

יאיר ;ענת יצחק;עמי-שירה לב

הדס ;ליאת שירן;יעל קאלק;אסרף

ציפי ;דב פסט;אופיר אביב;ידגר

עופר ;רחל יונה;שרה שטרייספלד;מזרחי

שיר ;יעל אושרי;רונה קייזר

איציק לוי;אורן פרלסמן;אברמיצקי

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, אולם כנסים , 4קומה 



ירושלים פגישת מעקב אחר ביצוע ההחלטות , אולם כנסים , 4קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו14/06/201714:00:0016:00:00(כל יחידה צריכה להגיע בזמן הרשום מטה- אנא שימו לב )בפורום חסמים 

יאיר ;יעל קאלק;הדס ידגר;ליאת שירן

דב ;גלית שמש;עמי-שירה לב;אסרף

גלית ;עופר לוי;ציפי מזרחי;פסט

טליה ;רחל יונה;שרה שטרייספלד;עבוד

אורלי ;אורן פרלסמן;יאיר טלמון

 (מסי)מסגנאו ;יובל אביגדור;מלכה

בת ;אדוה קליין;יעל קפלן;דודי לוי;יסני

רינה ;קרן מזרחי;שיר אברמיצקי;אל נאור

, 39ירמיהו , במשרד הבריאות

ירושלים, אולם כנסים , 4קומה 

ורד : משתתפים, התפתחות הילד: דוח מבקר המדינה: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

בלה בן , אורלי הרצברג, איילה פרג, אורלי בוני, סנדרה קרת, הדר ירדני, רויטל טופר, נתן סמוך, עזרא

איתמר גרוטו14/06/201709:30:0011:00:00מתן אונגר, שיר אברמיצקי, ורד מדמון, גרשון

רויטל ;נתן סמוך;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

הדר ;יפה שמעוני;חבר טוב- טופר 

איילה ;אורלי בוני;סנדרה קרת;ירדני

-בלה בן;אורלי הרצברג;פרג

ס 'אריאלה אדיג;מורן אלול;איתי קלטניק

שמעון ריפר;אורלי בר;רנו'דינה צ;תורן

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

איתמר גרוטו14/06/201712:00:0013:30:00ר שפר תרצה במקום איתמר"א ד"סדצקי אוניברסיטת ת' הרצאה בקורס של פרופ

Agreement NGH-ITC_Mor DRAFT 12.6.17  שאול- משרד החוץ c15/06/201712:30:0012:45:00עינב שימרון

'Shaul.Yeres@mfa.gov.il';איתמר 

מאיר ברודר;תמר אשכנזי;גרוטו



איתמר גרוטו15/06/201707:00:0007:30:00בקרות+ לדבר עם שלום סהר על רישוי עסקים ירושלים 

 



סימן טוב-משה בר15/06/201715:00:0015:30:00מאיה גולן: אודי                  יועץ אחראי,עינב,איתמר: בהשתתפות- ועדת פרסום ושיווק מזיק 

עינב ;מורן אלול;איתמר גרוטו

מאיה ;אודי קלינר;צילה סעדון;שימרון

ל"אצל המנכגולן



רונית ,שרון גוטמן,איתמר: בהשתתפות- ועדת האסדרה : בנושא (ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר15/06/201717:30:0018:00:00מאיה: אלי גורדון     יועץ אחראי,אנדוולט

איתמר ;רונית אנדוולט;שרון גוטמן

אלי ;מאיה גולן;מורן אלול;גרוטו

ל'לשכת משנה למנכ;ר'רבקה שפר דקרולין פרח;גורדון



'עמיחי פישר'15/06/201716:00:0017:00:00-רישוי ירוק משולב מחליטים רגולטורים משיקים 

איתמר 

עמיר ';shulin@sviva.gov.il;'גרוטו

איילת בן ';'neta@sviva.gov.il;'יצחקי

גילי צימנד;דוד ויינברג;מיכל גולדברגקרן מזרחי';עמי

משרד הבריאות לשכת המשנה 

 חדר ישיבות12ל קומה "למנכ

שלומית אבני , אלון- ר שגית ארבל "ד, ניר קידר, גרוטו' שיחת וועידה בנושא  מטבחון גזענות עם פרופ

ניר קידר15/06/201718:00:0018:30:00וענאן עבאסי ועינת רונן

ר שגית 'ד;מורן אלול;איתמר גרוטו

ענאן ;שלומית אבני;אלון-ארבל

 Einat Ronen;עבאסי

(EinatRo@jdc.org)



איתמר גרוטוdiabetic retinopathy15/06/201712:45:0013:30:00: פגישה עם סתיו יוגב בנושא

Stav Yagev 

(syagev@gmail.com);ישי פאליק

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

איתמר , נעם ויצנר, ל"מנכ, חן וונדרסמן, ספי מנדלוביץ: מוזמנים. מענה טלפוני קנאביס: פגישה בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות15/06/201713:30:0014:00:00מיקי דור ומאיה גולן,  יובל לנדשפט, ריקי שמיר, שני דהן, גרוטו

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  JrmichaelD@clalit.org.ilלשכת השר



איתמר גרוטו15/06/201707:00:0008:45:00עם רבקה שפר ושלום סהר. ע.פ

אודי ;איריס גמזו כהן;ר'רבקה שפר ד

אצל רבקה, לשכת הבריאותשלום סהר;קלינר



איתמר גרוטו15/06/201710:30:0011:30:00נסיעה



איתמר גרוטו15/06/201717:00:0017:30:00אודי קלינר, איתמר גרוטו: משתתפים, גזזת והוספת מחלות

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); קרן

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכמזרחי



סימן טוב-משה בר15/06/201711:45:0012:00:00הדס: שירה לב עמי                          יועץ אחראי, איתמר: בהשתתפות- א במיחשוב "כ

מורן ;איתמר גרוטו;הדס תדהר

ל"אצל המנכספי מנדלוביץענת יצחק;עמי-שירה לב;אלול



יעקב ליצמן שר הבריאות15/06/201714:30:0015:00:00איתמר גרוטו ואודי קלינר: משתתפים. טיוב הרגולציה- רישיון עסק: פגישה בנושא

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  

מיכל ;ל'לשכת משנה למנכ;קרן מזרחי

אריאלה ;עמיר יצחקי;גולדברג

39ירמיהו מורן אלול;אסרף





איתמר גרוטו15/06/201709:00:0010:30:00ת במשרד הבריאות/ית ארצי/פסיכולוג- 46136וועדת בוחנים למכרז 

רחוב , א"ת, נציבות שירות המדינה

125מנחם בגין 

אודי +משה בר סימן טוב+איתמר:משתתפים- הגבלות שיווק ופרסום על מוצרי טבק: פגישה בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות15/06/201714:00:0014:30:00חיים גבע הספיל+מיכל גולדברג+קלינר

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו, אצל השר 



יובל יחייג אליך ישירותיובל לנדשפטאיתמר גרוטו18/06/201717:00:0017:30:00עם יובל לנדשפט. ע.שיחת פ



סימן טוב-משה בר18/06/201710:00:0010:30:00הדס: ענת זוהר           יועץ אחראי+איתמר - (הצגת נתונים לקראת הכנס)דוח מדדי איכות  

ענת זוהר ;מורן אלול;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכהדס תדהר;מיטל אייל;ר'ד



ריקי שמיר;יובל לנדשפט;ר'מיכאל דור דאיתמר גרוטו18/06/201707:15:0008:00:00מיקי דור, יובל לנדשפט, איתמר גרוטו: משתתפים, בחינת תהליכים ביחידת הקנאביס הרפואי

, ירושלים, 4שלום יהודה ' רח

יחידת הקנאביס הרפואי



איתמר גרוטו18/06/201708:00:0008:30:00נסיעה



, RIAתקנות סימון מזון : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, איתמר גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו18/06/201712:00:0012:30:00יובל כרם, רונית אנדוולט, יעל קפלן, הדס ידגר: משתתפים

יעל ;הדס ידגר;מורן משה;רונית אנדוולט

'yuvalkerrem@gmail.com;'קפלן

רשלנות רפואית פושעת : בעניין פנייה בנושא, ד קארין אלהרר"כ ועו"פניית ח: פגישה עם בעז לב בנושא

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכיפעת כהן;בעז לבאיתמר גרוטו18/06/201714:30:0015:00:00(ב חומר"מצ)שבגינה הגעתי לטיפול ביולוגי 

ספי   ניר ,רויטל טופר,אסתר בן חיים,איתמר: בהשתתפות- נציבות ועירעורים על העברות בין הקופות 

סימן טוב-משה בר18/06/201710:30:0011:15:00נעם: נתן          יועץ אחראי,

חיים -אסתר בן;מורן אלול;איתמר גרוטו

- רויטל טופר ;אורלי מסוסני;ד'עו, ר'ד

ספי ;יפה שמעוני;חבר טוב

אצל המנכלאתי ;ניר קידר;נעם ויצנר;מנדלוביץ



איתמר גרוטו18/06/201711:15:0012:00:00(רשימת מנות מופיעה בגוף הזימון)לכבוד כניסתו של איתמר לתפקיד   (יאמי)ארוחת צהריים 

דוד ;סנדרה קרת;מירה גבאי;רננה אלמוג

נטליה ;אזולאי

טובה ;natalyab1@bmc.gov.il;בילנקו

12קומה , חדר ישיבותעידית ;שירן אמון;מירי כהן;ברקת

יעקב ליצמן שר הבריאות18/06/201716:00:0017:00:00(איתן חי עם)ברזוויל -ביקור שרת הבריאות של קונגו 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר 39ירמיהו  



יובל : משתתפים, הכשרת רופאים לרישום קנאביס רפואי: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

איתמר גרוטו18/06/201708:30:0009:30:00נחמן אש, יאיר בירנבוים, דוד מוסינזון, מאיה גולן, לנדשפט

מאיה ;ריקי שמיר;יובל לנדשפט

ר "דודי מוסינזון ד;'גולן

(mossinson@meuhedet.co.il)';' יאיר

כרמית לבשובר "בירנבאום ד

חדר ,  מגדלי הבירה39ירמיהו ' רח

לשכת משנה , 12ישיבות קומה 

ל"למנכ

איתמר גרוטו18/06/201709:30:0010:00:00אריק בן ישי, ספי האוסליך/ רוני ספיר, הדר אלעד, איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים, Biobeatחברת 

ספי ;הדר אלעד;ענת יצחק;רוני ספיר

אלין אטיאס';אריק בן ישי;'ניר ינובסקיarik@bio-beat.com;האוסליך

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

18/06/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה



18/06/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

איתמר : משתתפים, גל אפל: בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו19/06/201716:30:0017:00:00משתתפים חיצוניים' ומס, עפרה חבקין, רוני צדוק, בעז לב, רונית רינגל, דוד אזולאי, גרוטו

דוד ;רוני צדוק;בעז לב;רונית רינגל

יפעת ;טל ניקחו;עופרה חבקין;אזולאי

כהן

ר ליאון פולס "ד

(lion_p@clalit.org.il);ר יוסי "ל ד"סא

אזולאי 

(yossef15.08@gmail.com); מיכאל



איתמר גרוטו19/06/201708:00:0019:00:00(ב פרטי טיסה"מצ)משולש בריאות בקפריסין עם שר הבריאות 

אולם כנסים, 4חדר ישיבות קומה איתמר גרוטו20/06/201700:00:0000:00:00(ב חומר"מצ, 3קורס )הדרכת עזרה ראשונה לעובדי המשרד --08:00בשעה - לידיעה

איתמר גרוטו20/06/201709:30:0019:30:00(ב פרטי טיסה"מצ)משולש בריאות בקפריסין עם שר הבריאות 

איתמר גרוטו21/06/201703:30:0004:00:00בדיקה

משרד הבריאות - איתמר גרוטו 

(itamar.grotto@moh.health.gov.il)כדק

 



יובל לנדשפטאיתמר גרוטו21/06/201709:00:0009:30:00שיחה טלפונית עם יובל לנדשפט



אלי +רונית אנדוולט+איתמר:בהשתתפות- סימון מיצים טבעיים : בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר21/06/201717:30:0018:00:00שירה זילבר+אורן שיבולת+גורדון

רונית ;מורן אלול;איתמר גרוטו

קרולין ;אלי גורדון;מורן משה;אנדוולט

orensh@tlvs.gov.il';'zelbersagi;'פרח

@bezeqint.net''Stela Levit'

'אהוד פראוור'21/06/201710:00:0011:00:00(ב חומר"מצ)אוסנת לוכסמבורג , איתמר גרוטו, משה בר סימן טוב- טיוב רגולציה 

יאיר ;ל'מנכ;ר'אסנת לוקסנבורג ד

פרופ איל ;איתמר גרוטו;אסרף

6משרד אודי קומה שי אגם;עמיחי פישר;שורצברג

איתמר גרוטו21/06/201713:00:0014:30:00נסיעה



: בהשתתפות- טיוב רגולציה במשרד הבריאות  : בנושא - (עם אודי פראוור )-מ "במשרד רוה

סימן טוב-משה בר21/06/201710:00:0011:00:00נעם: יאיר  אסרף    יועץ אחראי,איתמר,,אסנת,עמיחי פישר,מנכל

מורן ;איתמר גרוטו;נעם ויצנר

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;אלול

 אגף חברה6בקומה אופיר אביביאיר אסרף;נעים

שלומית תחייג אליך ישירות לניידEinat Ronen (EinatRo@jdc.org)שלומית אבניאיתמר גרוטו21/06/201713:30:0014:00:00(ב חומר"מצ)הכנה לועדת גזענות : שיחה טלפונית עם שלומית אבני בנושא

'עמיחי פישר'21/06/201711:00:0013:00:00איתמר גרוטו- החלטת ממשלה רישוי עסקים 

מיכל ;עמיר יצחקי;איתמר גרוטו

7משרד עמיחי קומה שי אגם;גולדברג

א"ת, מלון דן פנורמהאיתמר גרוטו21/06/201715:00:0017:30:00ר מושב מסכם בכנס איכות ושקיפות"איתמר אתה יו

א"ת, מלון דן פנורמהאיתמר גרוטו21/06/201713:00:0017:30:00(ב תכנית הכנס"מצ)כנס השנתי החמישי לאיכות שירות ובטיחות הטיפול במערכת הבריאות 

יש - סיניה נתניהו  , איתמר גרוטו, סיגל סדצקי, אילן לוי- שיחת ועידה בנושא מחקר אפדמיולוגי חיפה

22/06/201715:30:0016:00:00 באופן עצמאי02-6706939לחייג למספר 

 Sinaiaסיניה נתניהו    

Netanyahu

 Ilan Levy;Siegalאילן לוי    

Sadetzki;איתמר גרוטו

ל"לשכת המשנה למנכמירי כהןאיתמר גרוטו22/06/201714:30:0015:00:00עם מירי כהן. ע.פ



' פרופ: בדיקת סקר ראייה בילדי גן משתתפים- תשובה של ליזה רובין למעקב סל : שיחת וויעדה בנושא

ר'אסנת לוקסנבורג ד22/06/201711:30:0012:00:00ר סממה"וד, טל , ד סמוך"עו, גרוטו

טל ;נתן סמוך;איתמר גרוטו

ליזה רובין ;אתי סממה;מורגנשטיין

צביה יחזקאל;ר'ד



איתמר גרוטו22/06/201708:00:0011:00:00השתתפות בתכנית טלויזיה



, מבקשי רישיונות מצרפת: בנושא, ל"בראשות המשנה למנכ, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

אדוה גואל;גיל נרגסי;אמיר שנוןאיתמר גרוטו22/06/201712:30:0013:00:00אדוה גואל, אמיר שנון: משתתפים



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכהדס תדהר;מירי כהן;אדוה גואל22/06/201713:30:0014:00:00מירי כהן, הדס תדהר, אדוה גואל: משתתפים, תיקי ארמניה: פגישה בנושא



סימן טוב-משה בר22/06/201716:30:0017:00:00מאיה: אופיר אביב           יועץ אחראי+הדס ידגר+יאיר+איתמר: בהשתתפות- הסרת חסמים 

יאיר ;מורן אלול;איתמר גרוטו

אצל המנכלספי מנדלוביץמאיה גולן;אופיר אביב;הדס ידגר;אסרף



אצל המנכלספי מנדלוביץמורן אלול;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר22/06/201716:00:0016:30:00שוטף- איתמר גרוטו 



'joramr@netvision.net.il'ביטחון-מיכל אזולאי;יורם רובינשטייןאיתמר גרוטו22/06/201720:00:0020:30:00שיחה טלפונית עם יורם רובינשטיין

יורם מחייג ישירות לנייד של 

איתמר



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכדפנה בר ששת;אלון שלזינגראיתמר גרוטו22/06/201715:00:0015:30:00אלון שלזינגר. ע.פ



#NAME?22/06/201709:00:0014:30:00

 Sinaiaסיניה נתניהו    

Netanyahu

'avi-

uzan@npa.org.il';'avi@most.gov.il';'

avip@moag.gov.il';'katz_oz@netvis

ion.net.il';'AhuvaPe@moin.gov.il';מלון נווה אילן בכניסה ל ירושליםאו

שלומית אבני23/06/201709:00:0011:00:00גבולות גזרה- גזענות- הכנה למפגש ציבורי שני

איתמר ;אלון-ר שגית ארבל'ד

 Einat Ronen;גרוטו

(EinatRo@jdc.org)

ביתה ,  רעות68שדרות הפרחים 

של שגית



אגף לשעת חירוםאיתמר גרוטו23/06/201709:30:0011:30:00גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, המועצה הלאומית לתזונה



Call: Ms. Shimron, Professor Grotto and OGA23/06/201718:00:0018:30:00

'Wolfe, Mitchell 

(HHS/OS/OGA)'

, Hoffman;עינב שימרון;איתמר גרוטו

Linda M (HHS/OS/OGA);Zebley ,

Kyle (HHS/OS/OGA);Alexander ,

Thomas (OS/OGA);צילה סעדון

סימן טוב-משה בר25/06/201710:30:0011:15:00הדס תדהר: שירה לב עמי            יועץ אחראי,ספי האוסליך,רוני ספיר: בהשתתפות- סטטוס - פסיפס 

ענת ;עמי-שירה לב;הדס תדהר

בעז ;ספי האוסליך;רוני ספיר;יצחק

איתמר ;מן'אתי תורג;ניר קידר;לב

ל"אצל המנכניר ינובסקי;ר קרן זילכה"דמורן אלול;גרוטו



-שלטון-קשרי הון: בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, ל"שיחת ועידה דחופה בראשות המשנה למנכ

- נינא כהן/ מיכל גולדברג, עינב שימרון, אודי קלינר: משתתפים,  השנים האחרונות30-טבק ב-עתונות

איתמר גרוטו25/06/201719:30:0020:00:00ניבה מנור, חיים גבע, מירי כהן, קרן

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); קרן

עינב ;שירן אמון;מירי כהן;מזרחי

נינא ;מיכל גולדברג;צילה סעדון;שימרון



אורלי : משתתפים, ח לחטיבה"סטטוס העברת מחשוב בתי: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

25/06/201711:15:0012:00:00נעם ויצנר, שירה לב עמי, מיכאל לוריא, נעמה פרי, ודים פרמן, ויינשטיין

מיכאל ;עמי-שירה לב;ודים פרמן

ענת ;טל אמסלם;אורלי וויינשטיין;לוריא

-נעמה פרי;שרה עדיקה;נעם ויצנר;יצחק

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכאיציק לוי;ריקי נחמיה;יעל לדרמןכהן



FW: Updated Invitation: סיום - RIA  ח כלכלנים חברתיים"דו- סימון מוצרי מזון  @ Sun Jun 25, 

2017 5pm - 6:30pm (IDT) (ronit.endevelt@moh.gov.il)25/06/201717:00:0018:30:00

4nbj57ucf5ja5bjlttnigdjmts@gr

oup.calendar.google.com

אבידור ;איתמר גרוטו

הדס;Aviad.Nevo@hdfk.co.il;גינסברג

 yuval;יעל קפלן;אודי קלינר; ידגר

kerrem;מורן ;רבקה גולדשמיט

סימן טוב-משה בר25/06/201712:00:0012:15:00מאיה: יורם                     יועץ אחראי+איתמר: בהשתתפות- משמר הבריאות 

יורם ;מורן אלול;איתמר גרוטו

מאיה ;ביטחון-מיכל אזולאי;רובינשטיין

ל"אצל המנכגולן





יעקב ליצמן שר הבריאות25/06/201718:30:0019:00:00משה ברסי, איתמר גרוטו, אודי קלינר: משתתפים: פגישה עם השר

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו- אצל השר  



ל"לשכת המשנה למנכדוד אזולאיאיתמר גרוטו25/06/201719:00:0019:30:00קידום תכנית עבודה בחטיבה: בנושא, עם דוד אזולאי. ע.פ



אלה , רותי ישי, דב פסט ואנשיו: משתתפים, רה ארגון מעבדות: ל בנושא"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו25/06/201716:00:0017:00:00חדווה ודותן שביט, מנדלסון

חדווה שביט 

(shavitt@zahav.net.il);ציפי ;דב פסט

רותי ישי;אלה מנדלסון;מזרחי

 Prof. Mendelson;ורד מדמון קויתי

Ella;רון רביע;שחר דלאל

, משרד הבריאות, 39ירמיהו ' רח

, ל"לשכת המשנה למנכ',  בניין ב

12קומה 

קרן מחקרים- אסתר כהן 25/06/201714:30:0016:00:00קרן מחקרים רפואיים- ישיבת ועד מנהל ואסיפה הכללית  --ב חומר"מצ --

לשכת משנה ;מורן אלול;איתמר גרוטו

בעז ';גבי בן נון' פרופ;'דב פסט;ל'למנכ

ארנון אפק פרופציפי מזרחי;יפעת כהן;קרן מזרחי;לב

  - 954 חדר 9חדר ישיבות קומה 

משרד הבריאות מגדלי הבירה 

ירושלים

: משתתפים,  (ב חומר"מצ)ד משרד התחבורה "ממשקי מרב: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

איתמר גרוטו25/06/201708:30:0009:30:00אפי רוזן, צור אהרון, אבנר פלור, נציג מטעמה/ שירה לב עמי, ר רז דקל''ד

מירי ;רז דקל

@hararir@mot.gov.il';'cohenre;'אורן

mot.gov.il';'rozene@mot.gov.il';'flor

a@mot.gov.il';'tzura@mot.gov.il';'fa

' לירון;'עמנואל רוזנבליט';מ"מזכירות אמ  

בני';'טוביה כהנא;'רוני ספיר';גואטה  

'שאולי כהן

, משרד הבריאות, 39ירמיהו ' רח

, ל"לשכת המשנה למנכ',  בניין ב

חדר ישיבות, 12קומה 

קרן מחקרים רפואיים - ישיבת אסיפה הכללית השנתית   --ב חומר"מצ -- ( ב הזמנה רשמית"מצ קרן מחקרים- אסתר כהן 25/06/201715:00:0016:00:00(

טליה ;ל'לשכת משנה למנכ;מורן אלול

אסנת ;אבי ישראלי פרופ;אגמון

-מירה היבנר;יאיר אסרף;ר'לוקסנבורג ד

רמי ';מירה ולדמן אשרוב;'הראל

  - 954 חדר 9חדר ישיבות קומה 

משרד הבריאות מגדלי הבירה 

ירושלים

12קומה , מגדליםדליה זיו;רונית רינגלאיתמר גרוטו25/06/201708:00:0008:30:00איתמר גרוטו ורונית רינגל' ע פרופ.פ





, רונית מזר, שחר סולר, דוד ויינברג, מר איתמר גרוטו+ ישיבה בנושא תסקיר השפעה על הבריאות 

שירה ברנד25/06/201717:00:0018:00:00דורון דרוקמן

שחר סולר ;דוד ויינברג;איתמר גרוטו

אילנה עמק מזכירה של יואב ;(חיצוני)

רונית ;(??????)צלניקר שחר סולר 

רבקה ;קרן מזרחי;דורון דרוקמן;מזר

אביעד ;דוד ויינברג;איתמר גרוטו

איריס גמזו כהן;הדר

אצל איתמר , במשרד הבריאות

רחוב  (ל"משנה למנכ)גרוטו 

 לשכת משנה 12 קומה 39ירמיהו 

ל חדר ישיבות"למנכ

: משתתפים, תקציב האגף לשעת חירום- דוח ביקורת פנים: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

דניאל ,רונית רינגל, רן אדלשטיין, נועה חסדאי, יניב זוהר/ אלון שלזינגר, מיכל אלחדף, ציפי הלמן

איתמר גרוטו25/06/201710:30:0011:15:00סנדרה ק',בלה אברמוביץ, דב פסט,עופר לוי,עוזי קרן,יאיר טלמון,יאיר אסרף,רוטנברג

אלון ;מיכל אלחדף;רחל יצקן;ציפי הלמן

רן ;נועה חסדאי;יניב זוהר;שלזינגר

דניאל ;רונית רינגל;אדלשטיין

יאיר ;יעל קאלק;יאיר אסרף;רוטנברג

שרה ;בת אל נאור;דליה זיו

אליסה ;נונה אבו דאלו;שטרייספלד

רקשין'צ

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



תיקון : האגף לשעת חירום- דוח האגף לביקורת פנים: בנושא, איתמר גרוטו' פגישה בראשות פרופ

מיכל ,דב פסט,דוד אזולאי,סנדרה קרת,מיכל אלחדף',בלה אברמוביץ,ציפי הלמן: משתתפים: ליקויים

איתמר גרוטו25/06/201709:30:0010:30:00רן אדלשטיי,רונית רינגל,נועה חסדאי,אודי קלינר, יאיר טלמון,יניב זוהר/אלון שלזינגר, עמר

מיכל ;בלה אברמוביץ;ציפי הלמן

דב ;דוד אזולאי;סנדרה קרת;אלחדף

יאיר ;אלון שלזינגר;מיכל עמר;פסט

רונית ;נועה חסדאי;אודי קלינר;טלמון

רכזת ;בת אל נאור;אסף פרקר;דליה זיו

יוסי בן יעקב ;ל"לשכה משנה למנכ

(yossib@moin.gov.il)

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

 הנדון  התייחסות המשרד לדוח האגף לביקורת פנים>> 

38803017- בנושא האגף לשעת חרום  .doc>> 





25/06/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה



25/06/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

סימן טוב-משה בר26/06/201717:30:0018:00:00דב,איתמר,מירה: בהשתתפות(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

איתמר ;מלי כראזי;הראל-מירה היבנר

ציפי מזרחי;דב פסט;קרן מזרחי;גרוטו



רויטל מימרן;נועה חסדאי;איתמר גרוטועינב שימרון26/06/201714:45:0015:30:00שי שול ממקרפר, רויטל, נועה, איתמר-  בארץ WHOשיחת ועידה בנושא משלחת 



הדס תדהר26/06/201710:00:0011:00:00בדיקות רישוי תיקי בוגרי ארמניה

הגר ;איריס קלירס;ר קרן זילכה"ד

ר "ד;נטליה בילנקו;ענאן עבאסי;מזרחי

שאול יציב ;אדוה גואל;ראמי גריפאת

13ד קומה "ממ13ממד קומה ר יפעת "ד;ר'אפרת אפללו ד;פרופ

, בני דוידזון: איתמר גרוטו    משתתפים' פגישת מעקב עם הנהלת האגף לשעת חירום  בראשות פרופ

איתמר גרוטו26/06/201711:00:0012:00:00דליה זיו, רונית רינגל, נועה חסדאי

נועה ;רן אדלשטיין;דליה זיו

רונית רינגל;חסדאי

, א"ת, 119יגאל אלון אלון ' רח

האגף לשעת חירום



מתן מענה דחוף לפניות : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, ל"שיחת ועידה דחופה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו26/06/201715:30:0016:00:00יאיר אסרף, שירה לב עמי, יניב זוהר/ אלון שלזינגר, יובל לנדשפט: משתתפים, יק״ר

אלון ;ריקי שמיר;יובל לנדשפט

ענת ;עמי-שירה לב;יניב זוהר;שלזינגר

יאיר ;דפנה בר ששת;נירית כהן;יצחק

יעל קאלק;אסרף

יאיר ;בת אל נאור;אופיר אביב

שירן ;אסף פרקר;רונה קייזר;טלמון

ל'לשכת משנה למנכ;אמון



ר "ד: התארגנות לוגיסטית לחיסון חצבת משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

רופאי + נציג/מר בסון, דהן' גב, גרינבאום' גב, מר רביע, ר אניס"ד, רשפון' פרופ, גרוטו' פרופ, קלינר

אודי קלינר26/06/201711:00:0012:00:00המחוזות

נורית סבג ;שמואל רשפון' פרופ

מימי ;ר'אמיליה אניס ד;ווקנין

דליה ;רון רביע;איריס גמזו כהן;שבתאי

אייל ;שני דהן;איילת גרינבאום;לב



אורלי רפאלי26/06/201709:00:0010:00:00גרסיאלה ומלי, איתמר גרוטו' פרופ, פגישת עבודה עם מר יואב קריים 

גרסיאלה ;איתמר גרוטו;מורן אלול

יואב קריים ;מלי הלפרן;ביל

(yoavkraiem@gmail.com)

מועצות , אביב-תל, 119יגאל אלון 

לאומיות

איתמר גרוטו26/06/201713:00:0014:00:00נסיעה



מר יעקב וכט , מירי כהן' גב, איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים, הצעה כלכלית לטרייד אין למיחמי שבת

איתמר גרוטו26/06/201712:00:0013:00:00נורית מייקלסון' גב, יוסף חייאק' פרופ, (משרד הכלכלה)

'yaacov.wachtel@economy.gov.il';'

Nurit.Michelson@sheba.health.gov

.il'; שירן;מירי כהן  

Josef.Haik@sheba.health.gov';אמון

'Shoshi.Cohen@Economy.gov.il';'Ig

or.Doskalovich@Economy.gov.il'

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום

ybirnbaum@clalit.org.ilאיתמר גרוטו26/06/201714:00:0014:30:00המעבדה הפתולוגית בבית חולים כרמל: ר יאיר בירנבוים בנושא"עם ד. ע.פ

לשכת , 3 קומה 12הארבעה ' רח

השר

איילת ,רז דקל,איתמר:בהשתתפות- ד סטטוס "מרב:ל בנושא"בראשות מנכ (בלשכת השר)- א "בת

סימן טוב-משה בר26/06/201716:00:0017:00:00נעם: חשבות                     יועץ אחראי+דב+שירה לב עמי ואנשיה ,בת אל נאור,גרינבאום

מירי ;רז דקל;קרן מזרחי;איתמר גרוטו

בת אל ;איילת גרינבאום;אורן

ציפי ;דב פסט;עמי-שירה לב;נאור

דפנה בר ;אלון שלזינגר;נעם ויצנר;מזרחי

רונה ;רוני ספיר;עמנואל רוזנבליט

רון ;יאיר טלמון;יובל אביגדור;קייזר

3 קומה 12רח הארבעה הדס תדהר;יניב זוהר;רביע

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט27/06/201716:00:0016:30:00איוש רפואי למחלקות טיפול נמרץ בבתי חולים בנצרת: שיחת ועידה בנושא

ורד ;מורן אלול;איתמר גרוטו

מיכל ;ספי מנדלוביץ;קלין אילוז'ז;עזרא

פיראס ;Michal Cohen - Dar;אליה

יהודית מזרחי;חאיק

נועה , ד אילן שי"עו, עירית ליבנה: משתתפים, סייעות: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

איתמר גרוטו27/06/201710:00:0011:00:00אופיר אביב ונציגיו, ליזה רובין, דודי מזרחי, היימן

'noaah@mof.gov.il';'iritli@educatio

n.gov.il';' ליזה רובין';מלכה שטרית  

יעל קאלק;אופיר אביב;ר'ד

' שיר;אורן פרלסמן;הדס ידגר';אשר וכיל  

אברמיצקי

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

12קומה , אצל איתמריהודה גרידיאיתמר גרוטו27/06/201707:30:0008:00:00(וטרינה )עיצוב חדרו של איתמר : פגישה עם יהודה גריידי בנושא



יעקב ליצמן שר הבריאות27/06/201709:30:0010:00:00(יאיר דנגנר)  מקניה NHIF ביקור משלחת 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר לשכת השר, חדר ישיבות 



אולם כנסים, 4קומה איתמר גרוטו27/06/201709:15:0009:30:00(09:00שים לב כי  השר מגיע לברך בשעה , איתמר אתה מברך)כנס ביקורת פנים 



איתמר גרוטו27/06/201713:30:0014:00:00נסיעה



shaul.yatziv@moh.gov.ilאיתמר גרוטו27/06/201714:00:0015:30:00(ב הזמנה"מצ)מעקב – קליטת עולי ברזיל כולל במקצועות רפואיים והנגשת מידע בשפתם 

ישיבת ועדת ,   כנסת ישראל

העלייה והקליטה שנועדה

-ורד מדמון, דב פסט: איתמר גרוטו   משתתפים' פגישה בנושא שכר עובדי מעבדות   בראשות פרופ

איתמר גרוטו27/06/201708:00:0009:00:00מיכל אורן,יוני דוקן, גנץ-אורלי ישי, אביתר פינטו, חמוטל בן דור, יוסי כהן, הרולד בר, רותי ישי, קיויתי

'alyossi@mof.gov.il';'bendor@mof.

gov.il';'avyatarp@mof.gov.il';'orlye

@mof.gov.il';'yonidu@csc.gov.il';דב

ורד;ד"הרולד בר עו;ציפי מזרחי;פסט   

 מגדלי הבירה 39ירמיהו ' רח

, 12חדר ישיבות קומה , ירושלים

ל"לשכת המשנה למנכ

איתמר גרוטו28/06/201712:00:0012:30:00ורד מרום, שרה שטריספלד, דוד אזולאי, איתמר גרוטו: שיחת ועדיה בנושא טל ניקחו    משתתפים

שרית לוי משרד ;שרה שטרייספלד

026706939קו שיחת ועידה ליאת שריירדוד אזולאי;ורד מרום;רחל יונה;ראשי



איתמר גרוטו28/06/201711:30:0013:30:00נסיעה

 



' פרופ,שירה,רוני,אבי ישראלי-תמהיל הנתונים במיזם הלאומי פסיפס לרפואה מותאמת אישית 

דורון ,אילן פלד,אורה דר,ר אורה עבסי"ד,ר ענאן עבסי"ד,ר ברקוביצי"ד,אשר רגן,צחנובר,הדס,רבל

סימן טוב-משה בר28/06/201715:30:0017:00:00פרופ,חודיק' פרופ,אפרת לוי להד,פרופ פיקרסקי,ר דני בן אברהם"ד,ר יואב יחזקאלי"ד,דושניצקי

איתמר 

רוני ';lahad@szmc.org.il;'גרוטו

-אריאלה בן;אבי ישראלי פרופ;ספיר

ספי ;ענת יצחק;עמי-שירה לב;הרוש

גלון ';'rshamir@tau.ac.il;'אבי ישראלי

ליטל קינן ';GALUN EITHAN- איתן 

Dana David';Nir Friedman;'בוקר

- ל           בירושלים "אצל המנכ

 מגדלי 13 קומה 39רח ירמיהו 

מי שרוצה סידור חנייה )הבירה    

לרכב נא להעביר שם מספר רכב 

מתן מענה דחוף לפניות : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, ל"מעקב בראשות המשנה למנכ-שיחת ועידה 

איתמר גרוטו28/06/201708:00:0008:30:00יאיר אסרף, שירה לב עמי, יניב זוהר/ אלון שלזינגר, יובל לנדשפט: משתתפים, יק״ר

יניב ;אלון שלזינגר;יובל לנדשפט

ענת ;עמי-שירה לב;דפנה בר ששת;זוהר

אורלי מלכהיעל קאלק;יאיר אסרף;יצחק

אדוה ,יאיר טלמון,יאיר אסרף: בהשתתפות- איחוד יחידות מניסטריון תל אביב - סקירת הוצאות - בוטל 

סימן טוב-משה בר28/06/201713:30:0014:30:00נעם: ברכה כהן        יועץ אחראי,עופר לוי,קליין

אדוה ;יאיר טלמון;יאיר אסרף

- ברכה כהן ;גלית עבוד;עופר לוי;קליין

נעם ויצנר;תקציבים

הדס ;איתמר גרוטו;דב פסט;נעם ברגר

ל"אצל המנכנכסים-ברכה כהן;תדהר



קפה רוטשילד, הוד השרון'hagayp@gmail.com'28/06/201718:00:0018:45:00(נייד' מס+ ב קורות חיים"מצ)פגישה עם חגי פרלמוטר 

מן'אתי תורג;ניר קידראיתמר גרוטו28/06/201710:00:0015:00:00(ב תכנית"מצ)פ "יום מיוחד לקידום שת- בריאות בנגב

'  דק25 )רמת הנגב , משרדי הקרן

לכתוב  (נסיעה דרומית מבאר שבע

, המרכז לחקלאות מדברית: בווייז

רמת הנגב

איתמר גרוטו29/06/201713:00:0013:30:00דוד אזולאי, שני קורח שמש, שרה שטריספלד, איתמר גרוטו: שיחת ועידה בנושא טל ניקחו    משתתפים

דוד ;רחל יונה;שרה שטרייספלד

ורד מרום;ליאת שריירד"שמש עו-שני קורח;אזולאי

עינב שימרוןאיתמר גרוטו29/06/201719:30:0020:00:00איתמר גרוטו ועינב שימרון' שיחה טלפונית פרופ

טלפוני שלומית תחברEinat Ronen;איתמר גרוטושלומית אבני29/06/201720:30:0021:45:00הכנה מפגש ציבורי גזענות

: הכנה לדיון בכנסת בנושא אי יישום התכנית הממשלתית למניעת עישון    משתתפים- שיחת ועידה

איתמר גרוטו29/06/201710:00:0010:30:00מיכל גולדברג, חיים גבע, אודי קלינר, איתמר גרוטו

-חיים גבע;קרן מזרחי;אודי קלינר

מיכל גולדברג;הספיל

ייצור ושיווק מכשור : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, ל"שיחת ועידה דחופה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו29/06/201708:00:0008:30:00מיכל כהן דר, נדב שפר, אסנת לוקסנבורג, אודי קלינר: משתתפים, ר"אמ, רפואי

נדב ;Michal Cohen - Dar;אודי קלינר

אסנת ;Dalia Monticciolo;שפר

עופרה ;ליאורה נעים;ר'לוקסנבורג ד

חבקין



תקציב היחידה למניעת : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו29/06/201715:30:0016:00:00ישי פאליק, דוד אזולאי, ספי מנדלוביץ, אורן פרלסמן, בת אל, יאיר טלמון: משתתפים, זיהומים

אורן ;בת אל נאור;יאיר טלמון

ישי ;דוד אזולאי;ספי מנדלוביץ;פרלסמן

שיר אברמיצקימיכל אליה;פאליק



הרצליה, מלון דניאלאיתמר גרוטו29/06/201709:00:0009:30:00(ב הזמנה"מצ) 09:00, איתמר אתה מברך בפתיחת הכנס- ההסתדרות הרפואית בישראל, EFMAכנס 

מסראוה סמירה ' ש בחינה לגב"ב',  בבניין קרולין קומה ב203בחדר ישיבות , באוניברסיטת בן גוריון 

איתמר גרוטו29/06/201711:00:0012:00:00גלעד-מורן' פרופ, בלצר' פרופ, גרוטו' פרופ: צוות הבוחנים

' קובי יעקב מורן פרופ

(giladko@post.bgu.ac.il);rbalicer@

netvision.net.il;einavta1@clalit.org.i

l;מורן אלול;RBalicer@clalit.org.il

בחדר , באוניברסיטת בן גוריון 

 בבניין קרולין קומה 203ישיבות 

ש"ב' ב

אוניברסיטת בן גוריוןאיתמר גרוטו29/06/201714:00:0015:30:00מצגות תלמידים בקורס מחלות זיהומיות של רן בליצר

סימן טוב-משה בר02/07/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה- בוטל 

אייל ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלה ;איתמר גרוטו;איריס קלירס;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אלון שלזינגר;גאון

אצל המנכלר קרן "ד;תקציבים- ברכה כהן ;ר'ד





הכנה לקרות וועדת גזענות : בנושא,  02-6706939: 'בקו מס, איתמר גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו02/07/201719:30:0020:30:00חיצונית והערכות לאירועים האחרונים

איילת ;קרן מזרחי;אודי קלינר

קלין 'ז;ורד עזרא;דוד זאודה;גרינבאום

אתי ;ניר קידר;טליה אגמון;אילוז

taliagmon2@gmail.comהרב פנחס ;ענאן עבאסי;מן'תורג

: משתתפים

 

שלומית ' גב, איילת גרינבאום' גב, ר אודני קלינר''ד

מר , ד טליה אגמון"עו, ורד עזרא'' ד, מר דוד זאודה,אבני

ל"לשכת משנה למנכ, 12קומה ר'איזבלה קרקיס דאיתמר גרוטו02/07/201711:30:0012:00:00ר איזבלה קרקיס''איתמר גרוטו וד' ע פרופ.פ

איתמר גרוטו02/07/201713:30:0014:15:00חגי דרור, עינב שימרון, איתמר גרוטו:    משתתפיםG2Gפגישה בנושא מינהלת 

צילה ;עינב שימרון;הילה צליח;חגי דרור

ל"לשכת משנה למנכ, 12קומה סעדון







12קומה , ל"לשכת המשנה למנכזהבה רומנו;מירי כהן;קלין אילוז'ז02/07/201710:00:0011:00:00זהבה רומנו, מירי כהן, איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים, תוכנית לאומית לבטיחות ילדים



(בראשות איתמר) רון רביע                             יועץ,עופר לוי,איתמר: בהשתתפות- דיור שירות המזון   

סימן טוב-משה בר02/07/201715:15:0016:00:00מאיה/נעם: אחראי

גלית ;עופר לוי;מורן אלול;איתמר גרוטו

אצל המשנה למנכלדב פסטמאיה גולן;נעם ויצנר;רון רביע;עבוד



לירי , ניבה בסדו, איתמר גרוטו: משתתפים. מפעלות למניעת השמנה בקרב ילדים: דיון פנימי בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות02/07/201718:00:0018:30:00פינדלינג ואודי קלינר

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר 39ירמיהו , אצל השר 



כתב )ישיבת וועדה ראשונה לבחינת אופן פרסום מדדים של התכנית למניעת זיהומים בבתי חולים 

איתמר גרוטו02/07/201716:00:0017:30:00(שמות המשתתפים מופיעים בגוף הזימון+ המינוי 

טאוב -סיגל ליברנט;ר'ענת זוהר ד

יפית ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;ר'ד

-אריאלה בן;אבי ישראלי פרופ;ציסמריו

ערן הלפרן ';'Yehuda Carmeli;'הרוש

'EranHal@clalit.org.il';אבי 

 אבי;'EranHal@clalit.org.il';ישראלי

 אבי';'EranHal@clalit.org.il';ישראלי

'ישראלי

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , הבריאות

ל"המשנה למנכ

 מינוי ועדה לבחינת אופן פרסום מדדים של התוכנית>> 

 <<doc.... למניעת זיהומים בבתי חולים



02- מורן אלול- מתאמת הישיבה -

ל"לשכת משנה למנכ, מגדליםמירב מרוםאלי רוזנברגאיתמר גרוטו02/07/201711:00:0011:30:00ר רוזנברג"עם ד. ע.פ



תפקידי רופאים באגף : ירושלים ישיבה בנושא, 507חדר , 5קומה , 39ירמיהו , במשרד הבריאות

איתמר גרוטו02/07/201708:00:0009:00:00מלאך' גב, שטרייספלד' גב, ר אניס"ד, מר רביע , ר קלינר"ד, גרוטו' פרופ: לאפידמיולוגיה משתתפים

דליה ;רון רביע;מורן אלול;אודי קלינר

מימי ;ר'אמיליה אניס ד;לב

שרה ;ר'רבקה שפר ד;שבתאי

12קומה , אצל איתמריוהנה רוזנריודפת ;רחל יונה;שטרייספלד



, מחקרים במשרד הבריאות בשיתוף קרן מחקרים רפואיים: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

02/07/201717:30:0018:00:00עמי בן יהודה, גבי בן נון, אבי ישראלי: משתתפים

-עמי בן;הרוש-אריאלה בן

אבי ;gabibinnun@gmail.com;יהודה

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכאבי ישראליישראלי פרופ



02/07/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

איתמר גרוטואופיר אביב03/07/201712:30:0013:00:00אופיר יתקשר לאיתמר לנייד- איתמר , ע טלפוני אופיר"פ



איתמר : משתתפים, תוכנית לאומית לבטיחות ילדים: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו03/07/201715:30:0015:45:00גלית גלעד, אורלי סילבינגר, מירי כהן, זהבה רומנו, גרוטו

זהבה ;שירן אמון;מירי כהן

shlomitt@beterem.org;רומנו

, איתמר גרוטו, אורלי וויינשטיין: משתתפים, מיקום אנשי מחשוב במרכז הארץ: שיחת ועידה בנושא

עופר לוי;איתמר גרוטואורלי וויינשטיין03/07/201717:30:0018:00:00עופר לוי

שלומית : משתתפים, הכנה למפגש ציבורי גזענות מטבחון: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

ענאן עבאסי;ניר קידר;שלומית אבניאיתמר גרוטו03/07/201720:15:0020:45:00עינת רונן, ענאן עבסי, ר שגית ארבל"ד, ניר קידר, אבני

 Einat Ronen;אלון-ר שגית ארבל'ד

(EinatRo@jdc.org)



נעם , אורלי וויינשטיין, גרוטו' פרופ: משתתפים, מחשוב, העברת תחום בתי חולים: שיחת ועידה בנושא

אורלי וויינשטיין03/07/201707:30:0008:00:00מיכאל לוריא, נעמה פרי, שירה לב עמי, ודים פרמן, ויצנר

ודים ;נעם ויצנר;איתמר גרוטו

ריקי ;כהן-נעמה פרי;עמי-שירה לב;פרמן

חיים שורמיכאל לוריא;נחמיה



'gilyaron@orliel.com'03/07/201711:00:0012:00:00פגישה אישית עם גיל ירון

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום

איתמר גרוטו03/07/201708:00:0009:00:00הסכם חילופי רופאים בין ישראל לפנמה: בנושא, י"חבר מזכירות הר, ר שימשון ארדמן"פגישה עם ד

ר "ליאוניד אידלמן ד

(lishka@ima.org.il) 

(lishka@ima.org.il);shertman@bez

eqint.net

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום

איתמר גרוטו03/07/201710:00:0011:00:00אודי, רבקה, איתמר: משתתפים, חפיפה

אודי ;איריס גמזו כהן;ר'רבקה שפר ד

קלינר

האגף לשעת , א"ת, 119יגאל אלון 

חירום



, מערך כאב: בנושא, ל של משרד הבריאות"המשנה למנכ, איתמר גרוטו' פגישה בראשות פרופ

איתמר גרוטו03/07/201709:00:0010:00:00ר סילביו בריל"ד, משה סלעי' פרופ: משתתפים

' ר"משה סלעי ד  

(ericap@tlvmc.gov.il)';'silviub@tas

mc.health.gov.il''Silviu Brill';'Moshe Salai, Prof'

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

משרד הבריאות, לשעת חירום

איתמר אתה משתתף, השתתפות בכנס שלום הילד בבאר שבע--תמר ברמן מייצגת את איתמר --  

על חומרים מסוכנים שמסתתרים? ילדים מורעלים: ילדים וסביבה בריאה: בנושא, במושב רביעי  

)במוצרי צריכה לילדים  ב תכנית"מצ איתמר גרוטו03/07/201714:15:0015:45:00(

אולם כנסים , בן גוריון' קמפוס אונ

לרשום בוויז שער רגר ' ב

אוניברסיטת בן גוריון

וועדת עבודה רווחה ובריאותאיתמר גרוטו04/07/201709:00:0009:15:00הכרה בהשכלה רפואית בביצוע התמחות רפואית בישראל של הרופאים הצרפתים



עופר לוי04/07/201708:45:0009:00:00איתמר יעלה טלפונית- רכש חיסונים  

אילן ;לב-אורית אפרתי;אביגדור מזרחי

יפתח 

(iyftac@asaf.health.gov.il); דפנה בר

ועדת מכרזיםולרי ;יניב זוהר;הדר מלכה;ששת



הוועדה למאבק בסמים- כנסתאיתמר גרוטו04/07/201709:00:0011:00:00ר"פגיעה במטופלי קנאביס רפואי נוכח עיכובים וקשיים בעבודת היק

איתמר גרוטו04/07/201712:30:0013:15:00נסיעה



איתמר גרוטו04/07/201711:00:0012:30:00טיפול רשויות המדינה בקנאביס רפואי: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא

חדר הוועדה לענייני ביקורת 

, המדינה הממוקם באגף קדמה

2740אולם מספר , 2קומה 

, מיכל עמר, דב פסט, הראל- מירה היבנר, איתמר גרוטו: משתתפים, נהלי עבודה מול ביקורת הפנים

איתמר גרוטו04/07/201714:30:0015:30:00סנדרה קרת

דב ;מלי כראזי;הראל-מירה היבנר

12קומה , בלשכה של מירה היבנרסנדרה קרת;מיכל עמר;ציפי מזרחי;פסט



ר "יו- אפליה והדרה במערכת הבריאות , ישיבה ציבורית שניה של הוועדה המתכללת בנושא גזענות

איתמר גרוטו04/07/201715:30:0019:00:00(החדש)ב "רשומה בכתב  המינוי המצ: גרוטו  רשימת משתתפים' הוועדה פרופ

'YasminEl@clalit.org.il';אודי 

hadas@phr.org.il';'Harari@sz';קלינר

mc.org.il';'tenebriut@gmail.com';'sh

araf@acri.org.il';sharaf.m.hassan@

Michal Cohen - 

Dar;benyefet.yael@gmail.com;yish

ay@meuhedet.co.il;'יעל בן 

benyefet.yael@gmail.com;yish;'יפת

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

אולם , 4קומה ', בניין ב, הבריאות

כנסים

איריס , טליה פליישמן: משתתפים, כנס וועדת אתיקה: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו05/07/201716:30:0017:00:00טאוב- סיגל ליברנט, לייטרסדורף

איריס  לייטרסדורף ;טליה פליישמן

סיגל ליברהט דר׳ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;ר'ד



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכענת יצחק;עמי-שירה לב05/07/201707:30:0008:00:00עם שירה לב עמי. ע.פ



איתמר גרוטו05/07/201718:30:0019:00:00(מרכז השל)שיחה עם אבי 

 



ל" אצל המנכרונית אנדוולט;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר05/07/201712:00:0013:00:00אנדוולט              איריס+גרוטו+שלום זיידלר+גליה שגיא-   סימון מוצרי מזון 





אצל איתמרמורן אלולאיתמר גרוטו05/07/201710:45:0011:00:00פגישת היכרות עם מורן



אצל איתמררננה אלמוגאיתמר גרוטו05/07/201710:30:0010:45:00פגישת היכרות עם רננה אלמוג



אצל איתמרשירן אמוןאיתמר גרוטו05/07/201709:30:0009:45:00פגישת היכרות עם שירן אמון



אצל איתמרסנדרה קרתאיתמר גרוטו05/07/201710:00:0010:15:00פגישת היכרות עם סנדרה קרת



אצל איתמרטובה ברקתאיתמר גרוטו05/07/201710:15:0010:30:00פגישת היכרות עם טובה ברקת



אצל איתמרמירה גבאיאיתמר גרוטו05/07/201709:45:0010:00:00פגישת היכרות עם מירה גבאי



איתמר גרוטו05/07/201711:15:0012:00:00רויטל טופר, שירה לב עמי, איתמר: משתתפים, 1סיור בקומה 

- רויטל טופר ;ענת יצחק;עמי-שירה לב

מפגש ליד המעליות, 1קומה חבר טוב



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכדוד אזולאי;יניב פז;ראובן אליהו05/07/201708:00:0008:30:00ראובן אליהו, דוד אזולאי, איתמר גרוטו: משתתפים, סייבר. ע.פ



איתמר גרוטו06/07/201711:30:0012:00:00להתקשר ללאה רוזן

 



shlomitt@beterem.orgOrly Silbingerאיתמר גרוטו06/07/201711:00:0011:30:00תוכנית לאומית לבטיחות ילדים: בנושא" בטרם"שיחה טלפונית עם אורלי מ



ophirz@bdo.co.ilOfer Assafאיתמר גרוטו06/07/201718:30:0019:30:00פגישה עם אופיר זילביגר

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

משרד הבריאות, לשעת חירום

אגף לשעת חירוםדוד אזולאיאיתמר גרוטו06/07/201719:30:0020:30:00תכניות עבודה, עם דוד אזולאי. ע.פ



איתמר גרוטו06/07/201715:00:0015:30:00נסיעה



rachelb@hof-ashkelon.org.ilאיתמר גרוטו06/07/201712:00:0012:30:00מרכזי חוסן: בנושא, ון'שיחה טלפונית עם יאיר פרג



יעקב ליצמן שר הבריאות06/07/201713:15:0013:35:00( דקות 10סיגל שאלתיאלי נפגשת עם השר בחוסן ל )ביקור בחיידר מעלות 

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר Tova Shofel;חנה סלע 

גיל ידריך את )בצד ימין שער צהוב , נכנסים בכניסה הבאה אחרי הישוב(צמוד למעלות)- נסיעה לחוסן

יעקב ליצמן שר הבריאות06/07/201712:45:0013:15:00(מועצת תפן , סיגל שאלתיאלי )(הנהג

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר בוואיז רושמים מושב חוסן 



06/07/201716:00:0017:00:00ליאור קוניצקי', לה רבינוביץ'אנג, דוד אזולאי, איתמר גרוטו: משתתפים, IPRED V 2018כנס 

Angela Rabinovich 

(Angela@export.gov.il);'liork@expo

rt.gov.il'; דוד אזולאי;עינב שימרון

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום

יובל לנדשפט;ונין'קרין צאיתמר גרוטו06/07/201708:00:0011:00:00 וועדת היגוי בין משרדית לנושאי קנאביס לשימוש רפואי ולמחקר

' בנין ב,  בית דגן, משרד החקלאות

205חדר ', קומה ב, 

 

להלן רשימת נושאים שידונו 

:בישיבה

 

אולם הכנסים באר יעקבאיתמר גרוטו06/07/201713:00:0015:00:00השתתפות בפורום מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים

סוכם עם זאב 

קפלן

 

 

טל ניקחוIPRED V06/07/201717:00:0018:30:00ועדה מארגנת 

ר "פקע- אייל פורמן 

(furman46@mail.idf.il); אנה

מירב ;יאיר טלמון;ארז און;אראל

ח"אגף שעעינב ;סמדר שזו;נונה אבו דאלו;ענבר









איתמר גרוטו07/07/201708:00:0009:30:00(דברי פתיחה)הכשרת רופאים לטיפול בקנאביס רפואי  (4מחוזר )פתיחת קורס 

מרכז ההכשרות , תל השומר

הלאומי



הכנה למועצת : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, גרוטו' פרופ, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

קרולין פרח;ינון יוני;אלי גורדון;בעז לבאיתמר גרוטו09/07/201711:00:0011:30:00ינון יוני, אלי גורדון, בעז לב: משתתפים, מזון עליונה



איתמר גרוטו09/07/201710:30:0011:00:00קובי פלג' לשוחח עם פרופ



אצל איתמרעידית נדבאיתמר גרוטו09/07/201710:00:0010:15:00פגישת היכרות עם עידית נדב



אלון : משתתפים, החזרי תשלומים לפעוטות אוטיסטים: ל בנושא"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו09/07/201715:30:0016:30:00בלה בן גרשון, ורד עזרא, שרונה, סיביל, חיים הופרט ומסי, רמי השאש, יניב זוהר/ שלזינגר

דפנה בר ;יניב זוהר;אלון שלזינגר

מסגנאו ;חיים הופרט;נירית כהן;ששת

-שרונה עבר;סיביל סירקיס;יסני (מסי)

-בלה בן;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;הדני

-טל ברגמן;ר"רפי לטנר ד;אורן פרלסמן

לוי

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



, (ב חומר"מצ)לית איגוד סיסטיק פיברוזיס "מנכ, שירה זגורי' ל עם גב"פגישה בראשות המשנה למנכ

אודי , ליזה רובין, שלמה אלמשנו, עמי זינגר, ורד עזרא ונציגיה: משתתפים מטעם משרד הבריאות

איתמר גרוטו09/07/201717:45:0018:30:00קלינר ונציגי בריאות הציבור

'shira@cff.org.il'; קלין'ז;ורד עזרא  

ליזה;שלמה אלמשנו;עמיהוד זינגר;אילוז  

קרן;אודי קלינר;ר'רובין ד  

eitank@hadassah.org.il';'HMi';מזרחי

זהבה ;ישי פאליק;אורן פרלסמן

shlomo.almashanu@sheba.he;רומנו

alth.gov.il;'Ori Inbar;'אופיר אביב

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

 << איגוד סיסטיק פיברוזיס- בקשה לפגישה >> 





02- מורן אלול -

, הדר אלעד, שרית יערי, ורד עזרא: משתתפים, "טרם"פעילות : בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

09/07/201708:00:0009:00:00שושי גולדברג

שושי ;הדר אלעד;קלין אילוז'ז

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכשני לוי;שרית יערי;ורד עזרא;גולדברג



'ytkaufman@hotmail.com'איתמר גרוטו09/07/201716:30:0017:00:00(ב חומר"מצ)ר יקיר קאופמן "פגישה עם ד

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

שלום 

רב

 

 

איתמר גרוטו09/07/201709:00:0010:00:00זהבה רומנו/ ורד עזרא, חן קוגל: המכון לרפואה משפטית- 2017התקדמות תכנית עבודה חציון 

חן ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;דוד אזולאי

ר "קוגל ד

(chen.kugel@forensic.health.gov.il)

 

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ



: משתתפים, סיעור מוחות בנוגע להשלכות של הגדרת מערכת הבריאות כתשתית קריטית לעניין סייבר 

ראובן ,  שירה לב עמי, ורד עזרא, מיכאל לוריא/ אורלי ויינשטיין, ארנון אפק, בעז לב, איתמר גרוטו

איתמר גרוטו09/07/201714:30:0015:30:00טאוב- סיגל ליברנט, עידית סגל, הדר אלעד, רותי ישי, אודי קלינר, יניב פז, אליהו

אורלי ;בעז לב;ארנון אפק פרופ

קלין 'ז;ורד עזרא;שרה עדיקה;וויינשטיין

ראובן ;ענת יצחק;עמי-שירה לב;אילוז

הדר ;רותי ישי;אודי קלינר;יניב פז;אליהו

מיכאל ;כהן-נעמה פרי;אסף פרקר

ישי פאליק;לוריא

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

מדי פעם עולה דרישה להכיר במערכת : רקע הישיבה

הבריאות כתשתית קריטית מבחינה 

.סייבר

 

איתמר : משתתפים, שיפור חווית המטופל בתהליך האשפוז הסיעודי: פגישת סטאטוס חודשית בנושא

, אורית רונן, איילת גרינבאום, דפנה לוין, רוני ספיר, פרדי סלומון, איריס רסולי, אהרון כהן, גרוטו

09/07/201711:30:0012:15:00אירנה בכרך

טלי ;רוני ספיר;דפנה לוין;דפנה לוי

איילת ;ר'אהרון כהן ד;ממן

אירנה ;פרדי סולומון;גרינבאום

ענת ;ר'איריס רסולי ד;אורית רונן;בכרך

מיטל ;ר'פנחס ברקמן ד;נונה אבו דאלו

רותם ;איציק לוי;מרים יוספין;גבאי

ריקי ;אתי מרקוביץ;מינה שמייה;הראל

נחמיה

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



09/07/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה





09/07/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

ורד עזרא10/07/201719:00:0019:30:00מעקב היריון לנשים חסרות מעמד: שיחת ועידה בנושא

אודי ;מורן אלול;איתמר גרוטו

מיכל ;עידית סגל;קרן מזרחי;קלינר

שרית יערי;אילה גרבר;שלומוב



, מנהל רישוי בקרה ואכיפה במשרד החינוך, גור רוזנבלט)הצגת מודל חדש בבריאות במסגרות החינוך 

איריס גמזו כהן10/07/201708:00:0009:00:00(שלום סהר, עמיר יצחקי, אודי, רבקה,   איתמר

'gilana@education.gov.il';'gurr@ed

ucation.gov.il'; מורן;קרן מזרחי  

עמיר;אודי קלינר;איתמר גרוטו;אלול  

טלי לביא;שלום סהר;יצחקי

' רבקה שפר';פארס טויל  

ר'ד ;gurr@education.gov.il'

 39חדר ישיבות  ירמיהו , 12קומה 

(026247850קרן )

שירה )א לשירות בקהילה "הצגת התוכנית החדשה של מד: בנושא, א מר אלי בין"ל מד" פגישה עם מנכ

יעקב ליצמן שר הבריאות10/07/201713:30:0014:00:00ניר קידר ומירה היבנר, מירי כהן: מהמשרד. ר רפי סטרוגר"ד+ אורן בלומשטיין  + (03-6300205

איתמר 

';'yakov.litzman9@gmail.com;'גרוטו

חיים ;אבי דזדק;אבי בהר';אבי בהר

39ירמיהו מאיר ברודר;הדר אלעדיעקב ';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן

חיסון מוכרני מזון : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, גרוטו' פרופ, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

' פרופ, מיטשל שוואבר, יהודה כרמלי, אמיליה אניס, טליה אגמון אודי קלינר:משתתפים,בבתי חולים

איתמר גרוטו10/07/201715:00:0015:30:00ד סיגל רביע"עו,ד עודד גורני"עו, ד מיכל דיקשטיין"עו, רשפון

'mitchells@tlvmc.gov.il';'Yehuda 

Carmeli'; שמואל' פרופ  

או;'michald@hy.health.gov.il';רשפון

 די קלינר

'Amir 

Nutman';'taliagmon2@gmail.com'

פרופ: משתתפים, מחשוב, העברת תחום בתי חולים: שיחת ועידה בנושא*** השיחה מבוטלת  *** ' 

אורלי וויינשטיין10/07/201707:30:0008:00:00מיכאל לוריא, נעמה פרי, שירה לב עמי, ודים פרמן, נעם ויצנר, אורלי וויינשטיין, גרוטו

ודים ;נעם ויצנר;איתמר גרוטו

ריקי ;כהן-נעמה פרי;עמי-שירה לב;פרמן

קו שיחת ועידה ;מיכאל לוריא;נחמיה

חטיבת המרכזים הרפואיים 

עמיר יצחקי , אודי קלינר, איתמר גרוטו: משתתפים. רישוי מוסדות חינוך באיזור הדרום: פגישה בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות10/07/201710:00:0010:30:00(טסלר)ומיכאל גדלביץ 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר 39ירמיהו  



, סמדר שזו, עינב שימרון :  משתתפים, קמפין שף אפשריבריא: בנושא, גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

איתמר גרוטו10/07/201717:30:0018:30:00לירי פינדלינג אנדי, אופיר רייכמן, ניבה מנור , אלי גורדון , רונית אנדוולט

צילה ;סמדר שזו;עינב שימרון

אלי ;מורן משה;רונית אנדוולט;סעדון

-ניבה בסודו;קרולין פרח;גורדון

לירי פינדלנג ;מנור

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

לית הרשות הלאומית לבטיחות "מנכ)רחלי טבת ויזל ' וגב, אסנת לוקסנבורג, קובי פלג' פגישה עם פרופ

10/07/201712:30:0013:30:00lishka@rsa.org.il(בדרכים

 Rachel Tevet;איתמר גרוטו

Wiesel;Yuval Friedman;Esti 

Shimoni;Hadass Shon Levi; אסנת

ר'לוקסנבורג ד

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , הבריאות

ל"המשנה למנכ

בפגישה 

:משתתפים

 

  

יעקב ליצמן שר הבריאות10/07/201710:30:0011:00:00איתמר גרוטו ואודי קלינר: מוזמנים (מוטי- רק גורמי המשרד)מחצבות אושרת : פגישה בנושא

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו 



מושב אביחיל, בית הגדודיםאיתמר גרוטו10/07/201708:00:0014:30:00(ב הזמנה"מצ)הכנה ליום עיון מענה לטרור ביולוגי 

איתמר גרוטו10/07/201715:30:0016:30:00 לשילוב יוצאי אתיופיה609וועדת מעקב אחר החלטת ממשלה 

'danielraday@gmail.com';'Ayeleten

baram@gmail.com'; טדי;סנדרה קרת  

שלומית;גרמאי  

dianele@clalit.org.il';'bettyt@c';אבני

נמרוד ;יודפת מלאך;פאולה רושקה

אמסטר

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר ישיבות, 12קומה , הבריאות

מירי : משתתפים, בנושא מיקור חוץ של בקרות משרד הבריאות, איתמר גרוטו' פגישה בראשות פרופ

, נתן סמוך, יאיר אסף, דב פסט, אירית לקסר, עמיר יצחקי, אלי גורדון, ורד עזרא, סנדרה קרת, כהן

איתמר גרוטו10/07/201716:30:0017:30:00טליה אגמון, מיכל גולדברג

קלין 'ז;ורד עזרא;סנדרה קרת;מירי כהן

אירית ;אריאלה אסרף;עמיר יצחקי;אילוז

יאיר ;ציפי מזרחי;דב פסט;ר'לקסר ד

נתן ;מיכל גולדברג;יעל קאלק;אסרף

שירה ;בת אל נאור;הדס ידגר;יעל קפלן

יאיר ;יובל אביגדור;ודים פרמן;ארנון

'taliagmon2@gmail.com;'טלמון

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

, ר"הבטים בפעילות אגף האמ: דוח האגף לביקורת פנים: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

, דב פסט, שירה לב עמי, נדב שפר, אסתי שלי, אסנת לוקסנבורג, אלי סלמה, ציפי הלמן: משתתפים

איתמר גרוטו10/07/201711:00:0012:00:00סנדרה קרת, הדר ראדה, נטליו רוזנבלום, שרית סיון

אסנת ;אלי סלמה;רחל יצקן;ציפי הלמן

אסתי ;ליאורה נעים;ר'לוקסנבורג ד

ענת ;עמי-שירה לב;נדב שפר;שלי

שרית סיון ;ציפי מזרחי;דב פסט;יצחק

בני ;מרים יוספין;אסף פרקר

יוסי בן יעקב ;בולגריו

(yossib@moin.gov.il);ערבה קידר-

תירוש

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



-- איתמר גרוטו11/07/201714:00:0014:30:00ר המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה"יו, שיחה טלפונית עם מר יואב קריים--בוצע



תמר שני;איתמר גרוטו;ורד עזראדב פסט11/07/201712:00:0012:30:00תמר שני+ ורד עזרא + איתמר גרוטו + דב : משתתפים, ס לבקרים"ביה





אפרת רורמןאיתמר גרוטו11/07/201709:30:0010:00:00ר אפרת רורמן''ע עם ד.פ

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , הבריאות

ל"המשנה למנכ

ל"משנה למנכ, 12קומה ציפי מזרחי;דב פסטאיתמר גרוטו11/07/201711:30:0012:00:00דב פסט, איתמר גרוטו: משתתפים, ל"שינוי ארגוני משנה למנכ





הכרת תארים לעולים מצרפת בתחום הבריאות ובעייותהם השוטפות : בנושא, עם אריאל פיקאר. ע.פ

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכאריאל פיקאר11/07/201714:30:0015:15:00העומדים מול העולים בכל הקשור למערכת הבריאות



איתמר גרוטו' אצל פרופמורן אלול;איתמר גרוטוגרשון-בלה בן11/07/201715:30:0016:00:00הצלב האדום



והמעבדה " כלללית"בדיקות של פתולוגיה מולקולרית ב: ישיבה בנושא, איתמר גרוטו' בראשות פרופ

איתמר גרוטו11/07/201713:00:0014:00:00(שמות המשתתפים מופיעים בגוף הזימון)" כרמל"ב

רותי 

Rutsh@clalit.org.il';'ben_itzhak;'ישי

@rambam.health.gov.il';'Iris.Barsha

ck@sheba.health.gov.il';'Peli@had

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

ניתן להחנות בחניון התחנה המרכזית ולהביא --- חניה

רכב למתן ' מס+ פתקית 

מדבקה

 

(בראשות איתמר) איתמר או נציג,של שאשא/ליאור ע,כ יפעת שאשא"ח: בהשתתפות- רפואה בצפון   

סימן טוב-משה בר11/07/201710:30:0011:30:00מאיה        ליאור: ר מיכל כהן דר     יועץ אחראי"ד,מטעמו 

Michal Cohen - Dar;איתמר 

אצל מנכלמאיה גולן;מורן אלול;גרוטו



איתמר גרוטו12/07/201700:00:0000:00:00 כנס ועדות אתיקה להנהלות קופות החולים ולשכות הבריאות בניין בזק

ספי מנדלוביץ12/07/201708:00:0008:20:00ר ורד עזרא"ד, איתמר גרוטו' פרופ, ר ספי מנדלוביץ"ד: בהשתתפות". בטרם"שיחת ועידה בעניין 

ורד ;מורן אלול;איתמר גרוטו

מירי כהן;קלין אילוז'ז;עזרא



12/07/201714:30:0016:00:00רונית אנדוולט, בעז לב, יוני ינון, אלי גורדון: מזומנים- המועצה העליונה למזון 14:30

 Shlomo Ben]שלמה בן אליהו'

Eliyahu]'

MankalSync;משה ויין [Moshe 

Wein];סיגל זילברמן [Sigal 

Zilberman]; יו דולב'סרג  [Sergio 

Dolev];עבד גרה [Abed 

בניין , הקריה החקלאית בית דגן

לשכת - 492 חדר 4המנלה קומה 

ל משרד החקלאות"מנכ

משתתפים  ממשרד 

:הבריאות

 

מורן ) 02-5081208- תואם מול מורן- איתמר גרוטו' פרופ

: איתמר הטקס עצמו מתחיל בשעה, ל"ש יצחק רבין ז"הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי ע

ירושלים, מוזיאון ארצות המקראאיתמר גרוטו12/07/201716:00:0018:30:00(הודעה על שינוי שעת התחלה+ ב הזמנה"מצ)!  17:00

פורום מוביל וועדת גזענות : בנושא, 02-6706939: 'גרוטו בקו מס' שיחת הכנה בראשות פרופ

איתמר גרוטו12/07/201718:30:0019:00:00מר קידר, אלון-ר ארבל"ד, אבני' גב: משתתפים

ר 'ד;מן'אתי תורג;ניר קידר;שלומית אבני

 Einat Ronen;אלון-שגית ארבל

(EinatRo@jdc.org)ענאן עבאסי



נועה חסדאי13/07/201700:00:0000:00:00שערי צדק בית חולים בקר. תרגיל רעידת אדמה בסורוקה 

 Abach;Izak-  ערן שנקר 

Grinberg; אבי מישרים

(avi_meysharim@mod.gov.il);איתמ

באר שבעאמיר יהב ;ר גרוטו



איתמר גרוטו13/07/201718:00:0018:30:00הנחיות תזכיר של מחצבות אושרת: בעניין , שיחה טלפונית עם חיים שנהר



, world leading nutrition experts visit at Israe: בנושא, 02-6706939: שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו13/07/201717:30:0018:00:00מאיה גולן, רונית אנדוולט, עינב שימרון, אודי קלינר, רבקה שפר, איריס שי' פרופ: משתתפים

אודי קלינר ;ר'רבקה שפר ד

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); עינב

אירס ;מאיה גולן;רונית אנדוולט;שימרון

קרן ;(irish@bgu.ac.il)' שי פרופ



מירי כהן13/07/201708:00:0011:00:00(לפני שיוצאים לסיור בשוק)הרצאה לשכת משנה למנכל 

ארנון ;עידית נדב;מורן אלול;שירן אמון

דוד ;טובה ברקת;אפק פרופ

רננה ;מירה גבאי;סנדרה קרת;אזולאי

9חדר ישיבות קומה אפי ;איתמר גרוטו;קרן מזרחי;אלמוג

מירי כהן13/07/201708:00:0016:00:00סיור בשוק מחנה יהודה- ל"יום גיבוש לשכת משנה למנכ-נא לשריין ביומנים 

ארנון ;עידית נדב;מורן אלול;שירן אמון

דוד ;טובה ברקת;אפק פרופ

רננה ;מירה גבאי;סנדרה קרת;אזולאי

שוק מחנה יהודהאיתמר גרוטו;קרן מזרחי;אלמוג



אגף שעת חירוםאיתמר גרוטו14/07/201709:30:0011:30:00(ב נושאים"מצ)גניקולוגיה וגנטיקה , מועצה לאומית למיילדות

איתמר גרוטו16/07/201700:00:0000:00:00עם שרה. ע.למסור לאיתמר את החומר לפ



סימן טוב-משה בר16/07/201717:00:0017:45:00מאיה: דב     יועץ אחראי,איתמר,יובל לנדשפט: בהשתתפות- קנביס - סטטוס 

מורן ;איתמר גרוטו;יובל לנדשפט

ל"אצל המנכמאיה גולן;ציפי מזרחי;דב פסט;אלול



איתמר גרוטו16/07/201716:00:0016:30:00איתמר לשוחח עם יעקב פולאקביץ



סימן טוב-משה בר13:0016/07/201713:00:0014:30:00לתשומת לבכם הנהלה ב- פורום הנהלה 

אייל ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלה ;איתמר גרוטו;איריס קלירס;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אלון שלזינגר;גאון

ל"אצל המנכר קרן "ד;תקציבים- ברכה כהן ;ר'ד



יעקב ליצמן שר הבריאות16/07/201716:00:0017:00:00איתמר גרוטו ומיכל גולדברג, אודי קלינר: משתתפים. ח העישון" דו: פגישה בנושא

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו 



: בהשתתפות- אחיות מומחיות קליניות : בנושא- מנהלים שלהם +אחיות  מומחיות- בראשות איתמר 

הילה ,אורלי ויינשטיין,ספי,נעם,נציג/ורד עזרא, רופאים הממונים+וצוות אחיות מומחיות,שושי גולדברג 

סימן טוב-משה בר16/07/201710:30:0011:30:00מאיה: איתמר         יועץ אחראי,ודים,איל,פיגל   

קלין 'ז;ורד עזרא;שני לוי;שושי גולדברג

אורלי ;ספי מנדלוביץ;נעם ויצנר;אילוז

הילה פיגל ;שרה עדיקה;וויינשטיין

מגי בן ;אייל בסון;מאיה גולן;ר"ד

אורן ;Solomon Michal;הדס תדהר

אצל המנכל'Dr. Levinkopf Moshe;'פרלסמן



16/07/201719:00:0019:15:00שוטף עם לירי פינדלינג אנדי. ע.פ

לירי פינדלנג ;לירי פינדלינג אנדי

(lirifindling@gmail.com)12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ



המשרד להגנת : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, גרוטו' פרופ, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

אודי , נציג מטעמה/ ורד עזרא: משתתפים, 2016ו "התשע, הצעת חוק רישוי סביבתי משולב: הסביבה

איתמר גרוטו16/07/201708:00:0008:30:00טליה אגמון, מיכל גולדברג, קלינר

אודי קלינר ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); מיכל

מורן אלול;ר'טאוב ד-סיגל ליברנטקרן מזרחי;טליה אגמון;גולדברג



, תקציב אובדנות: בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, גרוטו' פרופ, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו16/07/201719:15:0019:45:00דוד אזולאי, יעל פומרנץ, שושי הרץ, יאיר טלמון, ודים פרימן: משתתפים

שושי ;יאיר טלמון;יעל קאלק;ודים פרמן

 (shoshkan@gmail.com)הרץ 

(shoshkan@gmail.com); שושי

yaelpomer@gmail.comדוד אזולאי;יעל פומרנץ;איזנברג הרץ



יורם , דב פסט: משתתפים, משמר הבריאות: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

16/07/201717:45:0018:00:00יניב מדאר, רובינשטיין

ציפי ;יורם רובינשטיין;דב פסט

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכביטחון-מיכל אזולאי;יניב מדאר;מזרחי

סקירת ההתקדמות : טיוב רגולציה: בנושא, 02-6706939: 'גרוטו בקו מס' שיחת ועידה בראשות פרופ

הדס ידגר;קרולין פרח;אלי גורדוןאיתמר גרוטו16/07/201708:30:0009:00:00אלי גורדון, הדס ידגר: משתתפים, RIA- בחוק המזון ובתהליכי ה



: משתתפים, טיפול בתא לחץ היפרבארי: בנושא, איתמר גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו16/07/201718:00:0018:30:00ר נחום סורוקר"ד, זאב מינר' פרופ, שי אפרתי' פרופ, נר- ר יצחק זיו"ד, מלי הלפרן' גב, גרסיאלה ביל' גב

מלי ;גרסיאלה ביל

.itzhak.zivnir@sheba.health;'הלפרן

gov.il';'edith.dayan@sheba.health.

gov.il';'meiner@hadassah.org.il';'so

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

ולהביא , ניתן לחנות בחניון התחנה המרכזית—חניה

רכב למתן ' מס+ פתקית 

מדבקה

 

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכרחל יונה;שרה שטרייספלדאיתמר גרוטו16/07/201714:30:0015:15:00עם שרה שטרייספלד. ע.פ



יעקב ליצמן שר הבריאות16/07/201718:30:0019:00:00ודים פרמן, איתמר גרוטו , ורד עזרא: מוזמנים. פגישת המשך בנושא סוכרת

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר ירמיהוהדר אלעד;ודים פרמן;אורן פרלסמן 



איתמר גרוטו16/07/201711:30:0012:30:00 ישראלTNSלית "מנכ, מיכל ביטרמן' פגישה עם גב

אודי קלינר ;אלי גורדון;קרולין פרח

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); רונית

מורן ;אנדוולט

maayan.akman.tns@gmail.co;'משה

'michal.hirshberg.tns@gmail.com';'

mmgtnsil@gmail.com';'yael.tns@g

mail.com';'Michal Bitterman';קרן 

מורן אלול;מזרחי

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ



איריס , נעם ויצנר, בלה בן גרשון, טל ברגמן, ורד עזרא, איתמר גרוטו: משתתפים, מרכזי חוסן

ראש מועצת שער )אלון שוסטר , (ראש מועצה אשכול)גדי ירקוני , זאב צוק רם, ברוך שוגרמן, פלורנטין

איתמר גרוטו16/07/201709:00:0011:00:00!!(ב סדר יום"מצ( )מ"משרד רוה)דן להב , (ראש מועצת שדות נגב)תמיר עידן , (הנגב

-yonatan@itc;'גרשון-בלה בן

office.org.il;'ורד ;איריס צפירה

ענת ;לוי-טל ברגמן;קלין אילוז'ז;עזרא

בריאות - אליהו 

'Miri Shpigel';מירי 

tehilar@sng.org.il';'shiraamitay';כהן

@gmail.com';'leora@sdotnegev.org

.il';'sigalitg@sng.org.il';'hanar@sed

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר ישיבות, 9קומה , הבריאות

סדר יום לישיבה בנושא מרכזי חוסן 

 

 

התייחסות ליעילותו ויישומו של  –             10:15 – 9:00

אסדרה : הוועדה לתיקון ליקויים דוח מבקר המדינה: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

איל , מיכל אלחדף, סנדרה קרת, אסתי שלי, אסנת לוקסנבורג: משתתפים, ופיקוח בתחום הרוקחות

איתמר גרוטו16/07/201715:15:0016:00:00אסף פרקר, שיר אברמיצקי, ורד מדמון, מתן אונגר, רויטל טופר, דב פסט, שוורצברג

ליאורה ;אסתי שלי;ר'אסנת לוקסנבורג ד

פרופ ;מיכל אלחדף;סנדרה קרת;נעים

דב ;אהרון-נתי כהן;איל שורצברג

חבר - רויטל טופר ;ציפי מזרחי;פסט

אורן ;רנו'דינה צ;איתי קלטניק

נמרוד אמסטר;הדס ידגר;פרלסמן

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

16/07/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

: משתתפים, תקציב שעת חירום: בנושא, גרוטו' בראשות פרופ, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו17/07/201718:00:0018:30:00דוד אזולאי, רן אדלשטיין, יאיר טלמון, ודים פרמן

רן ;יאיר טלמון;דוד אזולאי

יעל קאלק;ודים פרמן;אדלשטיין



סימן טוב-משה בר17/07/201710:00:0011:00:00מאיה גולן+ איתמר +יעל קפלן

מורן ;איתמר גרוטו;מאיה גולן;יעל קפלן

ל"אצל המנכאלול



, התכנית הלאומית לסוכרת: בנושא, גרוטו' בראשות פרופ, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

דוד אזולאי;גרסיאלה ביל;מלי הלפרןאיתמר גרוטו17/07/201717:30:0018:00:00גרסיאלה ביל, מלי הלפרין,דוד אזולאי : משתתפים



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכביטחון-מיכל אזולאישלום זבריקו17/07/201709:00:0009:30:00נהגי חירום: בנושא, עם שלום זבריקו. ע.פ



קביעת משימות בתכנית : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו17/07/201717:00:0017:30:00דליה זיו, רונית רינגל, רן אדלשטיין, נועה חסדאי, דוד אזולאי: משתתפים, העבודה

רן ;נועה חסדאי;דוד אזולאי

דליה זיו;רונית רינגל;אדלשטיין



17/07/201707:30:0008:15:00הכנה לסדנא בריאות וסביבה

 Sinaiaסיניה נתניהו    

Netanyahu

אורנה ;zohari@gmail.com;תמר ברמן

אוריה שדה   ;ר'איזבלה קרקיס ד;מצנר

Uria Sadeh;אצל איתמר גרוטואודי קלינר;איתמר גרוטו

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכציפי הלמן;רחל יצקן17/07/201712:00:0012:30:00ציפי הלמן, איתמר גרוטו: משתתפים, ל"נהלי עבודה בין האגף לביקורת פנים ללשכת המשנה למנכ



17/07/201708:15:0008:45:00עידית נדב, רון רביע, איתמר גרוטו: משתתפים, הרשאות במרכבה

דפנה ;אלון שלזינגר;רון רביע;דליה לב

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכאתי פיטוסיעידית נדב;נירית כהן;בר ששת



ר "ד: התארגנות לוגיסטית לחיסון חצבת משתתפים:  בנושא026706938: שיחת ועידה דחופה בקו

רופאי + נציג/מר בסון, דהן' גב, גרינבאום' גב, מר רביע, ר אניס"ד, רשפון' פרופ, גרוטו' פרופ, קלינר

אודי קלינר17/07/201716:00:0017:00:00המחוזות

נורית סבג ;שמואל רשפון' פרופ

מימי ;ר'אמיליה אניס ד;ווקנין

דליה ;רון רביע;איריס גמזו כהן;שבתאי

אייל ;שני דהן;איילת גרינבאום;לב



אייל ,עינב שימרון,טליה אגמון,נועה,בני דוידזון,רן אדלשטיין,ורד,בעז: בהשתתפות- סיכום שביתת רעב 

: מיקי מהכללית            יועץ אחראי,אורלי ויינשטיין,מ"נציג אג,ס"קרפר שב,נציג צבא,איתמר,בסון

סימן טוב-משה בר17/07/201716:00:0017:00:00מאיה

רן ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;בעז לב

- י 'אנג;'ר"בני דוידזון ד;אדלשטיין

נועה ';אסף הרופא- מזכירה 

עינב ;טליה אגמון;דליה זיו;חסדאי

'scharfy@asaf.health.gov.il';סיגל 

סמדר יעקב;ר'טאוב ד-ליברנט

ל               החנייה "אצל המנכ

בחניון התחנה מרכזית במידה 

ומישהו ירצה להחנות במגדלי 

הבירה נא להעביר מספר רכב וסוג 



הוועדה לתיקון ליקויים דוח : בנושא, איתמר גרוטו' בראשות פרופ, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

, מוצרים וכניסה למקומות ציבוריים, מניעת הפליה באספקת שירותים: מבקר המדינה בנושא

איתמר גרוטו17/07/201709:30:0009:45:00מור שרון, ורד עזרא, שלומית אבני, סנדרה קרת, מיכל אלחדף: משתתפים

שלומית ;סנדרה קרת;מיכל אלחדף

-ר שגית ארבל'ד;מור שרון;אבני

טלי ממן;איילת גרינבאום;אלון

ִריא  ִריבָׁ כתב )איתמר גרוטו    ' פרופ, ר הוועדה"יו- וועדת ההיגוי המשרדית לתכנית הלאומית ֶאְפשָׁ

איתמר גרוטו17/07/201713:00:0016:00:00(סדר יום+ המינוי מופיע בגוף הזימון

רבקה ;ספי מנדלוביץ;לירי פינדלינג אנדי

ניבה ;אביעד הדר;אודי קלינר;ר'שפר ד

אלי ;רונית אנדוולט;מנור-בסודו

אילנה ;ר'ליזה רובין ד;רוזנברג

חוה ;קרן מזרחי;ליטל קינן בוקר

לשכת משנה ;מורן אלול;אלטמן

ענת ;מן'חנה טורג;ליאורה גולדמן;ל'למנכ

סמדר ;הספיל-חיים גבע;שבתאי

משרד , ירושלים, 39ירמיהו '  רח

אולם כנסים, 4קומה , הבריאות

הוועדה לתיקון ליקויים דוח מבקר : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

, סנדרה קרת, אלי גורדון: משתתפים, (ב חומר"מצ)השימוש בחומרי הדברה בירקות ופירות : המדינה

איתמר גרוטו17/07/201709:45:0010:00:00רינה ורסנו, זיוה רוממא, מיכל אלחדף

מיכל ;סנדרה קרת;אלי גורדון

זיוה ;ר''רינה ורסנו ד;אלחדף

מיכל גולדברג;שרון גוטמן;אלישוב



, תמיכות המשרד במוסדות ציבור: דוח ביקורת פנים: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

ר "ד, בלה בן גרשון, גילת רץ, ורד עזרא, יאיר אסרף, סנדרה קרת, אלי סלמה, ציפי הלמן: משתתפים

איתמר גרוטו17/07/201711:00:0012:00:00רותי ישי, גלעד צוברי, משה גבאי, נתן סמוך, אתי פיטוסי, שלמה זוסמן

סנדרה ;אלי סלמה;רחל יצקן;ציפי הלמן

קלין 'ז;ורד עזרא;ודים פרמן;קרת

-בלה בן;גילת שרוני רץ;אילוז

שלמה זוסמן ;איריס צפירה;גרשון

אורן ;שושי צנרו;ר לנה נטפוב"ד

חיים ;דיאא לבנאוי;נטע יונה;פרלסמן

מאיר ;חנה עובד;ר'אפרת אפללו ד;הופרט

בן ישעיהו

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

, הקמת מרכז שיקום פוריה: בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו18/07/201708:00:0008:30:00אורלי וינשטיין, מיכל כהן דר, יהודה רון: משתתפים

 Mahoz- דר - מיכל כהן ;יהודה רון מר

(Michal.Cohen-

Dar@zafon.health.gov.il); אורלי

שרה עדיקה;וויינשטיין



 WHO EMT Course and: בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

simulation - Israel ,איתמר גרוטו18/07/201716:00:0016:30:00נועה חסדאי, דוד אזולאי, עינב שימרון: משתתפים

עינב ;דוד אזולאי;נועה חסדאי

צילה סעדון;שימרון



מאיה : ב לוז הסיור              אחראי"סיור הנהלה מצומצמת   במזרח ירושלים             מצ- בירושלים 

סימן טוב-משה בר18/07/201708:30:0015:00:00גולן

אייל ;אורלי וויינשטיין;מאיה גולן

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;בסון

ארנון ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר

אתי ;אפק פרופ

ספי ;שירן אמון;מורן אלול

ר גל זגרון'ד;ודים פרמן;מנדלוביץ

התכנסות במשרד הבריאות מחוץ 

 ועלייה לאוטובוס2-לחניון 

איתמר גרוטו18/07/201715:00:0017:00:00א"ח ת"באגף לשע, מועצה לאומית לבריאות העובד באולם דיונים של המועצות 



, בדיקות גנטיות של אקזומים: בנושא, גרוטו' בראשות פרופ, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

עמיהוד זינגר;רותי ישיאיתמר גרוטו19/07/201716:30:0017:00:00עמי זינגר, רותי ישי: משתתפים



ניר ,רוני ספיר,שירה לב עמי,אבי ישראלי,ניר קידר,בעז,איתמר: בהשתתפות- הכנה לפורום תלמ 

סימן טוב-משה בר19/07/201708:30:0009:00:00הדס: ספי האוסליך   יועץ אחראי,דניאל רבינא,ינובסקי

ניר ;בעז לב;מורן אלול;איתמר גרוטו

אבי ישראלי ;מן'אתי תורג;קידר

-שירה לב;הרוש-אריאלה בן;פרופ

ל"אצל המנכניר ;רוני ספיר;ענת יצחק;עמי



איתמר גרוטו19/07/201713:40:0014:10:00יישום החלטה ממשלה תוכנית האסטרטגית לפתוח הצפון- סיור בבית החולים האיטלקי

i.cassis@hospitalnazareth.org;Dali

a Monticciolo;Michal Cohen - 

Dar;dangot.eitan@gmail.com;ורד 

טאוב-סיגל ליברנט;עזרא הנהלת בית החולים האיטלקי 

איתמר גרוטו19/07/201713:10:0013:40:00יישום החלטה ממשלה תוכנית האסטרטגית לפתוח הצפון-  סיור בבית החולים הצרפתי

nael@st-vincent-

hospital.com;Dalia 

Monticciolo; דר- מיכל כהן   - Mahoz 

(Michal.Cohen-הנהלת בית החולים הצרפתי

איתמר גרוטו19/07/201712:30:0013:00:00יישום החלטה ממשלה תוכנית האסטרטגית לפתוח הצפון-  סיור בבית חולים האנגלי

Dalia Monticciolo;Michal Cohen - 

Dar;dangot.eitan@gmail.com;'Fahe

d@nazhosp.com';'Sima_salem@n

azhosp.com';'Fahed Hakim';הנהלת בית החולים האנגלי ורד

החלטת ממשלה התכנית : בנושא, ל משרד הבריאות"המשנה למנכ, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

, (מנהלת שרותי בריאות כללית גליל מערבי וחיפה)חן שפירא: משתתפים, האסטרטגית לפיתוח הצפון

איתמר גרוטו19/07/201721:00:0022:00:00(ב חומר"מצ)איתן דנגוט , מיכל כהן דר

'ChenSh2@clalit.org.il';Michal 

Cohen - Dar;Dalia 

Monticciolo;dangot.eitan@gmail.co

m;ChenSh2@clalit.org.il;מיכל כהן - Michal Cohen - Darחיפה, מלון דן כרמל

שמות + ז "לו)יישום החלטה ממשלה תוכנית האסטרטגית לפתוח הצפון - סיור בבתי חולים בצפון 

איתמר גרוטו19/07/201714:30:0016:30:00(המשתתפים מופיעים בגוף הזימון

 Mahoz- דר - מיכל כהן 

(Michal.Cohen-

Dar@zafon.health.gov.il);Dalia 

Monticciolo;dangot.eitan@gmail.co

maayan.ma@clalit.org.il;'gil_hi@cla

lit.org.il';'almog_da@clalit.org.il';'ofir

_or@clalit.org.il';zilberman_sh@clal

it.org.il;nachernicov_am@clalit.org.iמיקום מדוייק יעודכן בהמשך

 <<   פיתוח כלכלי של2262עיקרי החלטת ממשלה  מס 

 מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה  מיום

08.01.2017.docx>> 



מלון דן כרמלאיתמר גרוטו19/07/201717:30:0020:30:00ארצות הברית- כנס משותף ישראל 



איתמר גרוטו19/07/201716:30:0017:30:00נסיעה



איתמר גרוטו19/07/201711:30:0012:30:00נסיעה



: .            בנושא , 09:20-10:20איתמר אתה מרצה , ב תכנית"מצ)ארצות הברית - כנס משותף ישראל 

Aiming for a High Performing Health Care System)19/07/201708:30:0011:30:00חיפה, מלון דן כרמלאיתמר גרוטו

 <<Invitation_Israel-US Meeting on Patients with 

Complex Needs.docx>>  <<Commonwealth 

Fund_Israel- US Meeting on Patients with 

Complex Needs - ma....docx>> 



נועה חסדאי20/07/201700:00:0000:00:00תרגיל ביולוגי ביוספטל

אבי ;Abach;Izak Grinberg-  ערן אלון 

מישרים 

(avi_meysharim@mod.gov.il);איתמ

אילתאמיר יהב ;ר גרוטו



yochaiad@clalit.org.ilאיתמר גרוטו20/07/201716:00:0016:30:00יוחאי אדיר' פגישה עם פרופ

, 3קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר

3קומה , א"לשכת הבריאות תdiklad@ips.gov.ilאיתמר גרוטו20/07/201708:00:0008:30:00פגישה עם דיקלה דהן

, ניבה מנור, מירי כהן: משתתפים, גרוטו' בראשות פרופ" אפשריבריא"פגישת צוות הניהול של התוכנית 

איתמר גרוטו20/07/201709:00:0009:30:00אודי קלינר, רון רביע, לירי

לירי פינדלנג ;מנור-ניבה בסודו;מירי כהן

(lirifindling@gmail.com); לירי

אודי קלינר ;רון רביע;פינדלינג אנדי

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)

לשכת הבריאות , 12הארבעה ' רח

3קומה , א"ת



איתמר גרוטו20/07/201718:30:0019:00:00נסיעה



שלומית אבני20/07/201719:00:0021:00:00גזענות בבריאות- פרשות עבר 

 Einat;אלון-ר שגית ארבל'ד

Ronen;benyefet.yael@gmail.com;א

 Nihaya;יתמר גרוטו

Daoud;nadavd@bgu.ac.il; (מול אסותא)ארקפה רמת החייל דוד זאודה';יעל בן יפת;'מורן אלוללשכת



איתמר גרוטו20/07/201710:30:0011:00:00רבקה, אודי, איתמר: משתתפים, (שלום סהר)פיקוח מוסדות חינוך 

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); קרן

אצל רבקה, לשכת הבריאותאיריס גמזו כהן;ר'רבקה שפר ד;מזרחי



רז דקלאיתמר גרוטו20/07/201718:00:0018:30:00רז דקל. ע.פ

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

3קומה , הבריאות



: משתתפים, .הקמת מועצה לאומית למניעת פצעים קשיי ריפוי: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו20/07/201716:30:0017:30:00גרסיאלה ביל, (מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית וכוויות בית חולים בילינסון)אל דין -ר עד"ד

אורלי ;מלי הלפרן;גרסיאלה ביל

Ronitl@clalit.org.il';'Ronitl@c;'רפאלי

lalit.org.il'

Deana@clalit.org.il;Deana@clalit.or

g.il

, 3קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר

ר בנצי "ד, ר פואד עקד"ד, עובדי המעבדות: בנושא, (מזכ״לית הסתרות הבכ״מ)פגישה עם אסתר אדמון 

איתמר גרוטו20/07/201715:15:0016:00:00כץ

alizad@histadrut.org.il;estera@hist

adrut.org.ilEsterAd@clalit.org.il;Benzi Katz

, 3קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר

, נוהל יבוא אישי של מזון למדינת ישראל: בנושא, איתמר גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

/ רונית אנדוולט, אלי גורדון ונציגיו, אודי קלינר: משתתפים,  בלדרים+ פריטטית כלל תחומי המזון 

איתמר גרוטו20/07/201711:00:0012:00:00נמרוד הגלילי, יפה חובב, חיים עוז, אורית זילברברג

'anatp@chamber.org.il';'HaimO@c

hamber.org.il'; קרולין;אלי גורדון  

רונית;קרן מזרחי;אודי קלינר;פרח  

מרטין סינר;רות שימברגאורית זילברברג;מורן משה;אנדוולט

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות

איתמר גרוטו20/07/201709:30:0010:30:00אודי קלינר, רבקה שפר, איתמר: משתתפים, חפיפה

איריס גמזו ;ר'רבקה שפר ד;אודי קלינר

אצל רבקה, לשכת הבריאותכהן



איתמר גרוטו20/07/201713:30:0014:30:00איתמר גרוטו' הוועדה הבין משרדית לתכנית הלאומית למניעת אובדנות בראשות פרופ

'ilans@molsa.gov.il';'hanash@educ

ation.gov.il';'h_shai@netvision.net.i

l';'meitalh@pmo.gov.il';סיביל 

' סירקיס שושי איזנברג הרץ';אילן שריף

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה , הבריאות



א"לשכת הבריאות בתאיתמר גרוטו20/07/201712:00:0013:30:00(איתמר יבחר):נושא, הרצאה למתמחים מבריאות הציבור

, הדס תדהר: משתתפים, אגף למקצועות רישוי: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו23/07/201714:30:0015:00:00חגי זילברמן, נעמה מזור, אדוה גואל, שאול יציב

הדס 

אדוה;shaul.yatziv@moh.gov.il;תדהר

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכחגי זילברמן;נעמה מזור; גואל



: משתתפים, מחקרים אפדמיולוגים באיזור מפרץ חיפה: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו23/07/201718:00:0018:30:00אורנה מצנר, אילן לוי, סיניה נתניהו, איזבלה סרקיס, אבי ישראלי, עמי בן יהודה, איתמר

אבי ישראלי ;יהודה-עמי בן

איזבלה קרקיס ;הרוש-אריאלה בן;פרופ

'vikih@sviva.gov.il;'ר'ד

 Sinaia    סיניה נתניהו'

Netanyahu';'אילן לוי    Ilan 

Levy';' אורנה מצנר';אבי ישראלי



איתמר גרוטו ואלי , משה בר סימן טוב: משתתפים: פגישה פנימית מקדימה עם השר בנושא סימון מזון

יעקב ליצמן שר הבריאות23/07/201715:30:0016:00:00גורדון

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר 39ירמיהו  



מירי : משתתפים, המועצה הלאומית לטראומה ורפואה דחופה: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו23/07/201711:15:0012:00:00מאיר אורן, גילי פז, גרסיאלה ביל, כהן

גילי ;גרסיאלה ביל;שירן אמון;מירי כהן

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ'oren@hy.health.gov.il;'פז



ל"לשכת משנה למנכ, 12קומה זיוה יאיר;רונית דודאיאיתמר גרוטו23/07/201708:00:0008:30:00איתמר גרוטו ורונית דודאי- פגישה בנושא תקציב מכרז דיור

, טיפול בהתמכרות לאלכוהול: בנושא, גרוטו' פרופ, ל משרד הבריאות"פגישה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו23/07/201710:30:0011:15:00ניצה כהן, הדר ירדני, ליזה רובין, קרן גולדמן, פאולה רושקה: משתתפים

ליזה רובין ;קרן גולדמן;פאולה רושקה

ניצה ;רויה קשאני קולסקי;הדר ירדני;ר'ד

@osnatn@molsa.gov.il';'hagai;'כהן

antidrugs.gov.il;'קלין אילוז'ז;ורד עזרא

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

, נתן סמוך, יורם לוטן, ר דניאל שם טוב"ד: משתתפים, חוזר פוריות: גרוטו בנושא' פגישה בראשות פרופ

איתמר גרוטו23/07/201715:00:0015:30:00נציג מטעמה/ אמיליה אניס

נתן ;יורם לוטן;טוב-דניאל שם

מימי ;ר'אמיליה אניס ד;סמוך

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכרועי סינגרהדסה האס;שבתאי



מגדלי הבירה, 4אולם כנסים קומה איתמר גרוטו23/07/201716:00:0018:00:00(ב חומר"מצ)מועצת בריאות 



חגי                יועץ ,ר קרן מחקרים"גבי בן נון יו,איתמר,עינב,נתן: בהשתתפות - G2Gהחלטת ממשלה 

סימן טוב-משה בר23/07/201709:30:0010:30:00מאיה: אחראי

עינב ;צביה יחזקאל;נתן סמוך

מורן ;איתמר גרוטו;צילה סעדון;שימרון

מאיה ;חגי דרור;גבי בן נון' פרופ;אלול

ל"אצל המנכגולן

אורלי , שלומית אבני, איתמר גרוטו: משתתפים, דיון וחשיבה לגבי גזענות ביחס לאנשים עם מוגבלות

איתמר גרוטו23/07/201709:00:0009:30:00(ארגון בזכות)עדית סרגוסטי , בוני

'idit@bizchut.org.il';שלומית 

Einat Ronen (EinatRo@jdc.org)אורלי בוני;אבני

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

23/07/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה



23/07/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

ודים פרמן24/07/201712:30:0016:30:00אופיר ואנשיו, ודים: משתתפים. הצגת יום מעקב ובקרה לודים

אורלי ;אדוה קליין;אופיר אביב

דודי ;בת אל נאור;אורן פרלסמן;מלכה

יהודה ;יאיר טלמון;הדס ידגר;לוי

יעל ;יעל קאלק;יובל אביגדור;צוראל

Keren Maron 

(kerenm@lotem.co.il);Aviva Zeltzer-

Zubida (avivazz@lotem.co.il);'Nurit 

Cohen Tel Avivi' 8חדר ישיבות קומה



Canceled:  ל"אצל המנכמאיה גולן;מורן אלול;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר24/07/201713:30:0014:00:00מאיה,איתמר: בהשתתפות- הכנה של מצגת ליום שלישי אצל השר - מבוטל



HCV care assessment in Israel24/07/201718:30:0019:30:00Lopez, Maria

לשכת משנה ;איתמר גרוטו

Nitsan.Gal@gilead.com;Carr;ל'למנכ

etero, Miguel;Lago, EnzoCall - see details below 

איתמר גרוטו;אודי קלינר;אלי מרוםפרופ איל שורצברג24/07/201708:00:0008:30:00חיסונים- דחופה - שיחת ועידה 



הוכחת הסכומים - ערעור על אגרות מזון: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"דיון דחוף בראשות המשנה למנכ

אלון / מירב כהן, (!טלפונית)מיכל פליגלר שטיין : משתתפים, (9.7- בעקבות הדיון בבית המשפט מ)

24/07/201717:00:0018:00:00עופר רק, שרון גוטמן, מרינה אוסטפלד, אלי גורדון, רון רביע, שלזינגר

מירב ;רון רביע;עופר רק;אלון שלזינגר

שרון ;חשבות- כהן 

נירית ;MichalFl@iplan.gov.il;גוטמן

קרולין ;מרינה אוסטפלד;אלי גורדון;כהן

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

#NAME?24/07/201708:30:0013:00:00

 Sinaia    סיניה נתניהו'

Netanyahu'במלון יהודה ירושליםאיתמר גרוטו



חגי דרור24/07/201719:30:0021:00:00איתמר גרוטו' ל פרופ"מפגש רשמי עם המשלחת הסינית בנוכחות המשנה למנכ

'Nachman_a@mac.org.il';'Jonathan

.Hadar@economy.gov.il';'ramzi@e

xport.gov.il'; מורן;איתמר גרוטו  

אלין;רוני ספיר;איציק לוי;אלול  

'Lior Konitzki';'Haia Mor 

Gonen';'Halevy, 

Assaf';'Yariv.Becher@economy.gov

.il'

, 26רבי מאיר ' רח, מסעדת מגנדה

(אזור כרם התימנים)א "ת

, מחקר מלווה לתכנית הלאומית לסוכרת: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס----מבוטל

24/07/201714:30:0015:00:00דוד אזולאי, עמי בן יהודה, אבי ישראלי, איתמר גרוטו: משתתפים

-עמי בן;אבי ישראלי פרופ;דוד אזולאי

יהודה

לשכת משנה ;מורן אלול;אבי ישראלי

ל'למנכ



ל"אצל המנכנעם ויצנר;מורן אלול;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר24/07/201714:00:0014:30:00שוטף- איתמר 



FW:  יעל, אייל, עינב, אלי גורדון,אודי,שרון גוטמן,רונית אנדולט,איתמר: בהשתתפות- תקנות מזון  

סימן טוב-משה בר24/07/201715:45:0016:30:00מאיה: קפלן         יועץ אחראי

עינב ;אייל בסון;יעל קפלן;מאיה גולן

אלי ;מגי בן מרדכי;צילה סעדון;שימרון

מורן ;איתמר גרוטו;קרולין פרח;גורדון

ל"אצל המנכיוסף-ענת כאביה בן;שרון ספיבקאודי ;שרון גוטמן;רונית אנדוולט;אלול



רונית אנדוולט24/07/201713:00:0013:30:00נסיעה



איתמר גרוטו24/07/201718:00:0019:30:00נסיעה



איתמר גרוטו24/07/201719:30:0021:00:00(עניבה/קט'בלי ג) Business Casual: קוד לבוש, ב חומר"מצ)ארוחת ערב חגיגית עם המשלחת הסינית 

, 26רבי מאיר ' רח, מסעדת מגנדה

, איתמר שמורה לך חניה)א "ת

גלית / צדוק, למקרה שתהיה בעיה

03-5108235)

במסעדת מגנדה'ItzikH@femi.com'איתמר גרוטו24/07/201719:00:0019:45:00י"ל פמ"איתמר גרוטו ומר איציק חמו מנכ' ע פרופ.פ

רונית אנדוולט25/07/201711:00:0011:20:00שיחת ועידה בנושא צהרונים

מרינה ;מורן אלול;איתמר גרוטו

מיכל ;אבידור גינסברג;אוסטפלד

'haimha@education.gov.il;'גולדברג



אצל איתמר בחדרהדס ידגרnatalyab1@bmc.gov.il;ליאת שירןאיתמר גרוטו25/07/201710:30:0011:00:00קבעה עידית- בנושא הסרת חסמים - ל "הכנה להצגה אצל המנכ- מתכניות עבודה , עם ליאת שירן. ע.פ



איתמר גרוטו25/07/201709:30:0010:15:00חגי פרלמוטר, שירה לב עמי: משתתפים, ל"מערך סייבר בראשות המשנה למנכ

'hagayp@eca.gov.il';שירה לב-

natalyab1@bmc.gov.il;עמי

', בניין ב, ירושלים , 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

יעקב ליצמן שר הבריאות25/07/201715:00:0015:30:00איזאק אנא הכן נאום- (ליאור היועץ )' כ עיסאווי פריג"ח- כנס השקת שדולה למען מתמחים 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר כנסת,אולם שפרינצק  

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכnatalyab1@bmc.gov.il;ר'ענת זוהר ד25/07/201711:30:0012:00:00אופן פרסום מדדים של התכנית למניעת זיהומים בבתי חולים: עם ענת זוהר בנושא. ע.פ



. איתמר גורוטו ואלי גורדון, טוב-משה בר סימן: מהמשרד: משתתפים. סימון מזון: פגישה בנושא

עדי : מהאוצר (02-6662271ליאת ברזילי )אנואר חילף , מרסדס צרפתי, נעמי רייש: ממשרד הכלכלה

יעקב ליצמן שר הבריאות25/07/201713:30:0014:30:00יאיר: מהמשפטים. (דלית )חכמון 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר 39ירמיהו  



עמיר , מיכל גולדברג, איתמר גרוטו: מהמשרד. ביוב והיתרי בנייה: בנושא" מי נועם"פגישה עם תאגיד 

אפרת , עופר שוהר, ענת כהן, אלי ברדה: מטעם התאגיד. ר מיכל כהן דר"יצחקי ונציגי המחוז מטעם ד

יעקב ליצמן שר הבריאות25/07/201712:30:0013:20:00(מוטי) פאינה  04-6464172 (זאב)זאב שוורץ וליאור אביכזר , הילר

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר לשכת השר, 39ירמיהו Tova Shofel;Ala Obeid;חנה סלע 

תאגיד מי 

:נועם

 

עיריית מגדל ' ר, אלי ברדה

סימן טוב-משה בר26/07/201712:00:0013:00:00איתמר+ עם אלי גורדון- התייעצות בנושא סימון מזון - שיחת ועידה 

אלי ;מאיה גולן;מורן אלול;איתמר גרוטו

קרולין פרח;גורדון





רבקה , אמליה אניס, איתמר: משתתפים, (ב חומר"מצ)שיחת ועידה בנושא  אישור נסיעה קרן מחקרים 

26/07/201710:30:0011:00:00שפר

איריס ;ר'רבקה שפר ד;ר'אמיליה אניס ד

מימי שבתאיגמזו כהן

: משתתפים, ד"מחשוב מרב: בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

רז דקל;ענת יצחק;עמי-שירה לבאיתמר גרוטו26/07/201715:30:0016:00:00רז דקל, שירה לב עמי ואנשיה

מרים ;ריקי נחמיה;עמנואל רוזנבליט

טלי לוי מחשוב;יוספין



איריס צפירה;גרשון-בלה בן26/07/201708:30:0009:30:00חשיבות ואופני פעילות מרכזי חוסן בישראל

ועדת העבודה , כנסת ישראל

הרווחה והבריאות

שלומית אבני26/07/201717:00:0019:00:00מטבחון גזענות

ענאן ;ל'לשכת משנה למנכ;איתמר גרוטו

ניר ;אלון-ר שגית ארבל'ד;עבאסי

 Einat Ronen;קידר

(EinatRo@jdc.org)מלוןיערים מעלה החמישה

אירוע חריג הסרת : בנושא, גרוטו' פרופ, ל"בראשות המשנה למנכ, 02-6706939' שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו26/07/201708:00:0008:30:00פיראס, טליה אגמון, אודי גלבשטיין, רבקה שפר, עידית, ורד: משתתפים, אובולה

מיכל ;עידית סגל;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

איריס גמזו ;ר'רבקה שפר ד;שלומוב

שולמית ;פיראס חאיק;טליה אגמון;כהן

לרמן

זיוה ;ר''מיכל סביון ד;אודי גלבשטיין

אמיתי 

natalyab1@bmc.gov.il;taliagmo;ר''ד

n2@gmail.com;natalyab1@bmc.go



איתמר גרוטו26/07/201714:00:0015:30:00מכון המחקר מכבי שירותי בריאות, ורדה שלו' ביקור אצל פרופ

'shalev_v@mac.org.il';'siton_r@ma

c.org.il'' גבריאל חודיק פרופ';'גדעון קורן פרופ '

, בית שרבט, א"ת, 4קויסמן ' רח

מול )צד מערב , 8קומה 

' כניסה מרח: חניה, (הדולפינריום

לחניון תת קרקעי של כל , שנקר

-03- ריקי

7952650 

רונית ,אלי גורדון: בהשתתפות- תקנות סימון תזונתי : בנושא(ל"בראשות המנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר27/07/201715:20:0016:00:00מאיה: שרון ספיבק ברנע  יועץ אחראי,ענת כאבייה,שרון גוטמן,איתמר,אנדוולט

מאיה ;קרולין פרח;אלי גורדון

רונית ;מורן אלול;איתמר גרוטו;גולן

-ענת כאביה בן;שרון גוטמן;אנדוולט

שרון ספיבק;יוסף



ממונה לחוק : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, גרוטו' פרופ, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

27/07/201708:00:0008:30:00מיכל גולדברג, מרינה אוסטפלד , רונית אנדוולט, אלי גורדון: משתתפים, צהרונים

מיכל ;רונית אנדוולט;מורן משה

אלי ;מרינה אוסטפלד;גולדברג

חוה אלטמן;natalyab1@bmc.gov.ilקרולין פרח;גורדון



איתמר גרוטו27/07/201711:30:0012:00:00יניב מדאר, יורם רובינשטיין: משתתפים, משמר הבריאות

מיכל ;יורם רובינשטיין;יניב מדאר

ביטחון-אזולאי

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



avilev@tlvmc.gov.ilאיתמר גרוטו27/07/201718:30:0019:30:00(ל"עתיד לבצע התמחות בלשכת המנכ)ר אבי לוין "פגישה עם ד

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום

bareketsc@gmail.comאיתמר גרוטו27/07/201717:30:0018:30:00(ב חומר"מצ)ר ברקת שיף קרן "פגישה עם ד

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

משרד הבריאות, לשעת חירום

בחינת האפשרות לכניסת משרד הבריאות כשותפים במיזם התנדבות : בנושא, פגישה עם ענת לייכטר

ענת לייכטראיתמר גרוטו27/07/201712:30:0013:00:00וינט ומשרדי ממשלה'לאומי עם הג

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום

'shafird@netvision.net.il'איתמר גרוטו27/07/201715:00:0016:00:00(ב חומר"מצ)פגישה עם דב שפיר 

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

משרד הבריאות, לשעת חירום

יובל , איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים מטעם משרד הבריאות, ף"ר עמותת אס"יו, פגישה עם שרון גור

איתמר גרוטו27/07/201716:00:0017:00:00נציג ממנהל רפואה, מיקי דור/ לנדשפט

מיכאל דור ;ריקי שמיר;יובל לנדשפט

קלין 'ז;ורד עזרא;ר'ד

ישי פאליק;מיכל שלומוב;עידית סגל'amuta.asaf@gmail.com;'אילוז

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

משרד הבריאות, לשעת חירום

הדיון בנושא פיברומיאלגיה ותסמונת התשישות 

.הכרונית

 

 

פרוטוקול יחודי : בנושא, ר העמותה הישראלית לקידום קנאביס הרפואי"יו, ליאת בני' פגישה עם גב

'leeat.benny@gmail.com'איתמר גרוטו27/07/201714:00:0015:00:00לטיפול בקנביס רפואי ועוד

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום



הפצת תזכיר חוק : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, גרוטו' פרופ, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו27/07/201708:30:0009:00:00אדוה קליין, יאיר טלמון, אמיר שנון: משתתפים, (הוספת הפודולוגים)

אדוה ;יאיר טלמון;גיל נרגסי;אמיר שנון

נעמה מזור;חגי זילברמן;קליין

לשכת ;מורן אלול;ברקוביץ-אביטל אגמון

natalyab1@bmc.gov.il;ל'משנה למנכ



איתמר גרוטו27/07/201713:00:0014:00:00הערכת מצב של תכנית עולים מדיקל מצרפת: בנושא, "גבהים"פגישה עם 

'Yonathan Rubinstein' 

(yonathanr@gvahim.org.il)'Gali Shahar - Efrat'

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום

נציג / יהודה רון, חן קוגל ואנשיו, ורד עזרא, איתמר גרוטו: משתתפים, סיור במכון לרפואה משפטית

איתמר גרוטו27/07/201709:00:0011:00:00מטעמו

ר "חן קוגל ד;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

(chen.kugel@forensic.health.gov.il)

 

(chen.kugel@forensic.health.gov.il)

אסף - אלי כהן ;דוד סטרונגין;יעקב קידר

הרופא 

(EliC@asaf.health.gov.il);ViolaL@a

saf.health.gov.il;אבו כביר, א"ת, 67דרך בן צבי ' רחמיכל ;עידית סגל



קלין אילוז'ז;ורד עזראאיתמר גרוטו27/07/201717:00:0017:30:00ורד עזרא. ע.פ

האגף לשעת , א"ת, 119יגאל אלון 

חירום



סימן טוב-משה בר30/07/201714:15:0015:00:00ניר קידר,רני,ציונה,אסנת,איתמר: בהשתתפות (הערות) - OECDח של ה"טיוטאת דו

איתמר ;מן'אתי תורג;ניר קידר

אסנת לוקסנבורג ;מורן אלול;גרוטו

רחל ;ציונה חקלאי;ליאורה נעים;ר'ד

ל"אצל המנכר"יעל אפלבוים ד;הדס תדהררני פלוטניק;ירמיהו

, תקציב בקרת זיהומים: בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, גרוטו' שיחת ועידה דחופה בראשות פרופ

איתמר גרוטו30/07/201712:00:0012:30:00אילן סופר, יהודה כרמלי, דוד אזולאי, אורן פרסלמן: משתתפים

 Yehuda;'דוד אזולאי;אורן פרלסמן

Carmeli';'ilansofer@tlvmc.gov.il'

סימן טוב-משה בר30/07/201712:30:0014:15:00פורום הנהלה

אייל ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלה ;איתמר גרוטו;איריס קלירס;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אלון שלזינגר;גאון

ל"אצל המנכ- ברכה כהן ;אסתר עטייה;ר'ד



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכציפי מזרחי;דב פסטאיתמר גרוטו30/07/201710:00:0010:30:00עם דב פסט. ע.פ

איתמר גרוטו30/07/201718:00:0019:00:00מפגש פנימי וועדת גזענות

שלומית ;טליה אגמון;אודי קלינר

ורד ;אלון-ר שגית ארבל'ד;אבני

שני ;שושי גולדברג;קלין אילוז'ז;עזרא

סימה ;איילת גרינבאום;לוי

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



+ ורד עזרא + איתמר גרוטו + דב : משתתפים, קביעת מדיניות- מערך הכשרות למקצועות הבריאות

דב פסט30/07/201708:00:0009:00:00אורלי בלכר+ תמר שני + אורלי וינשטיין + אסנת לוקסנבורג 

ורד ;מורן אלול;איתמר גרוטו

אורלי ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;עזרא

12חדר ישיבות קומה אורלי בלכר;תמר שני;וויינשטיין



עמי-שירה לב30/07/201710:45:0012:00:00אגף המחשוב- ועדת היגוי זימון תורים 

ענת זוהר ;איתמר גרוטו;דב פסט

אילנה ;שני דהן;איילת גרינבאום;ר'ד

מרים ;אודי קלינר;רון רביע;סטולרמן

12חדר ישיבות קומה ריקי נחמיה;ניצה כהן-ארז סימן;ראובן אליהו;איציק לוי;יוספין

 



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכאהרון-נתי כהן;פרופ איל שורצברגאיתמר גרוטו30/07/201715:00:0015:30:00אייל שוורצברג. ע.פ



הדר אלעד;מורן אלול;איתמר גרוטוקרן מזרחי;מנואל כץ;איתן כרם 'Yonit Levanon'30/07/201709:00:0010:00:00איתמר גרוטו' פרופ+ עמותת גושן - פגישה בנושא רופאת ילדים קהילתית 

 חדר 12 קומה 2 בניין 39ירמיהו 

ל"ישיבות לשכת משנה למנכ

 

ציונה , טליה אגמון: משתתפים, (!!ב חומר "מצ)איתמר גרוטו ' וועדה למסירת מידע בראשות פרופ

איתמר גרוטו30/07/201717:00:0018:00:00ניר ינובסקי, גבריאל כהן, חקלאי

ציונה ;אלכס זלצמן;טליה אגמון

אלין ;גבריאל כהן;ניר ינובסקי;חקלאי

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכראובן אליהו;רוני ספיר'alexz@comsecglobal.com;'אטיאס



30/07/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

שולמית )זאב קשש+ מני אמיתי+ ישראל פורוש  , עם ראש עיריית אלעד.  טיפות חלב: פגישה בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות31/07/201710:30:0011:00:00ר עופרה חבקין וצוותה"ד+ איתמר גרוטו  + (03-9078138

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר לשכת השר, 39ירמיהו הילה סקא 



, איתמר גרוטו, חן שטייןן זמיר, זהבה סדן: משתתפים. הקמת נפה, ם-לשכת בריאות י: פגישה בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות31/07/201711:00:0011:30:00ודים פרמן, דב פסט, רון רביע, אודי קלינר

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר  

חדר - לשכת השר, 39ירמיהו 

ישיבות





דליה זיו;נועה חסדאי;מירי כהןאיתמר גרוטו31/07/201713:30:0015:00:00(ב חומר"מצ, נועה חסדאי הולכת במקום איתמר)לים "זימון דיון דחוף ברמת מנכ- שדה התעופה תמנע

, 3קפלן ' רח, משרד ראש הממשלה

ירושלים

איתמר גרוטו31/07/201708:30:0009:00:00יודפת מלאך, שרה שטרייספלד, דב פסט, איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים, ל"שינוי ארגוני משנה למנכ

שרה ;ציפי מזרחי;דב פסט

יודפת ;רחל יונה;שטרייספלד

ל"משנה למנכ, 12קומה יוהנה רוזנראורית זרגרי;מלאך



איתמר גרוטו31/07/201707:30:0008:30:00רבקה שפר, אודי, איתמר: משתתפים, חפיפה

איריס גמזו ;ר'רבקה שפר ד;אודי קלינר

אודי קלינר ;כהן

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)ר רבקה שפר"ד;ר'רבקה שפר ד

, ל"לשכת המשנה למנכ, ירושלים

12קומה 



סימן טוב-משה בר31/07/201709:00:0018:00:00ז המפורט מצורף"הלו- חצי שנתי - מעקב ובקרה 

מירה ;דפנה בר ששת;אלון שלזינגר

-שירה לב;מלי כראזי;הראל-היבנר

ציפי ;דב פסט;ענת יצחק;עמי

יאיר ;מורן אלול;איתמר גרוטו;מזרחי

רונה ;נילי חיון דיקמן;טליה אגמון

 Keren Maron;יעל אושרי;קייזר

(kerenm@lotem.co.il);syaron@ama

net.co.il;bmichal@amanet.co.il;Avivאצל המנכל

אודי : בהשתתפות- הכנה לוועדת פרסום ושיווק לילדים :בנושא (ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר01/08/201714:00:0014:30:00מאיה:יועץ אחראי  (אוצר)איתמר +איל בסון+עינב+קלינר

אייל ;מורן אלול;איתמר גרוטו;מאיה גולן

צילה ;עינב שימרון;מגי בן מרדכי;בסון

סמדר סלמןקרן מזרחי;אודי קלינר;סעדון



: משתתפים, מענים לילדים אלרגיים במעונות: בנושא, ל"שיחת ועידה דחופה בראשות המשנה למנכ

רמי , אודי קלינר, ורד עזרא, איל שוורצברג, טליה אגמון, עדינה יוסף, ליזה רובין, מירי כהן, נילי דיקמן

איתמר גרוטו01/08/201712:00:0012:30:00הדר ירדני, גריפאת

עדינה ;מירי כהן;נילי חיון דיקמן

פרופ ;טליה אגמון;ר'ליזה רובין ד;יוסף

ורד ;אהרון-נתי כהן;איל שורצברג

אודי קלינר ;קלין אילוז'ז;עזרא



ShalomB2@clalit.org.ilאיתמר גרוטו;'friger@bgu.ac.il'ר'אמיליה אניס ד01/08/201709:30:0010:00:00 בקשה לפגישת התייעצות וריכוז תכתובות  בעניין דוח סופי



 רמת החייל26הברזל איתמר גרוטו01/08/201715:30:0016:00:00ביקורת והוצאת תפרים לניתוח

 



איל , מירי כהן: משתתפים, רישום מזריקי אפיפן: בנושא, ל"שיחה דחופה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו02/08/201712:00:0012:15:00נילי דיקמן, שוורצברג

-נתי כהן;פרופ איל שורצברג;מירי כהן

נילי חיון דיקמן;אהרון



איתמר גרוטו02/08/201715:00:0017:00:00(חומרים+ ב הזמנה"מצ) (מגיבים ראשונים)הקמת צוות לבחינת לאיחוד מוקדי חירום 

קריית , 1נתנאל לורך ' רח

2קומה , ל"משרדי המל, הממשלה

אבי ,ניר קידר,בעז,איתמר: בהשתתפות (7.8הדיון ב)ישיבת הכנה לצוות אירגוני פסיפס 

סימן טוב-משה בר02/08/201712:30:0013:00:00הדס: ספי האוסליך       יועץ אחראי,דניאל רבינא,ניר ינובסקי,רוני,שירה,ישראלי

ניר ;בעז לב;מורן אלול;איתמר גרוטו

אבי ישראלי ;מן'אתי תורג;קידר

-שירה לב;הרוש-אריאלה בן;פרופ

ל"אצל המנכאבי ישראליניר ;רוני ספיר;ענת יצחק;עמי



amos.hausner@gmail.comאיתמר גרוטו02/08/201710:00:0011:00:00מניעת עישון בישראל: בנושא, פגישה עם עמוס האוסנר

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

איתמר גרוטו02/08/201719:00:0020:30:00ארוחת ערב עם משלחת מארגון הסנומד

 7דרך בית לחם , מסעדת החצר

ירושלים, מתחם הרכבת,



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכביטחון-מיכל אזולאי;יורם רובינשטייןאיתמר גרוטו02/08/201709:00:0009:30:00יורם רובינשטיין. ע.פ



'tzvika@tqr.co.il'איתמר גרוטו02/08/201713:30:0014:00:00פגישה עם צביקה דודאי

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

איתמר גרוטו02/08/201708:00:0009:00:00(ראש יחידת החוסן ברשות החירום הלאומית)פגישה עם אדוה אשל רבינוביץ 

ADVA_RABINOVITZ@MOD.GOV.I

L;ענת 

ADVA_RABINOVITZ@MOD;לייכטר

.GOV.IL

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ



דניאל , רון רביע, רז דקל: משתתפים, ד"ניהול כספי במרב: בנושא, גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

איתמר גרוטו02/08/201717:30:0018:15:00יניב זוהר/אלון שלזינגר , רוטנברג

אלון ;רון רביע;רז דקל;דניאל רוטנברג

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכנירית כהן;יניב זוהר;שלזינגר



, דוד אזולאי, עמי בן יהודה, אבי ישראלי, איתמר גרוטו: משתתפים, סיור בלשכת המדען הראשי

איתמר גרוטו02/08/201711:00:0011:45:00יהלומה גת

-עמי בן;אבי ישראלי פרופ

דוד ;הרוש-אריאלה בן;יהודה

יהלומה גת;אזולאי

אלינה ;רונית מיוחס;אבי ישראלי

ירדנה ;קובי פישר;מועצה;קושניר

עירית ;מרקוביץ-אפרת נאות;דיין

לשכת המדען הראשי, 1קומה ר דפנה "ד;אילת זמיר;אלון



, הועדה בנושא דפו פרוורה וממשק עם ועדת הגזענות: בנושא, ל"פגישה בראשות המשנה למנכ

ר'ליזה רובין ד;שלומית אבניאיתמר גרוטו02/08/201714:00:0014:30:00ליזה רובין, שלומית אבני: משתתפים

natalyab1@bmc.gov.il;natalyab1@

bmc.gov.il12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ



נועה חסדאי03/08/201700:00:0000:00:00עין כרם בית חולים בקר. תרגיל רעידת אדמה בבלינסון

 Abach;Izak-  ערן שנקר 

Grinberg; אבי מישרים

(avi_meysharim@mod.gov.il);איתמ

פתח תקוהאמיר יהב ;ר גרוטו



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכמירי כהן03/08/201714:00:0014:30:00מירי כהן. ע.פ



יעקב ליצמן שר הבריאות03/08/201717:30:0018:00:00ספי מנדלוביץ ואיתמר גרוטו: משתתפים. א איחוד הצלה"מד: פגישה בנושא

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר ירמיהו 



, שלומי גת: משתתפים? ק או לא"תמ– גיבוש עמדה בקשר לבתי חולים : דיון עם רשות הסייבר בנושא

,  שירה לב עמי, ורד עזרא, אורלי ויינשטיין, בעז לב, סלר'תובל צ, אלי גזית, ראש אגף הנחיית המשק

איתמר גרוטו03/08/201711:00:0012:00:00ישי פאליק, הדר אלעד, רותי ישי, אודי קלינר, יניב פז, ראובן אליהו

'sharonp@pmo.gov.il'; אורלי;בעז לב  

קלין'ז;ורד עזרא;שרה עדיקה;וויינשטיין  

שירה לב;הדר אלעד;ישי פאליק;אילוז -

יניב;ראובן אליהו;ענת יצחק;עמי  

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

סימן טוב-משה בר03/08/201713:00:0013:30:00הדס: הכנה לקראת ישיבה ציבורית בנושא גזענות     יועץ אחראי- איתמר 

הדס ;מורן אלול;איתמר גרוטו

ל"אצל המנכשלומית אבני;תדהר



רות תחייג לנייד של איתמר ישירותnshilony@ehf.org.ilRuth Ostrinאיתמר גרוטו03/08/201707:30:0007:45:00מעבדת הניטור הביולוגי: בנושא, ר רות אסטרין"שיחה טלפונית עם ד



4קומה מורן אלול;מורן אלולסימן טוב-משה בר03/08/201715:00:0015:30:00לברך ולדבר- בפורום הציבורי של ועדת התמודדות עם תופעת הגזענות -באולם כנסים

. יישום החלטת ממשלה בדבר העברת יחידות ארציות של הממשלה לירושלים: פגישה בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות03/08/201714:30:0015:00:00משה ברסי- איתמר: משתתפים

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר 39ירמיהו  



איתמר גרוטו : משתתפים. שימוש בסייעות לילדים במערכת החינוך:  דיון מקדים  לדיון המשך בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות03/08/201712:30:0013:00:00ומשה בר סימן טוב

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר 39ירמיהו  



יעקב ליצמן שר הבריאות03/08/201712:00:0012:30:00משה ברסי ואיתמר גרוטו: משתתפים. טיפות חלב בירושלים: פגישה בנושא

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו 



ניבה , סנדרה קרת: משתתפים, חינוך מיני, דוח מבקר המדינה: בנושא, גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכיעל גור;מנור-ניבה בסודו;סנדרה קרתאיתמר גרוטו03/08/201708:00:0008:30:00יעל גור, מנור



, רן רידניק: משתתפים, שכר עובדי מעבדות: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו03/08/201709:00:0010:00:00ורד מדמון, רותי ישי, אופיר אביב

 אופיר;'(ranr@mof.gov.il) רן רדניק'

אורית;ורד מדמון קויתי;רותי ישי;אביב  

רן רדניק;'זרגרי  (ranr@mof.gov.il)'

הדס ;יאיר טלמון;יעל קפלן;אדוה קליין

נמרוד ;natalyab1@bmc.gov.il;ידגר

natalyab1@bmc.gov.il;אמסטר

מגדלי הבירה , 39ירמיהו ' רח

לשכת משנה , 12קומה , ירושלים

ל"למנכ

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכלב-שרה שראיתמר גרוטו03/08/201708:30:0009:00:00שרה שר לב. ע.פ





יעל +ציונה חקלאי+ל " יעל אפלבויים           פגישה עם חברת סנומד שמגיעים מחו

בעז                              +שירה לב עמי+אורלי ויינשטיין+ענת זוהר+אסנת+ורד עזרא+איתמר+אפלבויי

סימן טוב-משה בר03/08/201710:00:0011:00:00          קרן זליכה יועץ אחראי

מורן ;איתמר גרוטו;ר קרן זילכה"ד

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;אלול

קלין 'ז;ורד עזרא;ספי מנדלוביץ;נעים

שרה ;אורלי וויינשטיין;אילוז

סיגל ;זהבה רומנו;רוני ספיר;דוד אזולאי

ל"אצל המנכר'טאוב ד-ליברנט



ר "יו- אפליה והדרה במערכת הבריאות ,  ישיבה ציבורית שלישית עדה המתכללת בנושא גזענות

איתמר גרוטו03/08/201715:00:0019:00:00(החדש)ב "רשומה בכתב  המינוי המצ: גרוטו  רשימת משתתפים' הוועדה פרופ

'YasminEl@clalit.org.il';אודי 

hadas@phr.org.il';'Harari@sz';קלינר

mc.org.il';'tenebriut@gmail.com';'sh

araf@acri.org.il';sharaf.m.hassan@

Michal Cohen - 

Dar;benyefet.yael@gmail.com;yish

ay@meuhedet.co.il;'יעל בן 

 ליזה רובין;adila1@clalit.org.il;'יפת

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

אולם , 4קומה ', בניין ב, הבריאות

כנסים

, שלומית אבני, טאוב- סיגל ליברנט: משתתפים, נדרים'טרנסג: תשובה לוועדה לביקורת המדינה בנושא

06/08/201715:30:0015:45:00סנדרה קרת

טאוב -סיגל ליברנט;סנדרה קרת

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכשלומית אבני;סמדר יעקב;ר'ד



רן .שירה גרינברג.  דן אריאלי' פרופ,: סימון מזון  בהשתתפות: בנושא - (ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר06/08/201720:30:0021:00:00איתמר,רונית אנדוולט,רידניק 

שירה גרינברג 

';dan@danariely.com';ranr@mof.go

v.il;מורן ;איתמר גרוטו;רונית אנדוולט

אלול

'adiha@mof.gov.il';'idoso@mof.gov.

il'

עדי 

חכמון

 

עדי 

סימן טוב-משה בר06/08/201711:30:0012:30:00נעם: נתן      יועץ אחראי,אלון,ורד,ליאור ברק, נתן, רויטל, ודים, ניר- מבחני תמיכה 

נתן ;נעם ויצנר;מורן אלול;איתמר גרוטו

דפנה ;אלון שלזינגר;צביה יחזקאל;סמוך

ורד ;ליאור ברק;ודים פרמן;בר ששת

חבר - רויטל טופר ;קלין אילוז'ז;עזרא

הדר ;רנו'דינה צ;איתי קלטניק

טאוב -סיגל ליברנט;שלומית אבני;אלעד

ל"אצל המנכדנה ארד;הדס תדהר;אורן פרלסמן;ר'ד



סימן טוב-משה בר06/08/201716:00:0016:30:00נעם: אופיר         יועץ אחראי,ודים,איתמר,מוריס, אסנת: בהשתתפות- תכנית עבודה בפוקוס 

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד

אסתר ;מוריס דורפמן;נעים

ודים ;מורן אלול;איתמר גרוטו;עטייה

ל"אצל המנכנעם ויצנר;אופיר אביב;פרמן



ספי האוסליך        ,רוני,שירה,אבי,בעז,איתמר: בהשתתפות- ארכיטקטורה של המידע במיזם פסיפס 

סימן טוב-משה בר06/08/201710:00:0011:30:00הדס תדהר:יועץ אחראי

אבי ;בעז לב;מורן אלול;איתמר גרוטו

שירה ;הרוש-אריאלה בן;ישראלי פרופ

ספי ;רוני ספיר;ענת יצחק;עמי-לב

ל"אצל המנכמאיה גולן;הדס תדהר;האוסליך



ל"לשכת המשנה למנכnatalyab1@bmc.gov.ilאיתמר גרוטו06/08/201715:45:0016:00:00נטשה. ע.פ



סימן טוב-משה בר06/08/201712:30:0014:30:00ישיבת הנהלה

אייל ;אורלי וויינשטיין;אודי קלינר

אלה ;איתמר גרוטו;איריס קלירס;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אלון שלזינגר;גאון

אצל המנכל- ברכה כהן ;אסתר עטייה;ר'ד



Ada_b@clalit.org.ilאיתמר גרוטו06/08/201708:00:0008:30:00הצבת מגשרים אתיופים בקרית מלאכי: בנושא, ר עדה בן ששון"שיחה טלפונית עם ד

'lamar.lian@gmail.com'06/08/201716:30:0017:15:00(א דרום"מפקד מרפ)ל אכרם בריק "פגישה עם סא

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

'(ranr@mof.gov.il) רן רדניק'איתמר גרוטו06/08/201717:15:0018:15:00שיחה טלפונית עם רן רדניק

מחקר אודות מתחים סביב השתייכות אתנית וגילויי גזענות כלפי אנשי צוות רפואי ערבים בארגוני 

, שגית ארבל אלון: אופציונלי, יעל קשת, אריאלה פופר, שלומית אבני, ניר קידר: משתתפים, בריאות

איתמר גרוטו06/08/201714:30:0015:15:00ענאן עבאסי ועינת רונן מאלכא

אתי ;אלון-ר שגית ארבל'ד;ניר קידר

שלומית ;מן'תורג

arielapo@netvision.net.il;'Yael;אבני

K@wgalil.ac.il'ענאן עבאסי';EinatRo@jdc.org'

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

התפתחות : הוועדה לתיקון ליקויים דוח מבקר המדינה: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

סנדרה , מתן אונגר, רויטל טופר, נתן סמוך, ורד עזרא, שיר אברמצקי, הדר ירדני: משתתפים, הילד

איתמר גרוטו06/08/201708:30:0010:00:00ורד מדמון, בלה בן גרשון, אורלי הרצברג, איילה פרג, אורלי בוני, מיכל אלחדף, קרת

רויה קשאני ;שיר אברמיצקי;הדר ירדני

נתן ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;קולסקי

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר ;סמוך

מיכל ;סנדרה קרת;מתן אונגר;שמעוני

איתי ;בריאות הנפש- ענת אליהו 

דינה ;קלטניק

natalyab1@bmc.gov.il;רנו'צ

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



סוגיות בניהול : הוועדה לתיקון ליקויים דוח מבקר המדינה: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

אורלי , מיכל אלחדף, סנדרה קרת, ציפי הלמן: משתתפים, מכרז רפואי כללי ממשלתי הלל יפה

איתמר גרוטו06/08/201715:15:0015:30:00ודים פרמן, שושי שוורץ, דורית גרון דב פסט/ ויינשטיין

מיכל ;רחל יצקן;ציפי הלמן

שרה ;אורלי וויינשטיין;אלחדף

שושי ;ציפי מזרחי;דב פסט;עדיקה

סנדרה קרת;ודים פרמן;שוורץ

דורית ;אדוה קליין;אלון שלזינגר

מיכל ;natalyab1@bmc.gov.il;גרון

natalyab1@bmc.gov.il;עמר

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

06/08/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה



אלישבע ראש : בהשתתפות- תיקבולי מיסים בייצור קנאביס רפואי : בנושא- אצל מנכל אוצר - באוצר 

: איתמר     יועץ אחראי, שרונה עבר הדני,יובל לנדשפט,ליאור בר און תקציבים אוצר,מטה מנכל אוצר

סימן טוב-משה בר07/08/201711:30:0012:15:00מאיה

יובל ;מורן אלול;איתמר גרוטו

מאיה ;הדני-שרונה עבר;לנדשפט

1קומה צביה יחזקאל;גולן

, תקציב בקרת זיהומים: בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, גרוטו' שיחת ועידה דחופה בראשות פרופ

07/08/201711:00:0011:30:00ישי פאליק, אילן סופר, יהודה כרמלי, דוד אזולאי, אורן פרסלמן: משתתפים

ישי ';Yehuda Carmeli;'דוד אזולאי

אורן ;פאליק

שיר אברמיצקי;שי מעוז'ilansofer@tlvmc.gov.il;'פרלסמן



סימן טוב-משה בר07/08/201715:15:0016:45:00צוות משנה ארגוני לצוות ההקמה של מיזם פסיפס לרפואה מותאמת אישית

'meirp@pugatch-

consilium.com';'Shai-

leeS@mse.gov.il';'Liat@che.org.il';'

Amir@che.org.il';'r_beyar@ramba

ספי 

';nurit.josovich@gmail.com;'האוסליך

 Daniella Beller';'Meir';'דניאלה בלר'

Pugatch';Uri Gabai;אבי ;יעל אוריין

 39ירמיהו ' רח- ל "אצל המנכ

13ירושלים קומה 



דחיית הצעה : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, גרוטו' פרופ, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

בלה , נתן סמוך: משתתפים, להקמת מסגרות חוץ גניות לילדים אוטיסטים משולבים על ידי ועדת הסל

07/08/201713:00:0013:30:00רפי לטנר, טל ברגמן, בן גרשון

בריאות - ענת אליהו ;נתן סמוך

-בלה בן;ר"רפי לטנר ד;הנפש

הדני-שרונה עברלוי-טל ברגמן;איריס צפירה;גרשון



07/08/201713:30:0015:00:00פגישה בנושא מחקר לישמניה

'cjaffe@mail.huji.ac.il';יעל 

'claese@ekmd.huji.ac.il';גלזר

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

 



איילת: בהשתתפות- הקלות בבירוקרטיה בקבלת אישפוז סיעודי ---הודעתי לסמדר שלא תוכל להגיע --  

נונה אבו,אירנה בכרך,איתמר גרוטו' פרופ,רוני ספיר וצוות שלה,ר אהרון כהן וצוותו"ד,גרינבאום  

סימן טוב-משה בר08/08/201713:30:0014:15:00נעם ויצנר:מיטל גבאי          יועץ אחראי,דאלו

דפנה ;ר'אהרון כהן ד;איילת גרינבאום

איתמר ;רוני ספיר;ר'פנחס ברקמן ד;לוי

נונה אבו ;אירנה בכרך;מורן אלול;גרוטו

ל"אצל המנכר'אירית לקסר ד;ריקי נחמיה;דפנה לויןנעם ויצנר;מיטל גבאי;דאלו



איתמר גרוטו08/08/201711:00:0011:30:00ייצוג המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו בתכנית הלאומית: לקשר לאיתמר את אחיה קמארה בנושא



הלוי אמיר08/08/201718:30:0020:00:00בריאות+ תיירות- א "סיור בת

ורשיצקי ;איתמר גרוטו;אהרן דורון

ברדיאן ;שינפלד דיקלה-כהן;ענת

 Lior- פרבר ליאור ;הראל עדה;מולי

Farber;איריס גמזו ;אליצור איתמר

הרברט ' רח- הוסטל ביץ פורנט

78סמואל 

 

ל משרד "משנה למנכ- איתמר גרוטו

הבריאות

 

גבי , רז דקל: משתתפים, ד"מיון פסיכולוגי במרב: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

;'shaulfo@mta.ac.il'איתמר גרוטו08/08/201712:30:0013:30:00שאול פוקס, פרץ מירי אורןרז דקל;גבי פרץ

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות

גיל זלצמןאיתמר גרוטו08/08/201715:00:0016:00:00מעקב אחר המלצות המועצה הלאומית למניעת אובדנות: בנושא, גיל זלצמן' פגישה עם פרופ

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות

לימור מלול;ניצה כהןאיתמר גרוטו08/08/201714:30:0015:00:00עם ניצה כהן. ע.פ

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות



 08/08/201711:30:0012:30:00Prof. Ben-Ari Zivאיתמר גרוטו' פרופ, אלי צוקרמן' פרופ, זיו בן ארי' פרופ: מדיניות ציבורית במחלות כבד משתתפים

אלי צוקרמן 

(elizuc56@gmail.com);elizuc@clali

t.org.il;בילנקו נטליה ;'איתמר גרוטו

'פרופ

 תל אביב לשכת 12הארבעה ' רח

 בלשכת השר3הבריאות קומה 

נועה חסדאי09/08/201700:00:0000:00:00פוריה בית חולים בקר.  ן מלא בכרמל"תרגיל אר

 Abach;Izak-  ערן שנקר 

Grinberg; אבי מישרים

(avi_meysharim@mod.gov.il);איתמ

חיפהמורן אלולאמיר יהב ;ר גרוטו



נתן סמוךאיתמר גרוטו09/08/201717:30:0018:00:00נוהל תרומות: שיחה טלפונית עם נתן סמוך בנושא



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכענת יצחק;עמי-שירה לבאיתמר גרוטו09/08/201707:45:0008:15:00סייבר: בנושא, עם שירה לב עמי. ע.פ



נתן סמוך09/08/201718:00:0019:00:00ל"תמ

ורד ;איתמר גרוטו;אודי קלינר

אלי ;רמי אבישר;ר'ליזה רובין ד;עזרא

אורלי וויינשטיין;אלון שלזינגר;רוזנפלד

אתמר '   שיחת ועידה מס

אלי ,ליזה רובין, ורד עזרא,גרוטו

אלון , אורלי ויינשטין, רוזנפלד

שלזינגר אודי קלינר רמי אבישר



Detection Bias Discussion - CDC +  Israel MOH  -----NEW DATE09/08/201715:30:0016:30:00זלצמן' בת

Pollock, Daniel 

(CDC/OID/NCEZID) 

(dap1@cdc.gov); חני;ר'ענת זוהר ד  

רחלי יעקב;שרודר

'Bagchi, Suparna 

(CDC/OID/NCEZID)';איתמר 

מיכה מנדל;אבי ישראלי פרופ;גרוטו  

אבי ישראלי;

חצי )כ טיבי ואבו מערוף "בשלב זה יצטרפו לישיבה ח– סכרת במגזר הערבי " + חוק אורח חיים בריא

איתמר גרוטו09/08/201716:00:0017:00:00!ב חומר "מצ (שעה אחרונה של הישיבה

saritb@hadassah.org.il;'elalouf@k

nesset.gov.il';איריס  לייטרסדורף 

קלין'ז;ורד עזרא;הדר אלעד;ר'ד  

רונית;אודי קלינר;קרן מזרחי;אילוז מורן משה;ליז סיטבון;רגדה ברקאט 

לשכת אללוף חדר , כנסת ישראל

3818' מס

131-4-209/08/201713:00:0014:00:00מחקר לישמניאס 

 Sinaiaסיניה נתניהו    

Netanyahu

אילן לוי    ;לאור אורשן;איתמר גרוטו

Ilan Levy;אורנה ;תמר יגר

אבנר ';'friger@bgu.ac.il;'מצנר

ר'אמיליה אניס ד';פורשפן

 39במשרד הבריאות ירמיהו 

(ב חומר לדיון"מצ)ירושלים 

     

  

  

שלום 

642'  חדר מס6קומה אניטה שורץ- מיכל איתמר גרוטו09/08/201708:45:0009:15:00סיור באגף רשמת רפואית ארצית



ספי מנדלוביץ09/08/201709:30:0010:15:00ר ספי מנדלוביץ"ד, איתמר גרוטו' פרופ: בהשתתפות. ר הוועדה להיפנוזה"יו, ר אלכס אביב"פגישה עם ד

איתמר ;הוועדה המייעצת להיפנוזה

alexמורן אלול;גרוטו

קומה , 39רחוב ירמיהו , בירושלים

בחדר ישיבות , ל"לשכת מנכ, 13

ד"ממ

איתמר גרוטו09/08/201711:00:0012:30:00שלומית בוסקילה מקבלת אות הוקרה אצל נשיא המדינה

 



עמי-שירה לב09/08/201714:00:0015:00:00רויטל, איילת, ענת, רוני, איתמר, שירה: משתתפים. הנגשת מאגרי מידע פתוחים

איילת ;רוני ספיר;ר'ענת זוהר ד

12קומה , איתמר גרוטו' אצל פרופריקי נחמיהאיתמר גרוטו;רויטל חרמון;גרינבאום

 



איתמר גרוטו09/08/201715:00:0015:30:00משרד האוצר, מנהל רשות החברות. ס, פגישה עם מוריס דורפמן

'hilar@gca.gov.il';אסתר 

natalyab1@bmc.gov.il;'hilar;עטייה

@gca.gov.il';natalyab1@bmc.gov.il

morrisdorfman@yahoo.com;מוריס 

morrisdorfman@yahoo.com;דורפמן

', בניין ב, ירושלים , 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

נתן , אודי קלינר, דניאל שם טוב, איתמר: משתתפים, pret: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו10/08/201708:30:0009:00:00רויטל טופר, סמוך

אודי קלינר ;הדסה האס;טוב-דניאל שם

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); קרן

חבר - רויטל טופר ;נתן סמוך;מזרחי

איתי קלטניקיפה שמעוני;טוב



שלומית אבני10/08/201708:00:0008:30:00ועידת מטבחון גזענות

ענאן ;אלון-ר שגית ארבל'ד;איתמר גרוטו

 Einat Ronen;ניר קידר;עבאסי

(EinatRo@jdc.org)



איתמר גרוטו  בנושא התוכנית האסטרטגית לפיתוח שרותי רפואה ' דיון  בראשות המשנה למנכל פרופ

10/08/201713:30:0015:00:00Michal Cohen - Darשרותי בריאות כללית מחוז צפון- בצפון 

מורן ;איתמר גרוטו

erika@clalit.org.il;efrathr@clal;אלול

it.org.il;dangot.eitan@gmail.com

' לשכת המנהלת הרפואית דר

המלאכה נצרת ' אפרת הרלב רח

עלית

: משתתפים 

 

הבריאות . איתמר גרוטו המשנה למנכל מ' פרופ

 

ר מיכל כהן "ד, איתמר גרוטו' פרופ, ר המנהלת לפיתוח הגליל"יו, איתן דנגוט: משתתפים, סיור בנהריה

איתמר גרוטו10/08/201709:00:0012:00:00ר מסעד ברהום"ד, דר

Michal Cohen - 

Dar;dangot.eitan@gmail.com;Dalia

 Monticciolo; ח"ר מסעד ברהום בי"ד  

'Barhoum Masad' סיגל;'meitala@gmc.gov.il';נהריה

בהגעה למרכז )מרכז רפואי לגליל 

וילוו , יש למסור את השם המלא

(אתכם באופן אישי למקום המפגש

תכנית 

:הסיור

 

 

יגאל אלון , גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד באולם הדיונים של המועצות  , מועצה לאומית לתזונה 

איתמר גרוטו11/08/201709:30:0011:30:00א"ת, 119

סימן טוב-משה בר13/08/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

אורלי ;אודי קלינר;אבי לוין

איריס ;אייל בסון;וויינשטיין

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;קלירס

אצל המנכלאסתר ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר



,  שירותי אחסון11/171/16מכרז - שראל - מקסימה : בנושא, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

רוני , יניב זוהר, אלון שלזינגר: משתתפים, ח במשרד הבריאות"טיפול ורענון גלילי גז  עבור האגף לשע

איתמר גרוטו13/08/201719:30:0020:00:00ורד ארביב, צדוק

יניב ;אלון שלזינגר;דוד אזולאי

ורד ;רוני צדוק;דפנה בר ששת;זוהר

ארביב



ל"אצל המנכנעם ויצנר;מורן אלול;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר13/08/201709:00:0009:30:00נעם: שוטף                יועץ אחראי-איתמר 





, ל האוצר"מנכ, שר האוצר, השר ליצמן: משתתפים: ח ההמלצות בנושא ייצוא קנאביס"דו: פגישה בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות13/08/201716:15:0016:45:00יובל לנדשפט+ שרונה עבר הדני + ד ומשה בר סימן טוב "שי באב

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר לשכת שר האוצראיתמר גרוטו 



שלומית אבני  + (משרד הבריאות)איתמר גרוטו + אווקה זנה + אמי פלמור  18:00  + (משרד הבריאות)

13/08/201718:00:0019:00:00Emi Palmorשיתופי פעולה בנושא גזענות- סוזאן  + (משרד הבריאות)עינת רונן 

Aweka 

Zena;'itamar.jrotto@moh.gov.il';שלו

-einatro@jdc.org';Mancal';מית אבני

Yoman;מורן אלול;Adina 

לשכת , משרד המשפטים, ירושלים

-רחוב צלאח א, המנהלת הכללית

-02טלפון , 2קומה , 29דין 

6466533

נקבע לבקשת איתמר גרוטו ממשרד הבריאות ובאישור 

סוזאן 

 

 – 8.8.17)נושאים / ביקשתי מעידית חומר 

מוטי , מנואל כץ, מיכאל גדלביץ, אודי קלינר: משתתפים, טיפת חלב- תהליך יישוג במעקב אחר יילודים

, יפית יצחקי, חן זמיר שטיין, אילנה סטולרמן, נסיה כהן, מרים יוספין, צביה ירדן, ליאורה שחר, סבג

איתמר גרוטו13/08/201710:00:0011:00:00גילה ארד, מלי שפירא

מיכאל ;קרן מזרחי;אודי קלינר

ליאורה ;מוטי סבג;מנואל כץ;גדלביץ

נסיה ;מרים יוספין;צביה ירדן;שחר

ר חן שטיין 'ד;אילנה סטולרמן;כהן

-לירז יהושע;מן'חנה טורג

ארז ;Raz.hershtig@gmail.com;לוי

רוני ספיר;אירן אוחיון;טוב-סימן

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר , 12קומה , משרד הבריאות

ישיבות

אילנה ,שושי,איתמר,איילת גרינבאום: בהשתתפות- גיבוש תפיסה להקמת מוקד למשפחה הצעירה 

סימן טוב-משה בר13/08/201709:30:0010:00:00מאיה, הדס,אודי קלינר,אלפרוביץ

מורן ;איתמר גרוטו;איילת גרינבאום

אילנה ;שני לוי;שושי גולדברג;אלול

הדס ;קרן מזרחי;אודי קלינר;אלפרוביץ

מאיה גולן;תדהר

אילנה ;אלזה לבון;אסנת בראל;עינב שרון

ל"אצל המנכסטולרמן



, סיכום ומסקנות מסיורים בבתי החולים וקהילה בצפון, גרוטו' פרופ, ל"בראשות המשנה למנכ

לזמן את , מיכל כהן דר, יאיר אסרף ונציגיו, סיגל ליברנט טאוב, אורלי ויינשטיין ונציגיה: משתתפים

איתמר גרוטו13/08/201711:30:0012:30:00משרד האוצר

Michal Cohen - Dar;Dalia 

Monticciolo; יעל;ודים פרמן  

אורלי;קלין אילוז'ז;קאלק  

סיגל ליברנט;שרה עדיקה;וויינשטיין -

חיים ;מורן אלול;יאיר טלמון;אדוה קליין

הופרט

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ



רונית , שושי גולדברג, אודי קלינר, איתמר גרוטו: משתתפים, נוהל תפקיד דיאטנית בטיפת חלב 

איתמר גרוטו13/08/201708:00:0008:45:00אילנה סטולרמן, חוה אלטמן, ניצה כהן, אנדוולט

שושי ;קרן מזרחי;אודי קלינר

מורן ;רונית אנדוולט;שני לוי;גולדברג

אילנה סטולרמן;ניצה כהן;משה

אורית ;חוה אלטמן;אלזה לבון

לשכת ;יוספה כחל;פאינה צודיקוב;יונה

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכל'משנה למנכ



איתמר : משתתפים, שיפור חווית המטופל בתהליך האשפוז הסיעודי: פגישת סטאטוס חודשית בנושא

, אורית רונן, איילת גרינבאום, דפנה לוין, רוני ספיר, פרדי סלומון, איריס רסולי, אהרון כהן, גרוטו

13/08/201714:30:0015:00:00אירנה בכרך

טלי ;רוני ספיר;דפנה לוין;דפנה לוי

איילת ;ר'אהרון כהן ד;ממן

אירנה ;פרדי סולומון;גרינבאום

ענת ;ר'איריס רסולי ד;אורית רונן;בכרך

מיטל ;ר'פנחס ברקמן ד;נונה אבו דאלו

רותם ;איציק לוי;מרים יוספין;גבאי

ריקי ;אתי מרקוביץ;מינה שמייה;הראל

נחמיה

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



13/08/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

, ר ליברנט"ד, גרוטו' פרופ: משתתפים, זיהום במים במתחם הקרדיולוגי בנהריה: שיחת ועידה בנושא

אורלי וויינשטיין14/08/201716:00:0016:30:00יעקב קידר ועירית הן, ר וויינשטיין"ד

טאוב -סיגל ליברנט;איתמר גרוטו

עירית הן;יעקב קידר;ר'ד

, אלה, תואם מול שירן

.ואריאלה

 

הדר , ליזה רובין, טליה אגמון, משה ברסי: משתתפים. סייעות רפואיות: פגישת הכנה לפגישה בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות14/08/201718:15:0019:00:00איתמר גרוטו  ונעם ויצנר, ודים פרמן, ירדני

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר אצל השרהראל-מירה היבנר 



מיקי : משתתפים, קנאביס- פניות הוועדה לביקורת המדינה: בנושא, גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו02-670693914/08/201710:00:0010:30:00: 'קו מס, סנדרה קרת, מירי כהן, שרונה עבר הדני, יובל לנדשפט, דור

שרונה ;יובל לנדשפט;ר'מיכאל דור ד

סנדרה קרת;מירי כהן;הדני-עבר



סימן טוב-משה בר14/08/201713:45:0014:15:00נעם: ליזה רובין     יעוץ אחראי+איתמר:בהשתתפות- סייעות רפואיות - הכנה  

ליזה ;מורן אלול;איתמר גרוטו;נעם ויצנר

ל"אצל המנכהדס תדהרר'רובין ד



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכמירי כהןאיתמר גרוטו14/08/201707:30:0008:00:00התכנית לאומית לבטיחות ילדים: עם מירי כהן בנושא. ע.פ



אצל איתמראיתמר גרוטוודים פרמן14/08/201708:00:0008:30:00(81208מורן )איתמר, ודים: משתתפים. פגישת היכרות עם איתמר גרוטו

:בנושאים

 

טיוב , א"כ, תקציב מחשוב, ניהול מחשוב

רגולציה

איתמר גרוטו14/08/201715:00:0015:45:00יעל אשכנזי, ברוך רוזן, איתמר גרוטו: משתתפים, תוכנית העבודה של המכון

ברוך רוזן 

.yaela@jdc.org';'Healthpo@jdc;'ר"ד

org'

'Shuli 

Brammli';natalyab1@bmc.gov.il;Bru

ce Rosen

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ



איתמר גרוטו14/08/201708:45:0009:45:00פגישה עם בני דוידזון

ר "בני דוידזון ד

(bdavidson@asaf.health.gov.il); דוד

ר "בני דוידזון ד;אזולאי

(bdavidson@asaf.health.gov.il)

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת המשנה , משרד הבריאות

12קומה , ל"למנכ





נתן סמוך14/08/201714:00:0014:30:00מזון יעודי לקופות

טל ;מתן אונגר;איתמר גרוטו

ליאורה ;רונית אנדוולט;מורגנשטיין

לימור מנחםר'אסנת לוקסנבורג ד;נעים

 026706967' שיחת ועידה מס

אוסנת . איתמר גרוטו, מתן אונגר

רונית , טל מורגנשטיין, לוקסמבורג

נתן סמוך,אנדוולד



יאיר טלמון          יועץ ,ספי,איתמר,רוני ספיר,שירה לב עמי: בהשתתפות- סטאטוס פרוייקט הלב 

סימן טוב-משה בר14/08/201713:00:0013:45:00הדס: אחראי

ספי ;יאיר טלמון;הדס תדהר

רוני ;מורן אלול;איתמר גרוטו;מנדלוביץ

ענת יצחק;עמי-שירה לב;ספיר

אמיר ;אלונה גרינברג;איציק לוי

נעמה ;יוסף-נדב בן;יאיר פרימק;גלבוע

ל"אצל המנככהן-פרי



איתמר גרוטו;14/08/201710:30:0011:30:00Nitza WurmbrandIrit Elroyמחקר בנושא הקמת חטיבת בתי חולים- אירית אלרועי / גרוטו ' ראיון עם פרופ

 לשכת 12משרד הבריאות קומה 

ל"משנה למנכ

, דודי מזרחי, אריאל לוי, משה שגיא, שמואל אבוהב: מהחינוך. פגישת המשך בנושא סייעות רפואיות

ליזה , טליה אגמון, משה ברסי: מהמשרד. נועה היימן ונציג מצוות בריאות : מהאוצר. עירית ליבנה

יעקב ליצמן שר הבריאות14/08/201719:00:0020:00:00מלכה פרגר ונעם ויצנר, ודים פרמן, הדר ירדני, רובין

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר  

-מירה היבנר;דיאא לבנאוי;אורן פרלסמן

דר ראמי ;הראל

לשכת השר, חדר ישיבותnatalyab1@bmc.gov.il;גריפאת



בתיה / רונית דודאי: משתתפים, מכרז הדיור בתחום השיקום: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו14/08/201714:30:0015:00:00אורית אפרתי, עופר לוי, חיים הופרט, ודים פרמן, ליידנר

יעל ;ודים פרמן;זיוה יאיר;רונית דודאי

גלית ;עופר לוי;חיים הופרט;קאלק

בתיה ליידנר;לב-אורית אפרתי;עבוד

שי ;יסני (מסי)מסגנאו ;אורן פרלסמן

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכנועה שוקרון;מעוז



סימן טוב-משה בר14/08/201712:00:0012:45:00איתמר + (תואם עם מרינה)ל שופרסל איציק אברכהן  "מנכ

itzika@shufersal.co.il;איתמר 

ל"אצלהמנכמורן אלול;גרוטו



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכמירי כהן;רמי אבישראיתמר גרוטו14/08/201711:30:0012:00:00מירי כהן, רמי אבישר, איתמר: משתתפים, התקשרות עם בטרם



רונית תתקשר לאיתמר גרוטומורן אלול;איתמר גרוטורונית אנדוולט15/08/201718:00:0018:30:00פיקוח צהרונים



15/08/201712:30:0013:00:00מר צבי טל, סיגל סדצקי' פרופ: משתתפים, 02-6706939: 'בקו מס, גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

 Siegal;(zvi.tal@mfa.gov.il)צבי טל 

Sadetzki



דוד אזולאי;'ayala@el-dan.co.il'איתמר גרוטו15/08/201712:30:0013:30:00איילה כהן- IPREDראיון לכנס 

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ



דוד אזולאי;'eran@kld.ltd'15/08/201711:45:0012:15:00ערן בירן- IPREDראיון לכנס 

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ



נונה אבו , רונית רינגל, אורית אפרתי, שרה שטרייספלד: משתתפים, IPRED Vדיון לבחירת ספק לכנס 

איתמר גרוטו15/08/201711:00:0015:00:00דוד אזולאי, חסדאי- נועה, ציפי הלמן, דאלו

אורית ;רחל יונה;שרה שטרייספלד

נונה אבו ;רונית רינגל;לב-אפרתי

דוד ;נועה חסדאי;ציפי הלמן;דאלו

מיטל ראובן פורטנוברחל יצקן;דליה זיו;אזולאי

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת המשנה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, 12קומה , ל"למנכ

יוצאי אתיופיה                                משה ביקש : בנושא-   בוועדת עבודה ורווחה - בכנסת --ללא משה

סימן טוב-משה בר15/08/201710:00:0012:00:00שאיתמר יבוא איתו

ניבה ;מורן אלול;איתמר גרוטו;נעם ויצנר

שלומית אבני;מנור-בסודו



דוד אזולאי;'Yehuda Carmeli'איתמר גרוטו15/08/201713:00:0014:00:00סטטוס התקדמות זיהומים עם יהודה כרמלי

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות

, חיים שנהר ונציגיו: משתתפים, מחצבות אשרת: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו15/08/201715:15:0016:00:00דוד ויינברג, איזבלה קרקיס, אודי קלינר

איזבלה קרקיס ;קרן מזרחי;אודי קלינר

דוד ;ר'ד

'haim.shenhar@gmail.com;'ויינברג

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות

אודי : משתתפים, ם"ממשק האגף לאפידמיולוגיה והמלב: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו15/08/201714:00:0014:30:00תמי שוחט, קלינר

אודי קלינר ;אתי אילוז;תמר שוחט

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); קרן

רון רביעמזרחי

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות





סגנית )ר מיכל חמו לוטם "ד, , אודי קלינר ונציגיו, איתמר גרוטו: משתתפים, מיזם לאומי למיגור העישון

איתמר גרוטו15/08/201714:30:0015:15:00(מנהלת הקמת המיזם)שירה כסלו , (נשיא קרן מחקרים בשיבא

'Anat.Gal-

Or@sheba.health.gov.il';'shira.kisle

v.1@gmail.com';אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);קרן 

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות

-02- מורן אלול

5081208 

-03- ענת גל אור

5305220 

נדב , אסנת לוקסנבורג: משתתפים, (ב חומר"מצ)סיווג מוצרים : ל בנושא"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו15/08/201717:00:0018:00:00אייל חקו, טל לביא, איל שוורצברג, אלי גורדון, שפר

אסנת לוקסנבורג ;אהרון-נתי כהן

אלי ;נדב שפר;ליאורה נעים;ר'ד

פרופ איל ;קרולין פרח;גורדון

אייל חקו;ר"טל לביא ד;שורצברג

פז ;לריסה גופשטיין;רות שימברג

שרית סיון ;אליה

רינה ;natalyab1@bmc.gov.il;ר'ד

ר''ורסנו ד

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות

מורן אלול;חוה אלטמן;איתמר גרוטורונית אנדוולט16/08/201715:30:0016:00:00שיחת ועידה- פיקוח צהרונים 



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכדוד אזולאיאיתמר גרוטו16/08/201714:00:0014:30:00המכון רפואי לבטיחות בדרכים: עם דיויד בנושא. ע.פ



: משתתפים, מטבחון גזענות: בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו16/08/201713:30:0014:00:00עינת רונן, ענאן עבסי, (אופציונלי)ניר קידר , שגית ארבל, שלומית אבני

ענאן ;ניר קידר;שלומית אבני

 Einat Ronen;עבאסי

(EinatRo@jdc.org) 

(EinatRo@jdc.org)אלון-ר שגית ארבל'ד



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכר'איזבלה קרקיס דאיתמר גרוטו16/08/201714:30:0015:00:00איזבלה קרקיס. א.פ



סימן טוב-משה בר16/08/201717:00:0017:45:00מאיה:יובל לנדשפט      יועץ אחראי,ריקי,נעם,שרונה,איתמר,ורד: בהשתתפות- מסלול ירוק - קנביס 

איתמר ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

נעם ;הדני-שרונה עבר;מורן אלול;גרוטו

יובל ;ריקי שמיר;מאיה גולן;ויצנר

ל"אצל המנכלנדשפט

16/08/201709:00:0010:00:00IMA - Lishkaר שמשון ארדמן"ד, ליאוניד אידלמן' פרופ, גרוטו' פרופ/ פנמה- הסכם חילופי רופאים ישראל

. Prof;איתמר גרוטו;ארדמן שמשון

Leonid Eidelman

משרד , ל"לשכת המשנה למנכ

, 39ירמיהו . 12קומה , הבריאות

ירושלים

natalyab1@bmc.gov.ilאיתמר גרוטו16/08/201715:00:0015:30:00נטשה. ע.פ



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכדוד אזולאי;ריקי שמיר;יובל לנדשפטאיתמר גרוטו16/08/201708:30:0009:00:00סטטוס התקדמות החלטת ממשלה קנביס רפואי עם יובל לנדשפט



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכראובן אליהואיתמר גרוטו16/08/201716:00:0017:00:00(ב חומר"מצ)אסרטגיית הגנה סייבר : פגישה עם ראובן אליהו בנושא

איתמר שלום 

,רב

 

  

סקירה על חירום וכן על שירותי בריאות : איתמר אתה מרצה באנגלית בנושאים, ביקור משלחת מסין

איתמר גרוטו16/08/201710:00:0011:30:00 הסיניCDC-הציבור שהם הגורם המקביל ל

Elhanan Bar-On 

(belhanan@gmail.com)

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

אולם , 4קומה , משרד הבריאות

כנסים

'giladbock@gmail.com'איתמר גרוטו16/08/201711:30:0012:15:00ד גלעד בוק"ע עם עו.פ

 מגדלי הבירה 39ירמיהו ' רח

לשכת משנה , 12ירושלים קומה 

ל"למנכ

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכשושי טל;ד"הרולד בר עואיתמר גרוטו16/08/201712:45:0013:15:00עם הרולד בר. ע.פ



א צפון"מרפאיתמר גרוטו16:3017/08/201717:00:0018:00:00התכנסות -ר"טקס החלפת קרפ

 



Updated Invitation: איתמר גרוטו בחברת' פרופ  Syqe @ Thu Aug 17, 2017 3:15pm - 4:15pm 

(IDT) (itamar.grotto@moh.gov.il)17/08/201715:15:0016:15:00

shenhav.shimoni@syqemed.c

om

Miri Ogintz;מורן 

;melina.arazy@syqemed.com;אלול

 איתמר

 eytan@syqemed.com;Perry;גרוטו

HaThiya St 14, Tel Aviv-Yafo, 

Israel



איתמר גרוטו17/08/201709:00:0014:30:00סייבר עם עופר אסף: השתלמות בנושא

ophirz@bdo.co.il;Ofer Assaf 

(ofera@bdo.co.il);ophirz@bdo.co.il;

Ofer Assaf (ofera@bdo.co.il)

מגיע ישירות --א"ת, 1ריבל ' רח

- 3-/ 2לחניון לחנות בקומות 

, 0עולה במעלית לקומה , בלבד

משם הולך למעליות של המשרדים 

אביב-תל, 119יגאל אלון ' רחאיתמר גרוטו18/08/201709:00:0011:00:00המועצה הלאומית למניעה וטיפול במחלות לב וכלי דם

איתמר גרוטו20/08/201717:30:0018:00:00שיחה עם אבנר פלור

-050- איתמר לחייג לאבנר

6212260



איתמר גרוטו20/08/201712:30:0013:00:00נושאים להנהלה

תקציב 

סייעות

 

תקציב 

#NAME?20/08/201710:30:0011:00:00סימן טוב-משה בר

מורן ;איתמר גרוטו;הדני-שרונה עבר

- ענת אליהו ;לוי-טל ברגמן;אלול

זיוה ;רונית דודאי;בריאות הנפש

ל"אצל המנכנועה שוקרוןעופר ;יאיר אסרף;חיים הופרט;יאיר



יעקב ליצמן שר הבריאות20/08/201711:00:0011:30:00איתמר גרוטו וינון יוני, אלי גורדון: משתתפים. חיי מדף של בשר מצונן: פגישה בנושא

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר ירמיהו 



, ראובן, שירה: משתתפים. תפקידים ותכנית עבודה, מבנה ארגוני- מערך הסייבר המשרדי והמגזרי 

12קומה , אצל איתמרחיים שור;ראובן אליהו;איתמר גרוטועמי-שירה לב20/08/201715:00:0016:00:00איתמר וחיים

 



סימן טוב-משה בר20/08/201712:30:0014:30:00מירי כהן,מוריס: פורום הנהלה                    יעדרו

אורלי ;אודי קלינר;אבי לוין

איריס ;אייל בסון;וויינשטיין

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;קלירס

ל"אצל המנכשירית אלבזאסתר ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכקלין אילוז'ז;ורד עזרא;דב פסטאיתמר גרוטו20/08/201708:30:0009:00:00ורד עזרא, דב פסט, איתמר: משתתפים, שינוי ארגוני: פגישה בנושא



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכnatalyab1@bmc.gov.ilאיתמר גרוטו20/08/201714:30:0015:00:00נטשה. ע.פ



איתמר גרוטו20/08/201710:00:0010:30:00(ב רקע הפגישה"מצ)שאול יציב ' פרופ" + נפש בנפש"פגישה עם רונן פוקסמן ונציגיו מארגון 

ronen@nbn.org.il;shaul.yatziv@mo

h.gov.il

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

myogev@KNESSET.GOV.ILאיתמר גרוטו20/08/201709:00:0010:00:00פערי הבריאות בצפון: בנושא, כ מוטי יוגב"פגישה עם ח

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

avivakinar@gmail.comאיתמר גרוטו20/08/201716:00:0016:30:00פגישה עם יוסי קינר

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

, גבריאל כהן, ציונה חקלאי, טליה אגמון: משתתפים, איתמר גרוטו' וועדה למסירת מידע בראשות פרופ

איתמר גרוטו20/08/201711:30:0012:00:00ניר ינובסקי

ראובן ;טליה אגמון;רוני ספיר

אלכס ;ניר ינובסקי;ציונה חקלאי;אליהו

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכאלין אטיאס;גבריאל כהן;זלצמן



איתמר גרוטו20/08/201717:00:0017:30:00שוטף עם לירי פינדלינג אנדי. ע.פ

לירי פינדלנג 

(lirifindling@gmail.com); לירי

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכפינדלינג אנדי



מערך חדרי : הוועדה לתיקון ליקויים דוח מבקר המדינה: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

שיר , מיכל שקד, סנדרה קרת, טאוב- סיגל ליברנט, ורד עזרא: משתתפים, ניתוח בבתי חולים כלליים

איתמר גרוטו20/08/201708:00:0008:30:00ב חו"מצ)מיכל אלחדף , ורד מדמון, אסף פרקר, שירה לב עמי, מיכל מקל, אברמצקי

-סיגל ליברנט;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

סנדרה ;סמדר יעקב;ר'טאוב ד

שרה ;אורלי וויינשטיין;קרת

מיכל ;דימה קוברינסקי;עדיקה

אלונה ;ניהול מוצר-רם מזרחי;רוני ספיר

יעל ;יוסף-נדב בן;ודים פרמן;גרינברג

דורית ;מורן אלול;אדוה קליין;קאלק

שי ;כהן-נעמה פרי;אדר שץ;גרון

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



20/08/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

, איתמר גרוטו: משתתפים, קידום בריאות יוצאי אתיופיה: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו21/08/201712:30:0013:00:00עינב שימרון, אודי קלינר/ רבקה שפר, שלומית אבני, טדי גראמי, ניבה מנור, סנדרה קרת

טדי ;מנור-ניבה בסודו;סנדרה קרת

אודי קלינר ;שלומית אבני;גרמאי

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); קרן

tedy girmayעינב ;ר'רבקה שפר ד;מזרחי



דר סוניה חביב21/08/201714:15:0014:30:00פגישה עם סוניה חביב

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות



ב "מצ)מרכז לגיל הרך בקריית ביאליק : בנושא, (ראש עיריית קריית ביאליק)פגישה עם אלי דוקירסקי 

21/08/201714:30:0015:30:00שמואל רישפון' פרופ, ר אודי קלינר"ד, איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים, (חומר

פרופ שמואל ;אודי קלינר;קרן מזרחי

'elid@qbialik.org.il;'רשפון

דר סוניה ';עזרא חכם;'ר'בתיה מג

אר'ענאן נג';עמי ראובן;'חביב

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות

 בבאר שבע CERT-ביקור במתקן ה, איתמר גרוטו' פרופ, ל משרד הבריאות"בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו21/08/201709:30:0011:30:00(שמות המוזמנים לסיור מופיעים בגוף הזימון)

צילה ;עינב שימרון;עמי-שירה לב

ראובן ;דוד אזולאי;ענת יצחק;סעדון

-מיכל אזולאי;יורם רובינשטיין;אליהו

ניר ;יניב פז;גיא בסיל;ביטחון

'Dobrin, 

Danny';'goldig@clalit.org.il';אלכסי 

israel@clalit.org.il';'uri@alyn';וסילייב

.org'; יאיר;'מיכאל רוטניצקי באר שבע, 16חלקיקי האור ' רח 

שלום 

,רב

 

 

*** רביד הכסף- "אסתר קרסנר' פגישת היכרות עם גב***יקבע מועד חדש-הפגישה מבוטלת "21/08/201716:45:0017:30:00'nbc_pd@mod.gov.il'מורן אלול;ל'לשכת משנה למנכ

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות

עמיר , ר מיכל כהן דר"נציג מטעם ד: מהמשרד. (אלונית)העיר נצרת עילית ' ר- פגישה עם רונן פלוט

יעקב ליצמן שר הבריאות22/08/201711:00:0011:30:00איתמר גרוטו לידיעה. יצחקי ואודי קלינר

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר 39ירמיהו  

12קומה shaul.yatziv@moh.gov.ilאיתמר גרוטו22/08/201713:00:0013:15:00יציב' גרוטו ופרופ' ע פרופ.פ



דן , איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים, חסות לכנס צליאק: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו22/08/201709:30:0010:00:00עוזי בן אליעזר, סולומון

maavak.dan@gmail.com;uzi@ben

eliezer.com



חן , ורד עזרא ונציגיה: משתתפים, (ב חומר"מצ)ר חוסיין סאמי 'ד: בנושא, ל"דיון בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו22/08/201714:45:0015:15:00יציב' פרופ, שטיין- זמיר

ר חן שטיין 'ד;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

אביטל;shaul.yatziv@moh.gov.il;זמיר

 מלכה

רות ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט

לשכת רופאת ;פיראס חאיק;פרוינד

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכהמחוז ירושלים

, שושי גולדברג, הדר אלעד:  משתתפים, טרם' גרוטו לבין חב' פרופ, ל"פגישה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו22/08/201710:00:0011:00:00נתן אפלבאום ונציגיו, מירי כהן

שושי ;הדר אלעד;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

מירי ;שרית יערי;גולדברג

'na@terem.com;'כהן

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר , 12קומה , משרד הבריאות

ישיבות

מירי ויינברגר : משתתפים, גרוטו עם איגוד מחלות זיהומיות' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו22/08/201711:30:0012:30:00טאוב- סיגל ליברנט, רבקה שפר/ אודי קלינר, קובי מורן גלעד, בתשבע גוטסמן, (ר האיגוד"יו)

גלעד -קובי מורן

אודי ';giladko@post.bgu.ac.il;'ר'ד

איריס גמזו ;ר'רבקה שפר ד;קלינר

קרן ;כהן

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

איתמר גרוטו22/08/201715:15:0016:00:00מפגש פנימי וועדת גזענות

שלומית ;טליה אגמון;אודי קלינר

ורד ;אלון-ר שגית ארבל'ד;אבני

שני ;שושי גולדברג;קלין אילוז'ז;עזרא

סימה ;איילת גרינבאום;לוי

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



גרסיאלה , סיגל ליברנט טאוב/ ורד עזרא, איתמר גרוטו: משתתפים, מעקב החלטות מועצות לאומיות

איתמר גרוטו22/08/201714:00:0014:45:00ביל

קלין 'ז;ורד עזרא;גרסיאלה ביל

מלי הלפרן;אורלי רפאלי;אילוז

שירלי רחל ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכלירון שוורץ;ר"אליאס ד



איתמר גרוטו23/08/201708:30:0018:30:00איתמר בחופש



איתמר גרוטו24/08/201700:00:0000:00:00לדבר עם בלה בעניין הכנת מכתב לוועדת היגוי מרכזי חוסן





איתמר גרוטו24/08/201708:30:0018:30:00איתמר בחופש



-03שולמית )ר עופרה חבקין וצוותה "ד, איתמר גרוטו: משתתפים- סיור בטיפות חלב באלעד- לחיים

יעקב ליצמן שר הבריאות25/08/201711:30:0012:30:00(9078138

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר  

רות ;מירי זיבצינר' דר;ערן קופל

ליאת ;מיכל שורר פרידמן;זאב זוהר;יצהר

לוי מובשוביץ

, נפגשים בלשכת ראש העיר, אלעד

1קומה , 1רחוב ניסים גאון 



RC67: National Counterparts Meeting25/08/201711:00:0013:00:00RGO/ RDORGO/ RDO

https://who-

euro.webex.com/who-euro

איתמר גרוטו26/08/201708:30:0018:30:00איתמר בחופש



דיויד יחייג אליך ישירות לניידדוד אזולאיאיתמר גרוטו27/08/201713:30:0014:00:00שיחה עם דיויד אזולאי



איתמר גרוטו1027/08/201719:00:0019:30:00ראיון ערוץ 

 



רחוב הארבעהאיתמר גרוטו27/08/201716:30:0018:00:00פגישה עם יוסי קטריבס

 



' אתי עטייה ר, עם השר חיים כץ ויועץ השר מר בן צדוק.  תקנות מעונות יום שיקומיים: פגישה בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות27/08/201715:00:0015:30:00איתמר גרוטו וליזה רובין, טליה אגמון, הדר ירדני, משה ברסי: מהמשרד. אנשי מקצוע נוספים+ המטה 

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר עדינה יוסף 

רחוב , בניין כלבו שלום, תל אביב

חונים - 5קומה , 9אחד העם 

בחניון גרוזנברג הצמוד לכלבו 

מוציאים שובר ומקבלים , שלום



איתמר גרוטו27/08/201708:30:0018:30:00איתמר בחופש



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכדליה זיו;בני דוידזוןאיתמר גרוטו28/08/201713:00:0013:30:00עם בני דוידזון. ע.פ



050-7874032- יציב' פרופshaul.yatziv@moh.gov.ilאיתמר גרוטו28/08/201719:15:0019:45:00שיחה טלפונית עם שאול יציב



: משתתפים, עוזרי רופא בפתולוגיה: בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו28/08/201718:45:0019:15:00(משרד האוצר)אלעד מסאסא , ורד עזרא ונציגיה

קלין 'ז;ורד עזרא

eladm@mof.gov.il;אילוז

ר ציון "ד;דר ציון שלוסברג;עידית סגל

אורן פרלסמן;יוסף-נדב בן;שלוסברג



: משתתפים, מחקר מיצוי זכויות שיקום חולי נפש: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

28/08/201714:30:0015:30:00רונית דודאי, שרונה עבר הדני, תמי שוחט, רינת יופה, טל ברגמן, נטשה בילנקו

בריאות - ענת אליהו ;הדני-שרונה עבר

רינת ;לוי-טל ברגמן;הנפש

אתי ;natalyab1@bmc.gov.il;יופה

;'Yoav Kraiem'תמר ;רונית דודאי;טליה אגמון;אילוז שלי בקשט;מלי הלפרן

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר , 12קומה , משרד הבריאות

ישיבות

- יואב קריים

מוזיאון ישראלי ירושליםאיתמר גרוטו28/08/201717:40:0018:40:00ל האום"אירוע חדשנות עם מזכ

 



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכמירי כהן;דוד אזולאיאיתמר גרוטו28/08/201714:00:0014:30:00הוצאת חוזרי אגף הצלה: עם מירי ודוד בנושא. ע.פ



אריאל : משתתפים, ל ובצרפת במיוחד"הכרת תארים מחו: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו28/08/201712:00:0013:00:00סם קדוש ונציגיו, גלי שחר ונציגיה, אסתר בלום ונציגיה, פיקאר

'galis@gvahim.org.il';orenm@gvahi

m.org.il;'mleser@qualita.org.il';'sam

@cnef.org';arielk@qualita.org.il;est

herb@qualita.org.il;אריאל 

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ



רן : משתתפים, תוכנית לאומית לבטיחות ילדים: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו28/08/201716:00:0017:00:00("בטרם")אורלי סילבינגר ,  נציג אגף תקציבים, זהבה רומנו, מירי כהן, (משרד האוצר)רידניק 

יעל ;זהבה רומנו;שירן אמון;מירי כהן

רן ;'shlomitt@beterem.org;קאלק

רדניק 

(ranr@mof.gov.il)';'oreng@mof.gov

 Orly;'אדוה קליין;יאיר טלמון

Silbinger';natalyab1@bmc.gov.il

משרד , ירושלים, 1קפלן ' רח

2קומה , האוצר

12קומה , ל"לשכת משנה למנכnatalyab1@bmc.gov.ilמירב מרום;אלי רוזנברגאיתמר גרוטו28/08/201713:30:0014:00:00 עם אלי רוזנברג2030מועצת הבריאות 



איתמר גרוטו29/08/201708:30:0018:30:00איתמר בחופש



איתמר גרוטו30/08/201718:00:0018:30:00סיגל סדצקי, אלון שמר, איתמר גרוטו' פרופ: קופנהגן     משתתפים- שיחת ועידה

Siegal 

Sadetzki;alon.shemer@mfa.gov.il

ח"שעדוד אזולאיאיתמר גרוטו30/08/201713:30:0014:00:00איתמר ודוד- תקציב החטיבה

אביב-לשכת בריאות תלאיתמר גרוטו30/08/201711:00:0012:00:00פגישה יוסי קטריבס

 



הארבעה30/08/201712:00:0013:00:00ראיון כלכליסט

הדסה האס;טוב-דניאל שםאיתמר גרוטו30/08/201710:30:0011:00:00דניאל שם טוב. ע.פ

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה , הבריאות



איתמר גרוטו30/08/201709:30:0010:30:00רן משה חדד, עפרה חבקין ונציגיה, איתמר גרוטו: משתתפים, "יד בנימין: "פגישה בנושא

ranmoishe@gmail.com;עופרה 

tuval08@gmail.com;חבקין

ליאת לוי ;ענת קטן;מרינה פוליאקוב

מובשוביץ

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה , הבריאות

050-6242364- דליתדלית רומםאיתמר גרוטו30/08/201708:30:0009:00:00שיחה טלפונית עם דלית רומם



גרסיאלה בילאיתמר גרוטו30/08/201714:00:0014:30:00עם גרסיאלה ביל. א.פ

המועצות , א"ת, 119יגאל אלון 

הלאומיות



איתמר גרוטו30/08/201716:00:0018:00:00(ב סדר יום"מצ)המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות 

משרדי , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

המועצות הלאומיות

איתמר גרוטו30/08/201715:00:0016:00:00אבי פורת' עם פרופ. ע.פ

' אבי פורת פרופ

(porath_avi@mac.org.il)

משרדי , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

, קומת כניסה, המועצות הלאומיות

חדר ישיבות עליון

דליה זיורונית רינגל;דוד אזולאיאיתמר גרוטו30/08/201714:30:0015:00:00דוד אזולאי, איתמר גרוטו: משתתפים, עם רונית רינגל. ע.פ

האגף לשעת , א"ת, 119יגאל אלון 

חירום



גיבוש נוהל להתנהלות : בנושא, ל משרד הבריאות"המשנה למנכ, גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

: משתתפים, 8.6.17בהמשך לאירועים שהתרחשו בכפר קאסם בתאריך - באירועי משבר או חירום

איתמר גרוטו30/08/201708:00:0008:30:00שלומית, נדאל עותמאן, עינת גיל צוברי, דוד שוורץ', מיכאל גדלביץ, עפרה חבקין, אלון- שגית ארבל

דוד ;מיכאל גדלביץ;עופרה חבקין

ד "נדאל עותמאן עו;'שוורץ

(stopracism.org@gmail.com)';' עינת

אלון-ר שגית ארבל'דמשטרת ישראל  - גיל צוברי 

איתמר ' פרופ: ח   משתתפים"ל  בנושא כוננות הביטחון שע"שיחת ועידה דחופה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו31/08/201712:30:0013:00:00ר בני דוידזון''ד, חיים הופרט, ודים פרמן, דוד אזולאי, גרוטו

דוד ;חיים הופרט;יעל קאלק;ודים פרמן

דליה ;בני דוידזון;אזולאי

bdavidson@asaf.health.gov.il;זיו



שלומית אבני31/08/201715:00:0017:00:00פרשות עבר בנושא גזענות

 Nihaya;דוד זאודה

Daoud;nadavd@bgu.ac.il; איתמר

benyefet.yael@gmail.com;sa;גרוטו

git.alon@gmail.com;Einat 

 12רחוב הארבעה - תל אביב

משרד הבריאות ב

: משתתפים, (שיתוף מידע)ל "תמונת מצב רופאים בצה: בנושא, אלוף מוטי אלמוז, פגישה עם ראש אכא

ליזה , טליה אגמון, הדר אלעד, ורד עזרא, רן בליצר, ר"נציגיי קרפ, (ט תומכה"רח)תת אלוף ערן שני 

איתמר גרוטו31/08/201713:00:0014:30:00מאיה גולן, רז דקל, שירה לב עמי, רובין

'noym2007@gmail.com';RBalicer@

clalit.org.il; קלין'ז;הדר אלעד;ורד עזרא  

שירה;ר'ליזה רובין ד;טליה אגמון;אילוז  

מלי שפירא;איציק לוימאיה גולן;רז דקל;ענת יצחק;עמי-לב

לשכת , ל"בניין צה, א"הקריה בת

5קומה , ראש אכא

איתמר גרוטו31/08/201708:30:0012:30:00השתלמות בנושא סייבר

ophirz@bdo.co.il;Ofer Assaf 

(ofera@bdo.co.il)

מגיע ישירות --א"ת, 1ריבל ' רח

, 0עולה במעלית לקומה , לחניון

משם הולך למעליות של המשרדים 

לכל בעיה ניתן לחייג ) 3לקומה 



'ophirz@bdo.co.il'Ofer Assafאיתמר גרוטו31/08/201708:00:0008:30:00אסטרטגיית סייבר למגזר הבריאות: פגישה עם אופיר זילביגר בנושא

, 3קומה , א"ת, 48מנחם בגין 

משרדו של אופיר זילביגר

ישתתפו )איתמר רז ואחודת הארגונים בנושא ועדת ההסדרה ואורח חיים בריא ' פגישה עם פרופ

יעקב ליצמן שר הבריאות03/09/201716:00:0017:00:00(באישור מוטי-  איש20בסביבות 

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר ל"חדר ישיבות לשכת מנכ 



אבי ,ניר קידר,בעז,איתמר: בהשתתפות- הכנה לקראת פגישה אצל אבי ליכט והחלטת הממשלה 

סימן טוב-משה בר03/09/201709:00:0009:30:00הדס: יועץ אחראי,    ספי האוסליך,דניאל רבינא,ניר ינובסקי,רוני,שירה,ישראלי

ניר ;בעז לב;מורן אלול;איתמר גרוטו

אבי ישראלי ;מן'אתי תורג;קידר

-שירה לב;הרוש-אריאלה בן;פרופ

אצל המנכלטליה אגמון';Rachel Arazi;'אבי ישראליניר ;רוני ספיר;ענת יצחק;עמי



ל"לשכת המשנה למנכמירי כהןאיתמר גרוטו03/09/201708:00:0008:30:00עם מירי כהן. ע.פ



ניר ,רויטל טופר,הדר ירדני,ורד עזרא: בהשתתפות- 9.7דיון המשך מיום-יחידות להתפתחות הילד 

סימן טוב-משה בר03/09/201711:30:0012:15:00נעם: נציג  איתמר  יועץ אחראי/ודים,נתן, נציג תקציבים ,קידר

רויה ;הדר ירדני;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

חבר - רויטל טופר ;קשאני קולסקי

אתי ;ניר קידר;יפה שמעוני;טוב

ל"אצל המנכאורן ;נעם ויצנר;ודים פרמן;מן'תורג



נציג , שושי גולדברג,ורד ,אורלי,איתמר,דב: בהשתתפות- פסכיאטריה ובריאות הציבור - תקנים פנויים 

סימן טוב-משה בר03/09/201713:45:0014:45:00נעם: תקציבים    יועץ אחראי

מורן ;איתמר גרוטו;ציפי מזרחי;דב פסט

ורד ;שרה עדיקה;אורלי וויינשטיין;אלול

שושי ;נעם ויצנר;קלין אילוז'ז;עזרא

יעל ;ודים פרמן;עינב שרון;גולדברג

אודי ;רון רביע;הדס תדהר;דורית גרון

לשכת משנה ;ר'רבקה שפר ד;קלינר

ל"אצל המנכשי מעוז;חיים הופרט;אדוה קליין;ל'למנכ



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכקלין אילוז'ז;ורד עזראאיתמר גרוטו03/09/201708:30:0009:00:00ורד עזרא. ע.פ



ניר ,רוני,שירה,אבי ישראלי,ניר קידר,בעז,איתמר: בהשתתפות- פגישת הכנה לצוות אירגוני פסיפס 

סימן טוב-משה בר03/09/201709:30:0010:00:00הדס: יועץ אחראי,    ספי האוסליך,דניאל רבינא,ינובסקי

ניר ;בעז לב;מורן אלול;איתמר גרוטו

אבי ישראלי ;מן'אתי תורג;קידר

-שירה לב;הרוש-אריאלה בן;פרופ

אצל המנכלניר ;רוני ספיר;ענת יצחק;עמי



: משתתפים, הסכם בין המכון לרפואה משפטית למשטרה: בנושא, גרוטו' פגישה פנימית בראשות פרופ

ורד , נציג מטעמו/ אלון שלזינגר, נציג מטעמו/ ודים פרמן, רמי אבישר, מאיר ברודר, חן קוגל ואנשיו

איתמר גרוטו03/09/201715:00:0015:45:00עזרא

ר "חן קוגל ד

(chen.kugel@forensic.health.gov.il)

 

(chen.kugel@forensic.health.gov.il)

אורן 

nir.baltman@forensic.healt;'פרלסמן

h.gov.il;'שי ;יניב זוהר;שיר אברמיצקי

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכמעוז

: משתתפים, ממשק היחידה לזיהומים והמעבדות: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו03/09/201717:30:0018:15:00רבקה שפר/ אודי קלינר, קובי מורן גלעד, רותי ישי, מיטש שואבר, יהודה כרמלי

'Yehuda 

Carmeli';'mitchells@tlvmc.gov.il';רו

אודי;ר'גלעד ד-קובי מורן;תי ישי  

איריס;קרן מזרחי;ר'רבקה שפר ד;קלינר  

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

, מניעת זיהומים בבתי חולים ממשלתיים: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו03/09/201718:30:0019:15:00יהודה כרמלי, מיטש שוואבר, ורד עזרא ואנשיה, אורלי ויינשטיין ואנשיה: משתתפים

ורד ;שרה עדיקה;אורלי וויינשטיין

קלין 'ז;עזרא

mitchells@tlvmc.gov.il';'Yehu;'אילוז

da Carmeli;'ר קרן זילכה"ד

ישי ;סמדר יעקב;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט

sigal.torati@sheba.health.go;פאליק

v.il;סמדר שרבי

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

03/09/201712:15:0013:45:00פורום הנהלה



ארנון אפק פרופ03/09/201710:30:0011:30:00פורום שולחן עגול עם נציגי ארגוני רופאים עולים

'miolim@netvision.net.il';'verao@m

oia.gov.il';'katzcl@moia.gov.il';אמיר

נעם;מורן סבן;שאול יציב פרופ;שנון   

סימה;שני לוי;חגי זילברמן;ויצנר  

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר , 12קומה , משרד הבריאות

ישיבות



זיו הלוי , חגי דרור, איתמר גרוטו' פרופ: סין       משתתפים-שיחת ועידה בנושא מועד כנס ישראל

איתמר גרוטו04/09/201716:30:0017:00:00תמר חן, (כלכלה)מורן זילברשטיין , (מכון הייצוא)לה רבינוביץ 'אנג, (מתת)

Aangela@export.gov.il;hagai.dror

@MOH.GOV.IL;tamar.simple@gm

ail.com;איציק לוי;matat-

ziv@matatknowledge.co.il;Moran.Z

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכמורן משה;רונית אנדוולטאיתמר גרוטו04/09/201716:00:0016:30:00עם רונית אנדוולט. ע.פ



איתמר גרוטו04/09/201713:00:0013:30:00ראיון לרשת ב על היענות לחיסונים

 



דלית רומם04/09/201715:30:0016:00:00ל"הכנה לפגישה אצל המנכ- איתי גורדון + רון רביע + איתמר גרוטו ' פרופ+ דלית 

איתמר ;מורן אלול;דליה לב;רון רביע

איתי גורדון ;גרוטו

(itai.gor@gmail.com);איתמר גרוטו' אצל פרופמורן אלול



kochav@clalit.org.ilאיתמר גרוטו04/09/201711:30:0012:30:00הפרטיות והסייבר בכללית, הממונה על הגנת המידע, פגישה עם איציק כוכב

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת המשנה , משרד הבריאות

12קומה , ל"למנכ

, בני דוידזון: משתתפים, כוננויות עובדי אגף שעת חירום: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו04/09/201717:30:0018:00:00רן אדלשטיין, נציג מטעמו/ודים פרמן , אלון שלזינגר, דוד אזולאי

אלון ;דוד אזולאי;בני דוידזון

רן ;יעל קאלק;ודים פרמן;שלזינגר

אדוה קלייןדליה זיו;אדלשטיין



איתמר גרוטו04/09/201707:45:0008:30:00דב פסט, בני דוידזון, איתמר גרוטו: משתתפים, צרכי האגף לשעת חירום

שרה ;דב פסט;דליה זיו;בני דוידזון

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכרחל יונה;שטרייספלד

אביב-הילטון תלאיתמר גרוטו04/09/201718:00:0019:00:00הרמת כוסית התאחדות המלונות

 



, בדיקות רפואיות ופסיכולוגיות- ד "מכרז למרב: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו04/09/201714:00:0015:00:00אורית אפרתי, עופר לוי, רון רביע, רז דקל, רמי אבישר, אלון שלזינגר: משתתפים

אלון ;עופר לוי;נירית כהן;רמי אבישר

אורית ;גלית עבוד;רון רביע;שלזינגר

עידו מרינוב ;'לב-אפרתי

(idom@adalya.co.il);'יניב זוהרדוד ;רז דקל

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



אודי , ורד עזרא ונציגיה: משתתפים, התכנית הלאומית לסוכרת: בנושא, גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

איתמר גרוטו04/09/201713:00:0014:00:00אבי קרסיק, איתמר רז ונציגיו, קלינר

קלין 'ז;ר'איריס  לייטרסדורף ד;ורד עזרא

Taly.Harel@sheba.health.gov;'אילוז

.il;'קרן ;אודי קלינר;הדר אלעד

אורן פרלסמןדוד ;saritb@hadassah.org.il;מזרחי

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

, 12קומה ', בניין ב, הבריאות

חדר , ל"לשכת המשנה למנכ

ישיבות

בעז : משתתפים, פרסומים מטעים על ידי רופאים: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו04/09/201712:30:0013:00:00טל לביא, אייל חקו, שרה שר לב, לב

בעז ;ר"טל לביא ד;אייל חקו;לב-שרה שר

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכיונתן ברגלב



איתמר גרוטו04/09/201715:00:0015:30:00שוטף עם לירי פינדלינג אנדי. ע.פ

לירי פינדלנג 

(lirifindling@gmail.com); לירי

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכפינדלינג אנדי



יעקב ליצמן שר הבריאות04/09/201709:30:0011:00:00ז בהמשך"סתיו תשלח לו- עיריית ירושלים-  סיור עיר בריאה

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר  

לשכת משנה ;מורן אלול;אודי קלינר

סימן -משה בר;סמדר סלמן;ל'למנכ

ספי ;מנור-ניבה בסודו;טוב

ירושליםלירי ;קרן מזרחי;מיכל אליה;מנדלוביץ

רבקה , איתמר: משתתפים, מינהלת חינוך-שלום סהר: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

ר'רבקה שפר ד;אודי קלינר05/09/201716:30:0017:00:00אודי קלינר, שפר



מדיה חברתית והתאבדות מנקודת המבט של בריאות - שיחה על נושא הדבקה רשתית + שושי הרץ. ע.פ

איתמר גרוטו05/09/201712:00:0012:30:00הציבור

שושי הרץ ;שושי איזנברג הרץ

(shoshkan@gmail.com) 

(shoshkan@gmail.com)

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות



 גבעתיים53הוורד 1005/09/201710:45:0011:30:00ראיון חדשות ערוץ 

 





סמדר , עינב שימרון, איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים, שיתוף פעולה פירסומי עם איגוד רופאי הילדים

איתמר גרוטו05/09/201712:30:0013:30:00עדי ציבלין, ר גרוסמן"ד, (שניידר)אשכנזי ' פרופ, שזו

שי ;סמדר שזו;עינב שימרון;צילה סעדון

מרכז שניידר - אשכנזי 

(shaiashkenazi7@gmail.com)

עוז -עדי ציבלין בר

(adi@contentmedia.co.il);'zgrosman

@netvision.net.il';'Amos@rolider-

center.com';'osnat@contentmedia.c

, 3קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר



05/09/201717:00:0019:30:00Karen Mashiah Zvangישיבת הלשכה לאתיקה

eranhal@clalit.org.il;halpern_e@cl

alit.org.il;orna@lin-law.co.il;ורד 

איתמר גרוטו;עזרא

 35בוטינסקי 'ז' רח, י"משרדי הר

 קומה 2רמת גן מגדלי התאומים 

11

שלום רב חברים 

,נכבדים

 

הריני מתכבדת להזמינכם לישיבה החודשית של הלשכה 

ראיון עומק : חצי שעה אחרונה, HCV & Gardasil 9: שעה ראשונה בנושא, פגישה עם אורי שמרת

dganit_krauzman@merck.comOren, Agi;Tzalik, Orlyאיתמר גרוטו05/09/201713:30:0015:00:00אורלי צאליק ואורן אגי, נעמה מצקר, שרון אלון: משתתפים, בנושא שוק הפארמה

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות

, אורלי מנור: משתתפים, תוכנית מדדים בקהילה: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

'Orly Manor';'ronitcm@gmail.com'איתמר גרוטו05/09/201715:00:0016:00:00רונית קלדרון

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות

מערכת : בנושא, 09:20-10:00- איתמר אתה מרצה ב)ר שמעון פרק "הרצאה ביום עיון לזכרו של ד

איתמר גרוטו05/09/201709:30:0010:45:00(ב חומר"מצ, הישגים ואתגרים- הבריאות בישראל 

בית , ח הווטרינרי"אודיטוריום ביה

צ"ראשל, הקריה החקלאית- דגן 

איתמר גרוטו1006/09/201706:30:0007:00:00תוכנית בוקר ערוץ 

 



 תל אביב23הברזל איתמר גרוטו06/09/201715:45:0016:15:00ראיון ברשת רמת החייל

 



איתמר גרוטוYnet06/09/201710:30:0011:00:00 עם SKYPEשיחת 

 



מירי : משתתפים, כשירות מערכת הבריאות למתאר קרינה: בנושא, גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו06/09/201708:30:0009:00:00דוד אזולאי, מאיה גולן, יאיר טלמון, בני דוידזון, רן אדלשטיין, נועה חסדאי, כהן

בני ;רן אדלשטיין;נועה חסדאי;מירי כהן

מאיה ;יאיר טלמון;דליה זיו;דוידזון

-מזכירה - נועה ;ארז און;דוד אזולאי;גולן

 פוריה



ספי : משתתפים, א איחוד הצלה"ל מד"יישום חוזר מנכ: בנושא, גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו06/09/201708:00:0008:30:00מירי כהן, דוד אזולאי, אייל יעקבסון', מנדלוביץ

ר איל 'ד;מיכל אליה;ספי מנדלוביץ

מירי כהן;דוד אזולאי;יעקבסון



   Early Action in Diabetes: Israel איתמר גרוטו06/09/201718:30:0020:00:00מפגש להנעה מחודשת

החרש ' רח, משרדי אסטרהזניקה

Eבניין , 8קומה , הוד השרון, 6

רחבת מגדלי הבירהאיתמר גרוטו06/09/201709:00:0014:00:00(ב הזמנה"מצ)יריד חשיפה לעשייה שיקומית 

אני צריך לבוא  - (ב הזמנה"מצ)מפגש סיום הכשרות הרופאים למתן טיפול באמצעות קנביס רפואי 

איתמר גרוטו18:0006/09/201715:30:0019:00:00-לטקס ב

מרכז , אודיטוריום בית סוראסקי 

השומר-ההדרכה הלאומי בתל

תיאטרון היהלום ברמת גןאיתמר גרוטו06/09/201710:00:0010:30:00(איתמר אתה מברך)כנס של עובדי המעבדות 

"נאות אפעל"מרכז כנסים איתמר גרוטו06/09/201709:00:0009:30:00ב לוז"מצ (איתמר נושא דברי ברכה) הישראלי הראשון IHRכנס 

, ינון יוני, אלי גורדון, רבקה שפר: משתתפים, (סלמונלה)שימוש בביצים בתעשייה : שיחת ועידה בנושא

איתמר גרוטו07/09/201716:00:0016:15:00עינב שימרון/ אייל בסון, אודי קלינר, קובי מורן

אלי ;קרן מזרחי;ר'רבקה שפר ד;ינון יוני

גלעד -קובי מורן;קרולין פרח;גורדון

אודי קלינר ;ר'ד

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); אייל





איתמר גרוטו07/09/201714:00:0015:00:00עם אסתר קרסנר. א.פ

אסתר קרסנר 

(esther_krasner@mod.gov.il)

האגף , א"ת, 119יגאל אלון ' רח

משרד הבריאות, לשעת חירום



מכרזים ותקציב תכנית : בנושא, 02-6706939: 'בקו מס, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

, ניבה מנור, אורית אפרתי לב, רמי אבישר, רון רביע, אודי קלינר, רבקה שפר:  משתתפים, אפשריבריא

איתמר גרוטו07/09/201708:00:0008:30:00לירי פינדלינג אנדי

אודי קלינר ;ר'רבקה שפר ד

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); קרן

אורית ;רמי אבישר;רון רביע;מזרחי

לירי ;מנור-ניבה בסודו;לב-אפרתי



ח"באגף לשעדליה זיועוזי קרןאיתמר גרוטו07/09/201714:00:0015:00:00פגישה עם עוזי קרן



דליה זיואיתמר גרוטו07/09/201716:15:0017:00:00דן רונן, יוסף מישלב' אלוף במיל, איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים, העיר אילת

יגאל אלון , האגף לשעת חירום

בחדר הישיבות העליון, א"ת, 119

[Rachel Pantcher]רחל פנצר 07/09/201709:00:0012:30:00משרד החקלאות ופיתוח הכפר- ט"ועדת איתור לבחירת מנהל השו

 Gad';'אשרי-אילה גונן;'איתמר גרוטו

Baneth';'uorgad@gmail.com'

חדר - רחל פנצר' חדרה של גב

הקריה החקלאית דרך , 205

משרד - ראשון לציון, המכבים

החקלאות

תל אביב, בית אריאלהאיתמר גרוטו07/09/201719:00:0019:30:00(ב הזמנה"מצ)" בשביל החיים"צעדת 

איתמר גרוטו07/09/201715:00:0016:00:00(ב סדר יום"מצ)איתמר גרוטו ' הוועדה הבין משרדית לתכנית הלאומית למניעת אובדנות בראשות פרופ

'ilans@molsa.gov.il';shirashek1984

@gmail.com;שירה שק 

(shira.shek@MOH.HEALTH.GOV.I

L);sarac@moia.gov.il;yafav@moia.' שירה שק';אילן שריף

האגף , א" ת119יגאל אלון ' רח

לשעת חירום

סדר 

:יום

 

מודל הפעלה לרצפים  .1

טל ניקחוIPRED V07/09/201717:00:0018:30:00ועדה מארגנת 

ר "פקע- אייל פורמן 

(furman46@mail.idf.il); אנה

מירב ;יאיר טלמון;ארז און;אראל

ח"אגף שעעינב ;סמדר שזו;נונה אבו דאלו;ענבר



17:3010/09/201717:00:0017:30:00- ג "הגעה לנתב



שרה , דוד אזולאי, מירי כהן, בני דוידזון, יוהנה רוזנר, יודפת מלאך: משתתפים, מבנה לשכת משנה

איתמר גרוטו10/09/201708:00:0009:00:00שטרייספלד

בני ;דליה זיו;יודפת מלאך;יוהנה רוזנר

רחל ;מירי כהן;דוד אזולאי;דוידזון

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכשרה שטרייספלד;יונה

 מבנה ארגוני והתאמת תיאורי תפקיד	.1

ח"שע



 מבנה ארגוני לשכת משנה למנכל	.2

נתן , יאיר טלמון, ודים פרמן :  משתתפים, פינוי מוטס באילת, גרוטו' פרופ, ל"בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו10/09/201710:30:0011:15:00מירי כהן, שרונה עבר הדני/ סמוך

נתן ;יעל קאלק;יאיר טלמון;ודים פרמן

דוד ;הדני-שרונה עבר;מירי כהן;סמוך

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכאופיר אביבאזולאי



אצל המנכלנעם ויצנר;איתמר גרוטו;מורן אלולסימן טוב-משה בר10/09/201712:30:0014:30:00עדכון מהוועדה למיגור הגיזענות: איתמר מציג- פורום הנהלה 



: משתתפים, החלפת שפת הסימול במערכת הבריאות: בנושא, ל"ישיבה פנימית בראשות המשנה למנכ

, מיכל אניטה שוורץ, רוני ספיר, שירה לב עמי, תמר שוחט, ענת עקה זוהר, יעל אפלבאום, ציונה חקלאי

איתמר גרוטו10/09/201709:00:0010:00:00קרן זילכה, ודים פרימן

ענת ;ר"יעל אפלבוים ד;ציונה חקלאי

רוני ;עמי-שירה לב;תמר שוחט;ר'זוהר ד

ודים ;אניטה שורץ- מיכל ;ספיר

דוד אזולאי;ר קרן זילכה"ד;פרמן

חני ;נטע יונה;בועז אריכא;יהודית ויזל

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכאופיר אביב;שרודר



20:0010/09/201720:00:0021:00:00- טיסה לבודפשט 

 



בלה , טל ברגמן, איתמר גרוטו: משתתפים, נוהל חרדה בהשתתפות ביטוח לאומי- שיפוי קופות החולים

מנהלת האגף לנפגעי איבה בביטוח )אוסנת כהן , שרונה עבר הדני/ נתן סמוך, רויטל טופר, בן גרשון

איתמר גרוטו10/09/201711:30:0012:30:00דניאלה אפיק, (לאומי

חבר - רויטל טופר ;גרשון-בלה בן

נתן ;יפה שמעוני;טוב

-טל ברגמן';osnatc@nioi.gov.il;'סמוך

שרונה ;בריאות הנפש- ענת אליהו ;לוי

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

איתמר , נעם ויצנר, רז דקל, ציון-מוטי אור: מהמשרד. קבלת רישיון לרכב כבד: דיון המשך בנושא

מנהל אגף רישוי , אפי רוזן+ אבנר פלור: ממשרד התחבורה. ודים פרמן ושירה לב עמי, דב פסט, גרוטו

יעקב ליצמן שר הבריאות10/09/201716:00:0017:00:00(02-6663280רינת  )

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר יאיר טלמון 

בניין משרד , 39רחוב ירמיהו 

חדר ישיבות , 13קומה , הבריאות

שר



  לשילוב יוצאי609וועדת מעקב אחר החלטת ממשלה ---------------------------מבוטל ----------------

איתמר גרוטו10/09/201714:30:0016:30:00אתיופיה

עפרה 

danielraday@gmail.com';'A;'אוסטין

yeletenbaram@gmail.com;' סנדרה

יודפת מלאךשלומית ;טדי גרמאי;קרת

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר ישיבות, 12קומה , הבריאות

ל כשליחת משרד החוץ במימון משרד "סיגל סדצקי לתפקיד בחו' פרופ: בנושא, שיחת ועידה דחופה

: משרד החוץ, אילת קדוש, יוני דוקן: נציבות שירוית המדינה, איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים, הבריאות

איתמר גרוטו11/09/201708:30:0009:00:00צבי טל, אלון שמר

alon.shemer@mfa.gov.il;צבי טל 

(zvi.tal@mfa.gov.il);'yonidu@csc.g

ov.il';ayeletk@csc.gov.il

11/09/201709:00:0018:00:00(ב אישור נסיעה"מצ)מפגש של האזור הארופי שלי ארגון הבריאות העולמי - בודפשט

12/09/201709:00:0018:00:00(ב אישור נסיעה"מצ)מפגש של האזור הארופי שלי ארגון הבריאות העולמי - בודפשט

13/09/201709:00:0018:00:00(ב אישור נסיעה"מצ)מפגש של האזור הארופי שלי ארגון הבריאות העולמי - בודפשט

ר "ד, ר בילנקו"ד, ר קלינר"ד, ר שפר "ד: תחנת הסגר אשדוד משתתפים: שיחת ועידה דחופה בנושא

ר'רבקה שפר ד14/09/201712:00:0013:00:00דראי לסט' אינג, פרגר' גב, ד גולדברג"עו, גדלביץ

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);נטליה

בילנקו נטליה דר ; בילנקו

(natalyab1@bmc.gov.il);shirly@barמורן אלול;איתמר גרוטו





14/09/201709:00:0018:00:00(ב אישור נסיעה"מצ)מפגש של האזור הארופי שלי ארגון הבריאות העולמי - בודפשט





איתמר : משתתפים, G2Gממשקי - ל"הכנה לדיון מנכ: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו17/09/201708:30:0009:00:00מאיה גולן, ודים פרמן, עינב שימרון, חגי דרור, גרוטו

מאיה ;ודים פרמן;עינב שימרון;חגי דרור

יעל קאלק;גולן



עינב שימרון17/09/201719:30:0020:00:00איל בסון, איל שורצברג, אסנת, איתמר - SMAשיחת ועידה בנושא 

אייל ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;איתמר גרוטו

אהרון-נתי כהן;פרופ איל שורצברג;בסון



מירי כהן17/09/201711:30:0012:30:00יום הולדת למירי ורננה+ הרמת כוסית לחג

שירן ;מורן אלול;איתמר גרוטו

דוד ;טובה ברקת;עידית נדב;אמון

רננה ;מירה גבאי;סנדרה קרת;אזולאי

חדר ישיבותנטליה בילנקו;אלמוג

סימן טוב-משה בר17/09/201719:00:0019:30:00איתמר+ורד עזרא    +ספי: בהשתתפות- מדדי זיהומים 

ספי ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

ל"אצל המנכמורן אלול;איתמר גרוטו;מנדלוביץ



רבקה שפר      , ספי,עמי זינגר,אודי קלינר,אתי סממה,איתמר,אסנת: בהשתתפות- סטטוס - גנטיקה 

סימן טוב-משה בר17/09/201710:45:0011:30:00נעם: יועץ אחראי

אתי ;ליאורה נעים;ר'אסנת לוקסנבורג ד

קרן ;איתמר גרוטו;מגי נחום;סממה

עמיהוד ;מורן אלול;אודי קלינר;מזרחי

ל"אצל המנכהדס תדהר;ר'רבקה שפר דמורן ;נעם ויצנר;ספי מנדלוביץ;זינגר



סימן טוב-משה בר17/09/201710:00:0010:45:00מאיה: חגי דרור            יועץ אחראי,עינב,איתמר: בהשתתפות - G2Gממשקי

עינב ;מורן אלול;איתמר גרוטו

מאיה ;חגי דרור;צילה סעדון;שימרון

ל"אצל המנכהילה צליח;גולן



. אלה מהשר שטייניץ תזמין את רשות המים. בנושא הפלרה ומגנזיום: פגישה אצל השר שטייניץ בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות17/09/201715:30:0016:15:00(אלה המשר שטייניץ )מיכל גולדברג ואודי קלינר , עמיר יצחקי, איתמר גרוטו: ממשרד הבריאות

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר ר'רבקה שפר ד 

, 216רחוב יפו , בניין שערי העיר

להגיע דרך רחוב תורה  - 7קומה 

מציון



, מוריס דופרמן, אורלי ויינשטיין, ורד עזרא, איתמר  גרוטו: משתתפים.  בצפוןMRI: פגישה בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות17/09/201714:00:0014:30:00אוסנת לוקסנבורג  וודים פרמן, מירה היבנר

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר  

morrisdorfman@yahoo.com;נטע 

רמי;אורן פרלסמן;אופיר אביב;יונה  

יורם;הדס ידגר;אבישר  

ירמיהוהדר;yoram.lotan.yl@gmail.com;לוטן



. סטטס יישום החלטות הממשלה בנושא פיתוח הנגב: פגישה עם המרכז להעצמת האזרח בנושא

רבקה , משה ברסי, ורד עזרא: מהמשרד. ( חני03-6438979)נועה רוזנפלד + עינת פישר ללו  : מהמרכז

יעקב ליצמן שר הבריאות17/09/201716:30:0017:00:00שפר ונציגים מטעמה ואיתמר גרוטו

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר  

אורן ;הדס תדהר;שירה ארנון

39ירמיהו שי מעוז;ערן קופל;פרלסמן





סימן טוב-משה בר17/09/201717:00:0019:00:00  בראשות משה בר סימן טובG2Gמפגש וועדת ההיגוי 

עינב ;חגי דרור;הילה צליח;נתן סמוך

אסנת לוקסנבורג ;צילה סעדון;שימרון

קרן ;איתמר גרוטו;ליאורה נעים;ר'ד

דפנה בר ;ארנון אפק פרופ;מזרחי

רח , בירושלים - ל "אצל המנכ

            נא 13 קומה 39ירמיהו 

להעביר במייל חוזר מספר רכב 

וסוג לשם אישור חנייה במגדלי 

ורד עזרא17/09/201714:30:0015:00:00פרופ איתמר גרוטו  יהיה בחצי שעה הראשונה-  בחסרי ביטוחBבנושא טיפול בהפטיטיס 

אודי ;מורן אלול;איתמר גרוטו

עידית ;בעז לב;טוב-דניאל שם;קלינר

דר ;פרופ איל שורצברג;אילה גרבר;סגל

קרן מזרחי;ציון שלוסברג

ר "ד;מנהל רפואה- יעל כהן ;קלין אילוז'ז

12אצל איתמר גרוטו קומה שיר אברמיצקי;רבקה שפר

17/09/201712:30:0014:00:00פורום הנהלה



, מירי כהן: הבריאות: התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים משתתפים: גרוטו בנושא' בראשות פרופ

, מקס אבירם ואורה יעקב , עירית בירן: החינוך, אורלי סילבינגר: מבטרם, זהבה רומנו, סנדרה קרת

איתמר גרוטו17/09/201709:00:0010:00:00יעקב וכטל: כלכלה, חגי פורגס, אמיר מדינה: מהרווחה, מיל אבו חלא'ג: משרד התחבורה

זהבה ;סנדרה קרת;מירי כהן

קלין 'ז;רומנו

@shlomitt@beterem.org;'iritbi;אילוז

education.gov.il';'abukhallaj@mot.g

'Galit Gilad';'Michal Bar-

Doron';'Shoshi.Cohen@Economy.g

ov.il';'Amir.Medina@Molsa.gov.il';'Al

exandra.Aronin@economy.gov.il';'O

, משרד הבריאות, 39ירמיהו ' רח

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

-02- מורן אלול

5081208 

 

, מיכל כרמל, חגי פורגס, אמיר מדינה: מטעם הרווחה

אצל איתמרדוד אזולאי;מירי כהןאיתמר גרוטו18/09/201715:00:0015:30:00מירי ודוד, ע איתמר.פ



איתמר גרוטו18/09/201708:00:0008:30:00אורלי ויינשטיין', מיקי דודקביץ, ורד עזרא: משתתפים, מערך אנדוקריני הלל יפה: שיחת ועידה בנושא

קלין 'ז;ורד עזרא

אור;mickeyd@hy.health.gov.il;אילוז

שרה עדיקה;לי וויינשטיין

עינב           ,איתמר ,  ודים ונציגיו,אהרון כהן ,ורד עזרא,אורלי ויינשטיין:בהשתתפות- היערכות לחורף 

סימן טוב-משה בר18/09/201708:30:0009:30:00נעם:   יועץ אחראי

ורד ;שרה עדיקה;אורלי וויינשטיין

דפנה ;ר'אהרון כהן ד;קלין אילוז'ז;עזרא

איתמר ;יעל קאלק;ודים פרמן;לוי

עינב ;נעם ויצנר;מורן אלול;גרוטו

אדוה ;דיאמנט-צפי הלל;ר'פנחס ברקמן ד

טאוב -סיגל ליברנט;אורן פרלסמן;קליין

שירלי רחל ;ציפי הורביץ;הדר אלעד;ר'ד

ל"אצל המנכשי ;הדס תדהר;עידית סגל;ר"אליאס ד

מרים ,בני בולגריו,יובל לנדשפט ,נעם,שרונה,איתמר,ורד: בהשתתפות- (מסלול ירוק )- ' שלב ג- קנביס 

סימן טוב-משה בר18/09/201709:15:0009:50:00מאיה:יוספין     יועץ אחראי

נעם ;יובל לנדשפט;מאיה גולן

איתמר ;הדני-שרונה עבר;ויצנר

קלין 'ז;ורד עזרא;מורן אלול;גרוטו

מרים יוספין;בני בולגריו;אילוז

רוני ;עמי-שירה לב;ריקי שמיר

זהבית ;דוד אזולאי;יהודית ויזל;ספיר

אצל המנכלzehavit atad;אטד



איתמר גרוטו18/09/201719:00:0021:00:00(ב הזמנה"מצ )' ופתיחת מחזור ג' תחילת טקס סיום מחזור א

בית , ירושלים, 14גדליהו אלון ' רח

הנסן

איתמר גרוטו18/09/201716:00:0017:00:00ד עמוס האוזנר"עו: ר המועצה"יו, מפגש עם המועצה הישראלית למניעת עישון

אודי קלינר ;הספיל-חיים גבע

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); קרן

ר רבקה שפר"דamos.hausner@gmail.com;מזרחי

בניין , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר , 9קומה , משרד הבריאות

ישיבות

יעקב ליצמן שר הבריאות18/09/201710:00:0011:00:00משרד הבריאות- משוריין לטקס הרמת כוסית 

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר ר איל יעקבסון"ד;איתמר גרוטו 

סימן טוב-משה בר18/09/201711:30:0012:30:00נעם: יועץ אחראי,        ודים,שרה שטרייספלד,דב,איתמר: בהשתתפות- קיצור תהליכי מכרזים וגיוס 

ציפי ;דב פסט;מורן אלול;איתמר גרוטו

ודים ;רחל יונה;שרה שטרייספלד;מזרחי

ל"אצל המנכיודפת מלאך;ורד מדמון קויתינעם ויצנר;פרמן



, (חומר+ ב הזמנה"מצ)הנגשת שירותי בריאות ליוצאי אתיופיה כולל הכשרת סייעות בכירות לאחיות 

איתמר גרוטו18/09/201710:00:0011:00:00דני בודובסקי, שושי גולדברג, ניבה מנור, שלומית אבני: משתתפים

שושי ;מנור-ניבה בסודו;שלומית אבני

טל ;דני בודובסקי;עינב שרון;גולדברג

וועדת העליה והקליטה, כנסתלוי-ברגמן

נטליה : משתתפים, מיקור חוץ בבקרות המשרד: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

, נתן סמוך, נציג מטעמו/ ודים פרמן, דב פסט, אירית לקסר, ורד עזרא, סנדרה קרת, מירי כהן, בילנקו

איתמר גרוטו18/09/201714:00:0015:00:00רונית דודאי, רונית רינגל, נועה חסדאי, טליה אגמון

קלין 'ז;ורד עזרא;סנדרה קרת;מירי כהן

ציפי ;דב פסט;ר'אירית לקסר ד;אילוז

נתן ;יעל קאלק;ודים פרמן;מזרחי

רונית ;נועה חסדאי;טליה אגמון;סמוך

הדר ;רות פרוינד;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט

-טל ברגמן;ר'איריס  לייטרסדורף ד;אלעד

אורן ;הדר ירדני;שירה ארנון;לוי

גבי ;אורנלה דכוור קעואר;פרלסמן

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



** ישיבת המשך של הוועדה לעידוד יצרנים קטנים ובינוניים לייצור מזון בריא**הישיבה מבוטלת  

עדי חכמון/ מר אמיר רשף, ר אודי קלינר"ד, אלי גורדון' אינג: משתתפים,  איתמר גרוטו' בראשות פרופ / 

ד דיין מדר "עו, מר רן קויתי, עידו סופר ( 23.4.2017ב כתב מינוי וסיכום דיון "מצ איתמר גרוטו18/09/201717:00:0018:15:00(

אלי 

ruthid@masham.org.il';'amirr;'גורדון

e@mof.gov.il;' קרולין

אודי ';rank@economy.gov.il;'פרח

'idoso@mof.gov.il';'adiha@mof.gov.

il';'Ran.Kiviti@Economy.gov.il';natal

yab1@bmc.gov.il;'Matanb@mof.go

v.il'

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

האגף לשעת חירוםדליה זיו;בני דוידזוןאיתמר גרוטו19/09/201717:00:0017:30:00עם בני דוידזון. ע.פ





איתמר גרוטו19/09/201711:45:0012:15:00דוד אזולאי, שירה שק/ שושי הרץ: משתתפים, סיור ביחידה למניעת אובדנות

שושי הרץ ;שושי איזנברג הרץ

(shoshkan@gmail.com) 

(shoshkan@gmail.com);דוד אזולאי

 

(tali.braun@gmail.com);shirashek1

984@gmail.com;Shirel Azran 

(shirelazran@gmail.com);Yael א"ת, קרליבך' רח



, אורן פרלסמן: משרד הבריאות: משתתפים, הקמה ותפעול בנק חלב בישראל, גרוטו' בראשות פרופ

, רמי מילר, רפי סטרוגו, אשר מוזר, אילת שנער, אלי בין: א"מד, ליזה רובין, רבקה שפר,  אודי קלינר

איתמר גרוטו19/09/201710:30:0011:30:00רביד שכטר,שרון הרמתי,שרון צברי: העמותה לבנק חלב אם

רבקה שפר ;אודי קלינר;קרן מזרחי

אורן ';Sharron Zabary;'ר'ד

אלי בין ;'פרלסמן

(shirah@mda.org.il)';'ravid 

'Prof. Eilat Shinar';'Dr Asher 

Moser';'Dr.Refael Strugo';'Rami 

Miller';'Sharon Eliyahu'

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה , הבריאות

תיפקודו של : בנושא, איתמר גרוטו' פרופ, ל משרד הבריאות"ישיבה דיסקרטית בראשות המשנה למנכ

, אלון כהן: שיבא, בני קלר: ם"רמב, רם ברלאי: איכילוב: משתתפים, אגף ביטחון משרד הבריאות

איתמר גרוטו19/09/201713:30:0015:00:00עידן פייגנבאום: נהריה, דורון מור: פוריה, מן'דודי תורג: ברזילי

'rayah@bmc.gov.il';'davidt@bmc.g

ov.il';'alon.cohen@sheba.health.go

v.il';'dmor@pmc.gov.il';'ronitg@tlvm

c.gov.il';'ramb@tlvmc.gov.il';'b_kell'דורון מור'

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה  , הבריאות

איתמר גרוטו19/09/201709:00:0010:00:00יהודה כרמלי' סיור ביחידת זיהומים עם פרופ

 יהודה כרמלי'

(yehudac@tasmc.health.gov.il)';'mi

tchells@tlvmc.gov.il'

בניין , בית החולים איכילוב

אפידימיולוגיה, 3קומה , ראשונים



איתמר גרוטו19/09/201715:00:0017:00:00(ב הזמנה"מצ)מועצה לאומית לבריאות העובד 

אולם דיונים , א"ח ת"באגף לשע

של המועצות

EURO Consultation on GAPPA21/09/201714:50:0017:00:00Elizabeth De Guia TECSONwaqanivalut@who.int

https://who-

meeting.webex.com/who-

meeting

סימן טוב-משה בר24/09/201714:30:0015:00:00נעם: גרוטו         יועץ אחראי,דב,נטע ,ורד עזרא,אלון,ודים,אורלי: בהשתתפות- ח נהריה "ביה

שרה ;אורלי וויינשטיין;נעם ויצנר

דפנה ;אלון שלזינגר;ודים פרמן;עדיקה

נטע ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;בר ששת

ל"אצל המנכר איל יעקבסון'ד;הדס תדהראיתמר ;ציפי מזרחי;דב פסט;יונה



איתמר גרוטו24/09/201716:30:0017:00:00דוד אזולאי, רז דקל, אבנר פלור, איתמר גרוטו: משתתפים, ד"פעילות המרב: בנושא, שיחת ועידה

אבנר פלור ;דוד אזולאי;רז דקל

(flora@mot.gov.il)



איתמר גרוטו24/09/201710:00:0010:15:00פגישה קצרה עם ודים

 



איתמר גרוטו24/09/201708:00:0008:30:00עינת רונן, ניר קידר, ענאן, שגית, שלומית, איתמר: משתתפים, מטבחון גזענות: שיחת ועידה בנושא

ניר ;ענאן עבאסי;שלומית אבני

 Einat Ronen;מן'אתי תורג;קידר

(EinatRo@jdc.org) 

(EinatRo@jdc.org)

 Dr. Anan Al;'אלון-ר שגית ארבל'ד

Abbasi'



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכעמי-שירה לב;ראובן אליהואיתמר גרוטו24/09/201709:30:0010:00:00וועדת היגוי עדכוני סייבר: בנושא, ראובן אליהו+ עם שירה לב עמי. ע.פ

:נושאים

 

ועדת היגוי סייבר  .1

מגזרית

סימן טוב-משה בר24/09/201713:30:0014:30:00פורום הנהלה

אייל ;אורלי וויינשטיין;אבי לוין

אלה ;איתמר גרוטו;איריס קלירס;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אלון שלזינגר;גאון

ל"אצל המנכאודי קלינר- ברכה כהן ;אסתר עטייה;ר'ד



ל"לשכת המשנה למנכחגי דרוראיתמר גרוטו24/09/201716:00:0016:30:00עם חגי דרור. ע.פ



טל ברגמן , איתמר גרוטו: מהמשרד. לית"טליה לבנון מנכ. פגישה עם הקואליציה הישראלית לטראומה

יעקב ליצמן שר הבריאות24/09/201713:30:0014:00:00ובלה בן גרשון

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר ירמיהו 

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכקלין אילוז'ז;ורד עזראאיתמר גרוטו24/09/201711:00:0011:30:00סמכויות עוזר רופא- ועדה לפעולות חריגות + כללי: עם ורד עזרא בנושא. ע.פ



יעקב ליצמן שר הבריאות24/09/201713:15:0013:30:00(חיים)איתמר גרוטו משתתף .- תקנים לתחנות טיפות חלב: פגישה בנושא

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר  natalyab1@bmc.gov.ilירמיהו





רונית +איתמר+גל סידס חבר הנהלה +ראובן שליסל יור הענף+יפה חובב - עם היבואנים - סימון מזון 

סימן טוב-משה בר03563108124/09/201717:00:0018:00:00שרון גוטמן                יפה      +אלי גורדון+אנדוולט

רונית ;מורן אלול;איתמר גרוטו

שרון ;קרולין פרח;אלי גורדון;אנדוולט

ל"אצל המנכמאיה גולן;גוטמן

יפה 

חובב

 

03-5631081 

, איתמר גרוטו: משתתפים, קידום בריאות יוצאי אתיופיה: בנושא, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו24/09/201708:30:0009:00:00עינב שימרון, שלומית אבני, טדי גראמי, ניבה מנור, סנדרה קרת

טדי ;מנור-ניבה בסודו;סנדרה קרת

צילה ;עינב שימרון;שלומית אבני;גרמאי

סעדון



 - (מתוך דוח מבקרת המשרד)ל "העברת יחידת הקנביס מאגף הרוקחות לכפיפות משנה למנכ

סימן טוב-משה בר24/09/201715:00:0015:30:00מאיה גולן: איתמר                  יועץ אחראי,דב,אסנת: בהשתתפות

דב ;ליאורה נעים;ר'אסנת לוקסנבורג ד

מורן ;איתמר גרוטו;ציפי מזרחי;פסט

ל"אצל המנכnatalyab1@bmc.gov.ilמאיה גולן;אלול



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכדב פסטאיתמר גרוטו24/09/201710:30:0011:00:00עם דב פסט. ע.פ

ר'טאוב ד-סיגל ליברנט24/09/201709:00:0009:30:00(נושאים לדיון בגוף הזימון)איתמר גרוטו ' פרופ.  ע.פ

איילת ;הדר אלעד;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

מורן ;מיכל שלומוב;עידית סגל;יוסף

גרוטו' אצל פרופאיתמר גרוטו;אלול



 .נושאי האחיות המומחיות	.1



 .מניעת זהומים	.2

איתמר גרוטו25/09/201712:45:0013:00:00פגישת הכנה לפגישה אצל השר עם אלי בין



, הדר אלעד, ורד עזרא: משתתפים, (25.9.17)א אצל השר מחר "הכנה לדיון עם מד, שיחת ועידה דחופה

איתמר גרוטו25/09/201711:45:0012:15:00ניר קידר, מאיר ברודר, נתן סמוך, מירה היבנר

-מירה היבנר;הדר אלעד;ורד עזרא

ניר ;מאיר ברודר;נתן סמוך;הראל

מירי כהן;קידר



איתמר גרוטו1025/09/201711:00:0011:30:00ערוץ - ראיון ברקוד 

 



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכדוד אזולאיאיתמר גרוטו25/09/201707:00:0007:30:00עם דייויד. ע.פ



משרד : משתתפים, ממשקים בתחום מניעת זיהומים: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

ר מיכל "ד,  מיטש שוואבר, יהודה כרמלי: איכילוב, רותי ישי, אודי קלינר, ורד עזרא ואנשיה: הבריאות

איתמר גרוטו25/09/201708:00:0009:00:00ר מירי ויינברגר ואנשיה"יו: איגוד מחלות זיהומיות, ר מיכל חוברס"ד, פאול

ורד 

סיגל;chowersm@post.tau.ac.il;עזרא

קלין 'ז;ישי פאליק;ר'טאוב ד- ליברנט

אודי קלינר ;אילוז

michalch@clalit.org.il;natalyab1@b

mc.gov.il

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכעמי-שירה לבאיתמר גרוטו25/09/201707:30:0008:00:00סייבר: בנושא, שירה לב עמי. ע.פ



טיפת חלב מקור ברוך : בנושא, איתמר גרוטו' פרופ, משרד הבריאות, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

חן זמיר שטיין , רון רביע, אודי קלינר/ רבקה שפר: משרד הבריאות: משתתפים, ורוממה בירושלים

איתמר גרוטו25/09/201712:00:0013:00:00מנהלת אגף הנכסים ונציגיה, ינסקי'ריטה לדז' גב: עיריית ירושלים, ונציגיה

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); קרן

mltami@jerusalem.muni.il;rv;מזרחי

gil@jerusalem.muni.il;לשכת רופאת המחוז ירושליםר חן שטיין 'ד

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

איתמר ' פרופ, שירה לב עמי' גב: משתתפים. מערך בקרות ממוחשב- ועדת היגוי לפרויקט מחשוב 

רות ' גב, אלי מרום' מגר, ר אודי קלינר"ד, מר עמיר יצחקי, ר שושי גולדברג"ד, ר ורד עזרא"ד, גרוטו

עמי-שירה לב25/09/201711:00:0012:00:00יעל אושרי' גב, מר בני בולגריו, מרים יוספין' גב, פרוינד

שושי ;ורד עזרא;איתמר גרוטו

אלי ;אודי קלינר;עמיר יצחקי;גולדברג

בני ;מרים יוספין;רות פרוינד;מרום

12חדר ישיבות קומה zehavit atad;זהבית אטדיעל אושרי;בולגריו

קידום ויישום התכנית הלאומית למניעה וטיפול : בנושא, גרוטו' פרופ, ל"וועדה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו25/09/201709:00:0010:30:00(כתב המינוי מופיעים בגוף הזימון+ שמות המשתתפים)בסוכרת 

מלי ;דוד אזולאי;שלומית אבני

איריס  ;ציונה חקלאי;הלפרן

ענת ;מנור-ניבה בסודו;ר'לייטרסדורף ד

ר"יעל אפלבוים דאתי ;תמר שוחט;מיטל אייל;ר'זוהר ד

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

 <<23895817.pdf>> 

:משתתפים



בית החולים, משנה למנהל, ארנון אפק' פרופ  

שאול , רפי סטרוגו, אורן בלושטיין, אלי בין: א"ממד. א קהילה"בנושא הצגת תוכנית מד... פגישת המשך

הדר , ורד עזרא, יק'מוטי בבצ, איתמר גרוטו: מהמשרד. ובועז סופר, דידי לחמן, אורי שחם, אברמוביץ

יעקב ליצמן שר הבריאות25/09/201713:00:0013:40:00מירי כהן וניר קידר, מאיר ברודר, מירה היבנר, אלעד

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר  natalyab1@bmc.gov.il13קומה , ל"חדר ישיבות מנכ



סרטן : מר איזק בנושא+ שימרון' גב+ שרה וציפי - גרוטו עם עמותת בשבילך ' פגישה בראשות פרופ

איתמר גרוטו25/09/201714:30:0015:30:00השד מגזר חרדי

יעקב ;צילה סעדון;עינב שימרון

סימה ;איזק

tzipiamitay@gmail.com';'tzip;'אלטמן

iamitay@gmail.com'יעקב אייזק';'יעקב אייזק;'סמדר שזו'

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ



ר "יו- אפליה והדרה במערכת הבריאות , ישיבה ציבורית רביעית של הוועדה המתכללת בנושא גזענות

איתמר גרוטו25/09/201715:30:0019:30:00ב"רשומה בכתב  המינוי המצ: גרוטו  רשימת משתתפים' הוועדה פרופ

'YasminEl@clalit.org.il';אודי 

hadas@phr.org.il';'Harari@sz';קלינר

mc.org.il';'tenebriut@gmail.com';'sh

araf@acri.org.il';sharaf.m.hassan@

Michal Cohen - 

Dar;benyefet.yael@gmail.com;yish

ay@meuhedet.co.il;'יעל בן יפת';'Dr. 

Anan Al Abbasi';' שלם-ל ברנר'רייצ  

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

אולם , 4קומה ', בניין ב, הבריאות

כנסים

, מוריס דרופמן, אורלי ויינשטיין, ורד עזרא, איתמר גרוטו: משתתפים.  בצפוןMRIפגישת המשך בנושא 

יעקב ליצמן שר הבריאות26/09/201716:30:0017:00:00ודים פרמן ואנשים מטעמם, אסנת לוקסנבורג, מירה היבנר

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו 



גיל נרגסי26/09/201710:00:0010:30:00ר אמיר שנון"ד- אירוע פרידה ממנהל האגף לרישוי מקצועות רפואים

יעקב ליצמן ;שר הבריאות;חיים יוסטמן

-משה בר;מוטי בבציק;שר הבריאות

נעם ;ספי מנדלוביץ;סימן טוב

דב ;מירי כהן;איתמר גרוטו;ויצנר

אבי ;עינב שרון;סימה אלטמן

. Prof. Leonid Eidelman';'Dr;'ישראלי

Siev-Ner Itzhak';'IMA - Lishka;' ציפי

בני בולגריו';Yoram Shapira;'מזרחי

 משרד 4אולם כנסים קומה 

 ירושלים39ירמיהו ' רח- הבריאות

ורד , יונתן אמסטר, משה ברסי, טל ברגמן: מהמשרד. דב וידר . פגישה בנושא בית חולים נווה שלווה

איתמר , שמואל רשפון, מיקי אלקיים, אילן רוזנצווייג, רונית אנדוולט, נעם ויצנר, אהוד ססר, עזרא

יעקב ליצמן שר הבריאות26/09/201714:30:0015:15:00שרונה עבר הדני, גרוטו

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר 39ירמיהו  



יצירת סביבה לקידום תזונה : בנושא,ל משרד הבריאות"המשנה למנכ, גרוטו' וועדה בראשות פרופ

איריס ,(משטרה)דורית וורמן ,(ס"שב)הדר שחר,(ל"צה )יניב לוין : משתתפים, בריאה במקומות עבודה

איתמר גרוטו26/09/201715:15:0016:00:00נציב שירות)אודי פראור, (תעש מערכות)אבי פלדר, (תעשיה אווירית)יוסי וייס,(רפאל)הולצקן

' משרד ראש הממשלה- אהוד פראוור   

(shakedf@pmo.gov.il)';'ehudp@pm

o.gov.il';'yalevine@iai.co.il';'shahar

ha@ips.gov.il';'irish@rafael.co.il';'d

' קצין תמיכה לוגיסטית- ממז דרום   - 

חוה;אורית יונה';שמעון אדרי  

מורן;ל'לשכת משנה למנכ;אלטמן  

דליה חנופה;אלול

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

 

נציג תעש – אבי עינת 

מערכות

 

, אחזקת אנטיביוטיקה במלאי תרופות נדירות: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו26/09/201710:45:0011:30:00נציג שקשור לוועדת הסל/אסנת לוקסנבורג, רוני צדוק, יהודה כרמלי, ורד עזרא ואנשיה: משתתפים

 Yehuda;'קלין אילוז'ז;ורד עזרא

Carmeli;'אסנת לוקסנבורג ;רוני צדוק

טאוב -סיגל ליברנט;ליאורה נעים;ר'ד

ישי פאליקסמדר יעקב;ר'ד

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ



שלומית אבני;סנדרה קרתאיתמר גרוטו60926/09/201713:00:0014:30:00מפגש עם רופאים וסטודנטים יוצאי אתיופיה במסגרת החלטת ממשלה 

'danielraday@gmail.com';'Ayeleten

baram@gmail.com';טדי 

@dianele@clalit.org.il';'bettyt';גרמאי

clalit.org.il';'gadamo73@gmail.com';

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר , 9קומה , משרד הבריאות

954' ישיבות הגדול מס

עם רבקה שפר בעניין מפגש ציבורי עם נציגי יוצאי אתיופיה במסגרת . ע.שלומית וסנדרה מצטרפות לפ

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכטדי גרמאי;שלומית אבני;סנדרה קרתאיתמר גרוטו60927/09/201711:15:0011:30:00החלטת ממשלה 



איתמר גרוטו27/09/201715:00:0015:30:00"יהיה בסדר"ראיון בתוכנית 

 



עירית הן;אודי קלינר;עמיר יצחקיאיתמר גרוטו27/09/201707:00:0007:30:00הכנה לפגישה עם רשות המים- שיחת ועידה 

 



הדר , מירי כהן: איתמר גרוטו    משתתפים' א קהילה בראשות המשנה למנכל פרופ"פגישה בנושא מד

איתמר גרוטו27/09/201713:30:0014:30:00רפי סטרוגו, אורן בלושטיין, ניר קידר, נתן סמוך, ורד עזרא, מאיר ברודר, אלעד

מאיר ;הדר אלעד;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

מירי ;נתן סמוך;לימור בר;ברודר

אלי בין ;כהן

(shirah@mda.org.il);Oren 

 מגדלי הבירה 39ירמיהו ' רח

חדר ישיבות , 12קומה , ירושלים

ל"לשכת משנה למנכ

ביטחון-מיכל אזולאי;יורם רובינשטייןאיתמר גרוטו27/09/201717:30:0018:00:00יורם רובינשטיין. ע.פ

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה , הבריאות



ר'אמיליה אניס ד27/09/201718:00:0019:00:00שיחת ועידה

' טל';'יסמין מאור';'יאן מיסקין  

רבקה שפר;איתמר גרוטו;בעז לב';ברוש  

אורן;'רועי סינגר;אריק האס;ר'ד  

אלה מנדלסון';'צמחוני ';'Somekh, Eli Prof. Mendelson Ella

שיחת ועידה בנושאים 

: 

 

המשך אגירת תרופות אנטי ויראליות לאירוע שפעת  .1

איתמר גרוטו27/09/201710:30:0011:30:00הכנה למפגש הציבורי עם נציגי יוצאי אתיופיה+ עם רבקה שפר . ע.פ

סנדרה ;קרן מזרחי;ר'רבקה שפר ד

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכטדי גרמאי;שלומית אבני;קרת

12קומה , ל"לשכת משנה למנכראובן אליהואיתמר גרוטו27/09/201707:30:0008:00:00ראובן אליהו. ע.פ



, מאיר ברודר, דוד אזולאי, מירי כהן: איתמר גרוטו    משתתפים' א בראשות פרופ"חוזר איחוד הצלה מד

איתמר גרוטו27/09/201713:00:0013:30:00איל יעקבסון, קרן זילכה, שילי רחל אליאס

מאיר ;דוד אזולאי;יאיר חברוני

ר קרן "ד;ר"שירלי רחל אליאס ד;ברודר

אצל איתמר, 12קומה ר איל יעקבסון'ד;מירי כהן;זילכה



יאיר , אופיר אביב, ודים פרמן: משתתפים, נושאים פתוחים למול אגף תקצוב- ל"בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו27/09/201711:30:0012:00:00דוד אזולאי, מירי כהן, אדווה קליין, טלמון

אדוה ;יאיר טלמון;אופיר אביב

יפתח שריד-אחימירי כהן;דוד אזולאי;ודים פרמן;קליין

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



, דרום+העברת מעבדות חיפה: בנושא, גרוטו' בראשות פרופ, 02-6706939: 'שיחת ועידה בקו מס

איתמר גרוטו27/09/201708:00:0008:30:00רותי ישי, אלה מנדלסון, חדווה ודותן שביט, רבקה שפר, איתמר: משתתפים

אלה ;קרן מזרחי;ר'רבקה שפר ד

חדווה שביט ;רותי ישי;מנדלסון

(shavitt@zahav.net.il); מנדלסון- אלה

חדר ישיבות, 12קומה Ophir Zilbigerראובן אליהו;איתמר גרוטועמי-שירה לב27/09/201708:30:0009:30:00נציג חברת ייעוץ, איתמר, ראובן , שירה: משתתפים . 2017-2018אסטרטגיית ומדיניות סייבר 

יעקב ליצמן שר הבריאות27/09/201712:00:0012:30:00איתמר גרוטו ורונית אדוולט- משתתפים: סימון מיצים: פגישה בנושא

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר 39ירמיהו מורן משה;אבידור גינסברג;אודי קלינר 



, תמי שור, הילה גיל, עמיר יצחקי, איתמר גרוטו' פרופ, גיורא שחם-פגישת עבודה עם משרד הבריאות 

דני , חנה פרנקל, תהל ברנדס, דני לקר, עמיר שקרוב, גלעד פרננדס, גיא רשף, גרישה ברנשטיין

27/09/201716:00:0017:00:00Shaham Gioraגרינוולד חי מיארה

איתמר ;Achipaz Zeev;עמיר יצחקי

דוד ויינברג;עירית הן;גרוטו

, רשות המים, 5חדר ישיבות קומה 

. תל אביב14המסגר 

יוחאי אדיר ' פרופ: משתתפים, גרוטו' הקמת מועצה לאומית למחלות ריאה ומניעת עישון בראשות פרופ

איתמר גרוטו27/09/201709:30:0010:30:00רבקה שפר/ אודי קלינר, בעז לב, גרסיאלה ביל, אמנון להד' פרופ, ורד עזרא ונציגיה, ונציגיו

 'אמנון להד פרופ'

(amnonl@ekmd.huji.ac.il)';'yochaia

d@clalit.org.il'; קלין'ז;ורד עזרא  

בעז;אורלי רפאלי;גרסיאלה ביל;אילוז שרית יערי;הדר אלעד 

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

חדר ישיבות, 12קומה , הבריאות

איתמר גרוטו60927/09/201715:00:0017:00:00מפגש ציבורי עם נציגי יוצאי אתיופיה במסגרת החלטת ממשלה ---רבקה מייצגת את איתמר --

קרן ;שלומית אבני;סנדרה קרת

אודי קלינר ;מזרחי

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);רבקה

ר' שפר ד

'danielraday@gmail.com';'Ayeleten

baram@gmail.com';טדי 

@dianele@clalit.org.il';'bettyt';גרמאי

clalit.org.il';'gadamo73@gmail.com';4קומה , אולם כנסים



איתמר גרוטו28/09/201713:30:0014:30:00שושי הרץ. א.פ

שושי הרץ ;שושי איזנברג הרץ

(shoshkan@gmail.com) 

(shoshkan@gmail.com)

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה , הבריאות



, שושי גולדברג, אודי קלינר, רבקה שפר: משתתפים, בריאות התלמיד במחוז דרום: שיחת ועידה בנושא

איתמר גרוטו28/09/201717:00:0017:30:00ניצה כהן

אודי קלינר ;ר'רבקה שפר ד

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); קרן

- ניצה כהן ;שושי גולדברג;מזרחי

רון רביעבריאות הציבור



rivka.moriel@sheba.health.gov.ilאיתמר גרוטו28/09/201709:00:0009:30:00(נושאיי הפגישה מופיעים בגוף הזימון)מרדכי שני ' עם פרופ. ע.פ

, 103' חדר מס, מכון גרטנר, שיבא

שני' משרדו של פרופ



, הדס גלזר, אסתר בן חיים, ורד עזרא, אתי סממה, רויטל, נתן, איתמר גרוטו-  לבלב MRI- שיחת ועידה 

אורלי מסוסני28/09/201708:00:0008:30:00ב מטה"חומר מצ- וורה לוין 

- רויטל טופר ;נתן סמוך;איתמר גרוטו

אסתר ;ורד עזרא;אתי סממה;חבר טוב

הדס ;ורה לוין;ד'עו, ר'חיים ד-בן

26706967שולה אוחיון;גלזר

, ד מול משרד התחבורה"ממשקים של המרב: בנושא, ל משרד הבריאות"דיון בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו28/09/201716:00:0017:00:00אבנר פלור ונציגיו: משרד התחבורה, דוד אזולאי, אופיר אביב, רז דקל: משרד הבריאות

rozene@mot.gov.il; אופיר;רז דקל  

אבנר פלור;דוד אזולאי;אביב  

(flora@mot.gov.il);'hararir@mot.go

v.il' (hararir@mot.gov.il);מירי 

, 3קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר

רננה אלמוג28/09/201714:30:0015:00:00בחירת נושאים לקול הקורא

Ran Turkaspa 

(Ran.Turkaspa@biu.ac.il);jona@m

ail.huji.ac.il;Tlal-pharmacy (tlal-

pharm@013.net);שמוליק בן יעקב Dean Medicineשיחת ועידה





ל"חדר מנכ, 1קומה , מכון גרטנראיתמר גרוטו28/09/201708:30:0009:00:00ב חומר"מצ (עובד בחטיבת המחקר בגוף ביטחוני השייך למשרד ראש הממשלה )פגישה עם אמיר 

פעילות בין: בנושא, גרוטו' פרופ, ל משרד הבריאות"ישיבה בראשות המשנה למנכ--------מבוטל ---  

איתמר גרוטו28/09/201713:30:0014:30:00אסתר קרסנר, דוד אזולאי, בני דוידזון: משתתפים, לאומית בחירום

אסתר קרסנר ;'דוד אזולאי;בני דוידזון

(esther_krasner@mod.gov.il);' דליה

זיו

, 3קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר

הנחיות לתכנון צל : בנושא, איתמר גרוטו' פרופ, ל משרד הבריאות"ישיבה בראשות המשנה למנכ

ורדית אייזק , (מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות )נתנאל לפידות : משתתפים, במרחב הציבורי

איתמר גרוטו28/09/201715:00:0016:00:00עמיאל ווסל, אביעד הדר, דוד וינברג, (א"מינהל התכנון ת)ל 'נעמי אנג,  (מינהל התכנון)

'NetanelL@moch.gov.il';'varditis@i

plan.gov.il'; אביעד;דוד ויינברג  

NaomiAn@iplan.gov.il';'Amielv';הדר

asl@gmail.com';DoronDr@iplan.go

, 3קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר

איתמר ' פרופ, ל משרד הבריאות"לשכת המשנה למנכ

-02- מורן אלול-  גרוטו

5081208 

מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות , נתנאל לפידות



, ל ביום ראשון הקרוב"שיחת הכנה לדיון עם ראש רח, גרוטו' פרופ, ל"בראשות המשנה למנכ

בלה , דוד אזולאי, (אופציונלי)מאיה גולן , רן אדלשטיין, נועה חסדאי, רונית רינגל, מירי כהן: משתתפים

איתמר גרוטו28/09/201707:30:0008:00:00בן גרשון

רן ;נועה חסדאי;רונית רינגל;מירי כהן

בלה ;דוד אזולאי;מאיה גולן;אדלשטיין

02-6706939: קו ועידהדליה זיו;בני דוידזוןאיריס צפירה;גרשון-בן



איתמר גרוטו28/09/201710:00:0012:30:00השתלמות בנושא סייבר

ophirz@bdo.co.il;Ofer Assaf 

(ofera@bdo.co.il)

מגיע ישירות --א"ת, 1ריבל ' רח

, 0עולה במעלית לקומה , לחניון

משם הולך למעליות של המשרדים 

לכל בעיה ניתן לחייג ) 3לקומה 



סימן טוב-משה בר01/10/201709:45:0010:15:00איתמר,אלי גורדון: בהשתתפות- הכנה לתקנות מזון 

איתמר ;קרולין פרח;אלי גורדון

ל"אצל המנכנעם ויצנר;מאיה גולן;גרוטו



רונית אנדוולט , איתמר גרוטו, משה ברסי ומאיה גולן: משתתפים. תקנות סימון מזון: פגישה בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות01/10/201717:30:0018:00:00ואלי גורדון

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר  

מורן ;רונית אנדוולט;שרון גוטמן

ירמיהואבידור גינסברג;משה



מעקב תכנית מענה : בנושא, ל"הכנה לדיון אצל המנכ: שיחת ועידה בנושא, גרוטו' בראשות פרופ

, דודי מוסינזון, יאיר בירנבוים, נחמן אש, טל ברגמן, בלה בן גרשון: משתתפים, לנפגעי דחק בחירום

איתמר גרוטו01/10/201708:30:0009:00:00בני דוידזון

-טל ברגמן;איריס צפירה;גרשון-בלה בן

דודי ;'בריאות הנפש- ענת אליהו ;לוי

ר "מוסינזון ד

(mossinson@meuhedet.co.il)';nach

יעקב ליצמן שר הבריאות01/10/201716:30:0017:00:00איזאק אנא הכן דברי ברכה לפתיחה- אירוע פרידה ליאיר אסרף וארנון אפק 

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר 4קומה , חדר כנסיםר איל יעקבסון'ד 



ב לוז "מצ-    ארנון                        לתשומת לבכם שעות האירוע +פרידה מיאיר-  במוזיאון ישראל 

סימן טוב-משה בר01/10/201712:00:0015:30:00!!!!!!תכנית הפרידה

arnonafek@shiba.health.gov.il;אבי 

איריס;אייל בסון;אורלי וויינשטיין;לוין  

אלון;אלה גאון;איתמר גרוטו;קלירס  

אסתר;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר עינב שרון 

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכעינב שרון;שושי גולדברגאיתמר גרוטו01/10/201708:00:0008:30:00(ב חומר"מצ)וועדה לפעולות חריגות , אחיות מצרפת: בנושא, עם שושי גולדברג. ע.פ

אולם כנסים, 4קומה איתמר גרוטו01/10/201716:00:0017:00:00ל"משנה למנכ, ל"מנכ, מסיבת פרידה מארנון במעמד שר



, איל יעקבסון, ורד, איתמר- ל למענה הנפשי לאוכלוסייה בשעת חירום "דיון בנושא הצגת חוזר מנכ

סימן טוב-משה בר01/10/201711:00:0012:00:00מאיה, נועה חסדאי, רונית רינגל, מירי כהן, נעם, נתן, רויטל טופר, טל ברגמן, בלה בן גרשון, עינב

מורן ;איתמר גרוטו;עינב שימרון

דליה ;ר איל יעקבסון'ד;אלול

בני';aagajany@asaf.health.gov.il;'זיו

ל"אצל המנכ-בלה בן;צילה סעדון; דוידזון



הפעלת חדרי ניתוח בתי חולים : בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבת המשך בראשות המשנה למנכ

, סנדרה קרת, רוני ספיר, אסנת לוקסמבורג, טאוב- סיגל ליברנט, ורד עזרא: משתתפים, ממשלתיים

איתמר גרוטו01/10/201710:00:0011:00:00נטשה בילנקו, איילת גרינבאום, אסף פרקר, הדר / אורלי ויינשטיין, יובל אביגדור, דימה קוברינסקי

סמדר ;ר'טאוב ד-סיגל ליברנט;ורד עזרא

אסנת לוקסנבורג ;קלין אילוז'ז;יעקב

סנדרה ;רוני ספיר;ליאורה נעים;ר'ד

יובל ;דימה קוברינסקי;קרת

שיר ;ר"שירלי רחל אליאס ד

אדר ;ליאור גילה;יוסף-נדב בן;אברמיצקי

דוד זאודה;שץ

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



, 360התוכנית הלאומית : בנושא, גרוטו' פרופ, ל משרד הבריאות"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו01/10/201718:00:0019:00:00נציג מטעמה/ ורד עזרא, רבקה שפר, ליזה רובין, הדר ירדני, אחיה קאמרה: משתתפים

רבקה שפר ;ר'ליזה רובין ד;הדר ירדני

קלין 'ז;ורד עזרא;קרן מזרחי;ר'ד

ahiyak@molsa.gov.il;אילוז

 ????? ????;'מימי אקרמן'

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL)

משרד , ירושלים, 39ירמיהו ' רח

, 12קומה ', בניין ב, הבריאות

ל"לשכת המשנה למנכ

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכביטחון-מיכל אזולאי;יורם רובינשטייןאיתמר גרוטו01/10/201719:00:0020:00:00יורם רובינשטיין. ע.פ



אצל איתמרצביה יחזקאל;נתן סמוךאיתמר גרוטו02/10/201713:30:0014:00:00ע איתמר גרוטו ונתן סמוך.פ

, (ב נושאים"מצ)סטטוס וקביעת לוז להוצאת מכרזים ולאישור בועדת מכרזים : שיחת ועידה  בנושא

איתמר גרוטו02/10/201708:00:0008:30:00לירי פינדלינג, ניבה מנור, אורית לב, רמי אבישר, רון רביע, רבקה שפר: משתתפים

רמי ;קרן מזרחי;רון רביע;ר'רבקה שפר ד

-ניבה בסודו;לב-אורית אפרתי;אבישר

לירי ;לירי פינדלינג אנדי;מנור

עופר לוי;פינדלנג

איתמר גרוטו02/10/201708:30:0009:00:00אילת נהר צדק+ יוני דוקן, אלון שמר, צבי טל: משתתפים, סיגל סדצקי' פרופ: שיחת ועידה בנושא

יוני דוקן 

(yonidu@csc.gov.il);alon.shemer@

mfa.gov.il;zvi.tal@mfa.gov.il;danas

w@csc.gov.il;ayeletk@csc.gov.il



המשך : בנושא. יונתן שמחי+ גד דאי+ אמיתי רוטמן+ יוסי דגן - מועצה איזורית שומרון' פגישה עם ר

שרית : מהמשרד. ד גב ההר וגם  הרחבת תרמריצים לרופאים בפריפריה ובשומרון"תקצוב פרויקט מלר

יעקב ליצמן שר הבריאות02/10/201714:00:0015:00:00ודים פרמן, ורד עזרא, איתמר גרוטו, מירי כהן,יערי

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר ירמיהושיר אברמיצקי;שי מעוז 

שאול , רפי סטרוגו, אורן בלושטיין, אלי בין: א"ממד. א קהילה"בנושא הצגת תוכנית מד... פגישת המשך

משה , ורד עזרא, יק'מוטי בבצ, איתמר גרוטו: מהמשרד. ובועז סופר, דידי לחמן, אורי שחם, אברמוביץ

יעקב ליצמן שר הבריאות02/10/201711:30:0012:15:00מירי כהן וניר קידר, מאיר ברודר, מירה היבנר, הדר אלעד,מוריס דורפמן,  ברסי

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר  

natalyab1@bmc.gov.il;דינה 

אסתר;מוריס דורפמן;מתן אונגר;רנו'צ  

ל"חדר ישיבות מנכ, 13קומה עטייה



, ורד עזרא, איתמר גרוטו:  בנושא התפתחות הילד        משתתפים15/10שיחת ועידה הכנה לפגישה ב

שיר אברמיצקיהדר ירדני;קלין אילוז'ז;ורד עזראאיתמר גרוטו02/10/201707:30:0008:00:00הדר ירדני









אביב-מלון שרתון תלאיתמר גרוטו02/10/201719:00:0021:00:00קבלת פנים שגרירות טיוואן

 



[Rachel Pantcher]רחל פנצר 02/10/201709:00:0012:30:00ט משרד החקלאות ופיתוח הכפר"ועדת איתור למנהל השו--איתמר אתה יוצא חצי שעה לפני --

 Gad';'אשרי-אילה גונן;'איתמר גרוטו

Baneth';'uorgad@gmail.com;' נעמה

[Naama Amor]אמור 

חדר - רחל פנצר' חדרה של גב

הקריה החקלאית דרך , 205

משרד - ראשון לציון, המכבים

החקלאות

עינב , דוד אזולאי, איתמר גרוטו' פרופ: שיחת ועידה בנושא אירוח כנס אייפרד          משתתפים

סמדר שזו;עינב שימרון;דוד אזולאיאיתמר גרוטו03/10/201718:00:0018:30:00סמדר שזו, שימרון

שירה לב :בהשתתפות"כל הבריאות"שרת פיתוח ובדיקות קבלה ל: בנושא (ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר03/10/201708:30:0009:00:00נעם: איתמר             יועץ אחראי,סמדר שזו ,אריאלה,ארז סימן טוב,עמי

ארז ;ענת יצחק;עמי-שירה לב;נעם ויצנר

סמדר ;ס תורן'אריאלה אדיג;טוב-סימן

איתמר ;הדס תדהר;יפה שמעוני;שזו

מורן אלול;גרוטו

יניב ;לירן שאולוף;ריקי נחמיה;רוני ספיר

זוהר



ל פרופ איתמר גרוטו בנושא חדרי ניתוח בית החולים גליל מערבי "שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

, ר מיכל כהן דר''ד, יהודה רון, ר אורלי וינשטיין''ד, רורד עזרא''ד: שיפוץ מול חדש    משתתפים-נהריה

איתמר גרוטו03/10/201714:30:0015:00:00ר צבי שלג''ד

אורלי ;ורד עזרא;קלין אילוז'ז

יהודה רון ;שרה עדיקה;וויינשטיין

tsvi.sheleg@naharia.health.gov;'מר

.il';Dalia Monticciolo;Michal Cohen 

Sheleg Tsvi;Barhoum 

Masad;Ashour Meital

איתמר גרוטו03/10/201712:30:0013:00:00מחקרים של המכון הלאומי: בנושא, טור כספא' שיחה טלפונית עם פרופ



דובנוב בתל אביב WeWorkאיתמר גרוטו03/10/201718:30:0020:00:00(ב הזמנה"מצ)בישראל  (ACC)קוקטייל לסיכום ביקורה של משלחת איגוד הקרדיולוגים האמריקאי 

טל + איתמר גרוטו + תוספת שלישית לחוק + שיחת ועידה בנושא חיסונים נגד זיהום פנימוקוקים 

חבר טוב- רויטל טופר 03/10/201715:30:0016:00:00אריאלה+ נתן + איתי + מורגנשטיין 

איתמר ;טל מורגנשטיין;נתן סמוך

איתי ;ס תורן'אריאלה אדיג;גרוטו

קלטניק

עינב הורוביץ 

('EinavH@gertner.health.gov.il')



יישום תוכנית : בנושא, איתמר גרוטו' פרופ, ל משרד הבריאות"פורום מעקב בראשות המשנה למנכ

הצגת : סדר יום---(שמות המשתתפים בדיון מופיעים בגוף הזימון)אסטרטגית לחיזוק בריאות בצפון 

איתמר גרוטו03/10/201709:30:0012:00:00!סטטוס 

ורד 

yifatsh@knesset.gov.il';'deuts;'עזרא

h_t@mac.org.il';'erika@clalit.org.il';'

menahel.ziv@ziv.health.gov.il';'סלמ

'Barhoum Masad';' הדר';אלי מלכה  

מורשד;'שירה ארנון;אלעד  

 Aliza';'פרחאת

Cohen';'efrathr@clalit.org.il';dangot.

לשכת ,  נצרת עלית3המלאכה ' רח

4קומה , הבריאות מחוז צפון

-02- מורן אלול- ל"לשכת המשנה למנכ

5081208 

 

 

אצל איתמרביטחון-מיכל אזולאי;יורם רובינשטייןאיתמר גרוטו15/10/201712:00:0012:30:00איתמר גרוטו ויורם רובנשטיין' ע פרופ.פ

שירה לב עמי ואנשיה ,בת אל נאור,איילת גרינבאום,רז דקל,איתמר:בהשתתפות- ד סטטוס "מרב

סימן טוב-משה בר15/10/201709:00:0010:00:00קרן זליכה: חשבות                     יועץ אחראי+דב+

מירי ;רז דקל;מורן אלול;איתמר גרוטו

בת אל ;איילת גרינבאום;אורן

ציפי ;דב פסט;עמי-שירה לב;נאור

אצל המנכלניהול מוצר-רם מזרחי;שני דהןדפנה בר ;אלון שלזינגר;נעם ויצנר;מזרחי



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכדב פסטאיתמר גרוטו15/10/201708:00:0008:30:00עם דב פסט. ע.פ



אצל המנכלמורן אלול;נעם ויצנר;איתמר גרוטוסימן טוב-משה בר15/10/201711:00:0011:30:00נעם: שוטף                     יועץ אחראי- איתמר 





סימן טוב-משה בר15/10/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה

אייל ;אורלי וויינשטיין;אבי לוין

אלה ;איתמר גרוטו;איריס קלירס;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אלון שלזינגר;גאון

ל"אצל המנכ- ברכה כהן ;אסתר עטייה;ר'ד



ורד , עופר לוי: משתתפים, מיקור חוץ לבקרות המשרד: בנושא, ל"פגישה פנימית בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו15/10/201708:30:0009:00:00רמי אבישר, נטליה בילנקו, עזרא

קלין 'ז;ורד עזרא;גלית עבוד;עופר לוי

רמי ;natalyab1@bmc.gov.il;אילוז

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכלב-אורית אפרתיאבישר



: משתתפים, קידום אורחות חיים בריאים במשרד: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"וועדה בראשות המשנה למנכ

, עופר לוי, אילנה חן, ניבה מנור, רבקה שפר,אודי קלינר, שרה שטרייספלד, אלי רוזנברג, מירי כהן

איתמר גרוטו15/10/201716:00:0017:00:00(9.10.16ב סיכום אחרון מיום "מצ)חיים גבע הספיל , ניסים לוי

שרה ;אלי רוזנברג;מירי כהן

אודי קלינר ;שטרייספלד

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);רבקה

-ניבה בסודו;קרן מזרחי;ר' שפר ד

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

איתמר גרוטו15/10/201711:30:0012:00:00(ד החדש"ש ושכע"מנהל תחום בכיר או)פגישת היכרות עם יוסי בן יעקב 

חנית קטנה ;ציון כליף;יוסי בן יעקב

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכירין נחמיה;כהן

סנדרה , בני פיקדו, טדי גראמי, ניבה מנור: משתתפים, עם טנא בריאות, גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

איתמר גרוטו15/10/201710:30:0011:00:00פאקדו גדמו, אודי קלינר, שלומית אבני, קרת

סנדרה ;טדי גרמאי;מנור-ניבה בסודו

אודי קלינר ;שלומית אבני;קרת

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); קרן

benny38@smile.net.il';gada;'מזרחי

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

, ח"מכוני התפתחות הילד בבי+ חוזר התפתחות הילד: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

מיכל , סנדרה קרת, מתן אונגר, רויטל טופר, נתן סמוך, ורד עזרא, שיר אברמצקי, הדר ירדני: משתתפים

איתמר גרוטו15/10/201714:30:0016:00:00אורלי ויינשטיין, ורד מדמון, בלה בן גרשון, אורלי הרצברג, איילה פרג, אורלי בוני, אלחדף

רויה קשאני ;שיר אברמיצקי;הדר ירדני

נתן ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;קולסקי

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר ;סמוך

מיכל ;סנדרה קרת;מתן אונגר;שמעוני

טל שחר אשכנזי 

(taliash99@gmail.com); דורית

שי מעוז;נטע יונה;גרון

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

16/10/201712:30:0013:00:00ל"ראש חטיבת החוסן ברח, שיחת טלפון דחופה עם אדווה רבינוביץ



, איתמר גרוטו, רבקה שפר, אודי קלינר: משתתפים. שדרוג טיפות חלב ותגבור אחיות:  דיון בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות16/10/201711:30:0012:30:00.ודים פרמן ודב פסט, ניצה כהן,  משה ברסי, שושי גולדברג

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר  

הדס ;אורלי מלכה;הדס ידגר;אלזה לבון

רון ;natalyab1@bmc.gov.il;תדהר

ירמיהושי מעוז;רביע



איתמר גרוטו16/10/201717:00:0017:30:00ח גדולה מדרום טנסי"שיחה טלפונית עם עופר אבירן בעניין משלחת של רשת בתי



איתמר          יועץ ,איתי קלטניק,מירי כהן ,טל נישרי,אופיר אביב: בהשתתפות- א "אגרות פינוי מד

סימן טוב-משה בר16/10/201709:15:0009:45:00נעם: אחראי

שירן ;מירי כהן;טל נשרי;אופיר אביב

מורן ;איתי קלטניק;נעם ויצנר;אמון

ל"אצל המנכיפתח שריד-אחי;יאיר טלמוןאיתמר גרוטו;אלול



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכאיריס צפירה;גרשון-בלה בןאיתמר גרוטו16/10/201714:00:0014:30:00עם בלה בן גרשון. ע.פ



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכלירי פינדלנג;לירי פינדלינג אנדיאיתמר גרוטו16/10/201717:30:0018:00:00לירי. ע.פ



agayof5@gmail.comאיתמר גרוטו16/10/201718:00:0018:30:00(גליה)חיסון לאביתר 

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ



, יוסי קורנווסר, חיה פוליטי, דן בנטל: משתתפים מטעמם, פגישה מקדימה עם משרד מבקר המדינה

orna_briut@mevaker.gov.ilאיתמר גרוטו16/10/201710:00:0010:30:00משה גינצברג

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

משה טייטלבאום : משתתפים, ל איחוד הצלה"יישום חוזר מנכ: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו16/10/201714:30:0015:30:00יאיר חברוני, אייל יעקבסון, ספי מנדלוביץ, מאיר ברודר, דוד אזולאי, מירי כהן, ואנשיו

ספי ;מאיר ברודר;דוד אזולאי;מירי כהן

יאיר ;ר איל יעקבסון'ד;מנדלוביץ

משה טייטלבאום ;אלישע-ורד בן;חברוני

(moshet@1221.org.il)

שבי ;מזכירות איחוד הצלה

אגף מערכות – טוב -דורון מה;רפפורט

דוד קריספיל;איחוד הצלה–מידע 

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

, מניעת עישון: בנושא, משרד מבקר המדינה, פגישה עם החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה

דן : מטעם מבקר המדינה, אפי שפר, מיכל גולדברג, חיים גבע, אודי קלינר: משתתפים ממשרד הבריאות

איתמר גרוטו16/10/201710:30:0011:30:00משה גינצברג, יוסי קורנווסר, חיה פוליטי, בנטל

אודי קלינר 

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); קרן

מיכל ;הספיל-חיים גבע;מזרחי

אפי ;גולדברג

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ



איתמר גרוטו16/10/201716:00:0017:00:00שלומי גת, אמיר שי: משתתפים, תפיסת הפעלה והיערכות לחירום- רשות הסייבר 

amir.shay@pmo.gov.il;shlomig@p

mo.gov.il

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

איתמר גרוטו16/10/201715:30:0016:00:00עם מוריס דורפמן. ע.פ

מוריס דורפמן 

(morris.dorfman@MOH.GOV.IL);אס

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכתר עטייה



יורם : משתתפים, סטטוס התקדמות הקמת משמר הבריאות: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו16/10/201713:30:0014:00:00דב פסט, נציג מטעמו/ ודים, נציגה מטעמה/ אורלי ויינשטיין, דוד אזולאי, יניב מדאר, רובינשטיין

מיכל ;יורם רובינשטיין;יניב מדאר

דב ;דוד אזולאי;ביטחון-אזולאי

שרה ;אורלי וויינשטיין;ודים פרמן;פסט

יעל קאלק;עדיקה

יאיר ;יובל אביגדור

נטע ;natalyab1@bmc.gov.il;טלמון

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכיונה



, גבריאל כהן, ציונה חקלאי, טליה אגמון: משתתפים, איתמר גרוטו' וועדה למסירת מידע בראשות פרופ

איתמר גרוטו16/10/201708:00:0008:30:00ניר ינובסקי

ציונה ;אלכס זלצמן;טליה אגמון

אלין ;גבריאל כהן;ניר ינובסקי;חקלאי

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכראובן אליהו;רוני ספיר'alexz@comsecglobal.com;'אטיאס



איתמר גרוטו17/10/201715:00:0015:30:00פגישה עם ראובן קרן



ביטחון-מיכל אזולאי;יניב מדאראיתמר גרוטו17/10/201710:30:0011:00:00איתמר גרוטו ויניב מדאר' שיחה טלפונית פרופ

הדני-שרונה עבראיתמר גרוטו17/10/201711:00:0011:30:00נוהל מרכזי חוסן: בנושא, שיחה טלפונית עם שרונה עבר הדני



איתמר גרוטו17/10/201708:00:0008:30:00(תעודת זהות, תשלום)לגבי דרכון - פגישה עם מנהלת לשכת כפר סבא לביאה מדמוני 

 



+ יודפת מלאך + שרה שטרייספלד + איתמר גרוטו + דב פסט : בהשתתפות, ל"מבנה לשכת משנה למנכ

דב פסט17/10/201712:00:0013:00:00יוהנה רוזנר

יוהנה ;יודפת מלאך;איתמר גרוטו

ל"לשכת משנה למנכשרה שטרייספלד;רוזנר

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכחגי דרוראיתמר גרוטו17/10/201711:30:0012:00:00חגי דרור. ע.פ



Meir Amorראובן אליהו;yoel.s@fireeye.comאיתמר גרוטו17/10/201713:30:0014:30:00ראובן אליהו, איתמר גרוטו: משתתפים, ווטרס. ון פ'ג: בנושא, פגישה עם יואל

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

מיכל , איתמר גרוטו: מהמשרד.  בסחניןMRIח איטלקי בנצרת והקמת מרכז בדיקות "פגישה בנושא בי

מושון גבאי ואנשים נוספים : מבחוץ. סיגל ליברנט ומועאוויה כבהה, אסתי שלי,ורד עזרא, כהן דר

יעקב ליצמן שר הבריאות17/10/201714:30:0015:00:00יעביר שמות

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר  

ליאור ;אביחי שגב;דימה קוברינסקי

ירמיהוהדס ידגר;יוסף-נדב בן;גילה

דוד אזולאיאיתמר גרוטו18/10/201716:00:0016:30:00יעל פומרנץ, דוד, שיחת ועידה איתמר



סימן טוב-משה בר18/10/201715:30:0016:00:00אלי גורדון, רונית, עינב, איתמר, שרון גוטמן, מאיה- סטטוס תקנות סימון מזון - שיחת ועידה 

איתמר ;שרון גוטמן;מאיה גולן

צילה ;עינב שימרון;מורן אלול;גרוטו

קרולין ;אלי גורדון;רונית אנדוולט;סעדון

מורן משה;פרח



אורית אפרתי , עופר לוי: משתתפים, מכרז מרכזי חוסן: בנושא, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו18/10/201716:30:0017:00:00בלה בן גרשון, לב

גלית ;גרשון-בלה בן;עופר לוי

לב-אורית אפרתי;עבוד



שלום סהר;ר'רבקה שפר ד;קרן מזרחיאיתמר גרוטו18/10/201708:00:0009:00:00שלום סהר, ר רבקה שפר''ד, איתמר גרוטו' פרופ: פגישה בנושא מינהלת מוסדות חינוך     משתתפים

, 3קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר



, מ"אפשריבריא ברשויות עם מש: בנושא, גרוטו' פרופ, ל משרד הבריאות"ישיבה בראשות המשנה למנכ

ל החברה למשק "מנכ, אביקם בלר, ל מרכז השלטון המקומי ואנשיו"מנכ, מר שלמה דולברג: משתתפים

איתמר גרוטו18/10/201711:00:0011:45:00רון רביע, רבקה שפר/ אודי קלינר, ניבה מנור, לירי פינד, וכלכלה של מרכז השלטון המקומי

avikamb@mashcal.co.il;לירי 

רבקה שפר;לירי פינדלנג;פינדלינג אנדי  

אודי קלינר;רון רביע;קרן מזרחי;ר'ד  

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);רויטל ליכטנפלד אלון;לנדאו-נעמי הניג ניבה

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה , הבריאות

איתמר גרוטו18/10/201712:00:0016:00:00( ארוחת צהריים 12:00-12:45 )הצגת תוכנית מדדי איכות בקהילה 

- אביב -קונסרבטוריון שטריקר תל

25לואי מרשל 

 



: משתתפים, כפיפות ארגונית-מעבדה חיפה: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו18/10/201710:00:0011:00:00שמואל רשפון, רבקה שפר

נורית סבג ;פרופ שמואל רשפון

ינו'דר אפרת גר'רבקה שפר ד;ווקנין

, 3קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר



: משתתפים, כפיפות ארגונית-מעבדת באר שבע: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

noa tejman-yardenמיכאל גדלביץ;ר'רבקה שפר דאיתמר גרוטו18/10/201709:00:0010:00:00'מיכאל גדלביץ, רבקה שפר

, 3קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר



נועה חסדאי19/10/201700:00:0000:00:00מאיר בית חולים בקר. ם"ך עד קו צהוב ברמב"תרגיל חל

 Abach;Izak-  ערן שנקר 

Grinberg; אבי מישרים

(avi_meysharim@mod.gov.il);איתמ

חיפהרים סאלם;מורן אלולאמיר יהב ;ר גרוטו



רחוב הארבעהדוד אזולאיאיתמר גרוטו19/10/201714:30:0015:00:00ע איתמר ודוד.פ

, אגף אפידימיולוגיה ותיאור התפקיד: בנושא, גרוטו' פרופ- ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו19/10/201708:30:0009:00:00יוהנה רוזנר, ינון יוני,  אמיליה אניס, רון רביע, יודפת מלאך, רבקה שפר: משתתפים

יודפת ;קרן מזרחי;ר'רבקה שפר ד

ינון ;ר'אמיליה אניס ד;רון רביע;מלאך

יוהנה רוזנריוני



איתמר גרוטו19/10/201709:00:0009:30:00פגישה עם רבקה שפר ולירי פינדלינג

לירי ;קרן מזרחי;ר'רבקה שפר ד

לירי פינדלנג;פינדלינג אנדי

, 3קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר



, קידום מחקר על בריאות יוצאי אתיופיה: בנושא, ל משרד הבריאות"ישיבה בראשות המשנה למנכ

: מכון גרטנר, סנדרה קרת, שלומית אבני, ניבה מנור, רבקה שפר: משתתפים מטעם משרד הבריאות

איתמר גרוטו19/10/201713:30:0014:30:00יוני ראובן: פורום אנשי בריאות יוצאי אתיופיה, עפרה קלטר ומיכל בנדרלי

-ניבה בסודו;קרן מזרחי;ר'רבקה שפר ד

 Michal;סנדרה קרת;שלומית אבני;מנור

Benderly;Ofra Kalter 

Leibovich;yonigiraff@gmail.com;h

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה , הבריאות

בני דוידזון;דליה זיואיתמר גרוטו19/10/201715:00:0015:30:00בני דוידזון. ע.פ

 , 3א  קומה "ת, 12רחוב הארבעה 

לשכת השר



אייל דננברג;חיים מאיראיתמר גרוטו19/10/201710:00:0011:00:00חיים מאיר אייל דננברג: משתתפים, התנהלות מקצועית באגף הביטחון: פגישה בנושא

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה , הבריאות

איתמר גרוטו19/10/201711:30:0012:30:00סייבר מגזר הבריאות: בנושא, פגישה עם ציקי שכטר

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה , הבריאות

איתמר גרוטו בנושא ' ר רבקה שפר ופרופ"עם ד (לשכת המסחר)פגישת פורום יבואני מכונות קפה 

19/10/201712:30:0013:30:00ערכים במכונות קפה

Abigail Gottlieb - Chamber Of 

Commerce

איתמר ;ר'רבקה שפר ד;קרן מזרחי

rivka.sheffer@moh.health.go;'גרוטו

v.il';Raz Hillman - Chamber Of 

Commerce;איתמר גרוטו

 לשכת 3 קופה 12רחוב הארבעה 

השר

תמר אשכנזיאיתמר גרוטו19/10/201709:30:0010:00:00עם תמר אשכנזי. א.פ

, 3קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר



אביעד הדראיתמר גרוטו19/10/201711:00:0011:30:00כללי עם אביעד הדר. ע.פ

, 3קומה , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר



איתמר גרוטו20/10/201710:30:0015:00:00(13:00)ובחלק של הבריאות  (10:30)אשתתף בפתיחה - כנס פעילים ופעילות למאבק בגזענות 

' רח, יהודי ביפו-המרכז הערבי

109קדם 

 





, מירי כהן: משתתפים, מענה לילדים אלרגיים: בנושא, ל"בראשות המשנה למנכ! שיחת ועידה דחופה 

איתמר גרוטו22/10/201712:30:0013:00:00אודי קלינר, רבקה שפר, נילי דיקמן, אייל שוורצברג

נילי חיון ;פרופ איל שורצברג;מירי כהן

קרן ;אודי קלינר;ר'רבקה שפר ד;דיקמן

אהרון-נתי כהן;מזרחי



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכדוד אזולאיאיתמר גרוטו22/10/201719:00:0019:30:00דוד אזולאי. ע.פ



, גורדון' אינג, ר שפר"ד: עיכובים בנמל אשדוד משתתפים: ל בנושא"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

ר'רבקה שפר ד22/10/201719:30:0020:00:00דראי לאסט' אינג, ד גוטמן"עו, שיינברג' אינג, ר בילנקו"ד

נטליה ;קרולין פרח;אלי גורדון

בילנקו נטליה דר ;בילנקו

(natalyab1@bmc.gov.il); שרון

איתמר ;גוטמן



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכמירי כהן;נעם ויצנר;ליז סיטבוןאיתמר גרוטו22/10/201711:30:0012:00:00ליז סיטבון, נעם ויצנר, מירי כהן, כנסת



, ח"מכוני התפתחות הילד בבי+ חוזר התפתחות הילד: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

מיכל , סנדרה קרת, מתן אונגר, רויטל טופר, נתן סמוך, ורד עזרא, שיר אברמצקי, הדר ירדני: משתתפים

איתמר גרוטו22/10/201710:00:0011:30:00בלה בן גרשון, אורלי הרצברג, איילה פרג, אורלי בוני, אלחדף

רויה קשאני ;שיר אברמיצקי;הדר ירדני

נתן ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;קולסקי

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר ;סמוך

מיכל ;סנדרה קרת;מתן אונגר;שמעוני

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכאודי קלינר;רז דקל;דוד אזולאיאיתמר גרוטו22/10/201718:00:0019:00:00אודי קלינר, רז דקל, דוד אזולאי: משתתפים, ד"הליכי מיון במרב: בנושא, ל"דיון בראשות המשנה למנכ



, טל נשרי, נתן סמוך, אלון שלזינגר: משתתפים, א"עבודה מול מד: בנושא, גרוטו' פגישה בראשות פרופ

איתמר גרוטו22/10/201708:15:0009:00:00בני דוידזון, מירי כהן, דוד אזולאי, נעם ויצנר

טל ;נתן סמוך;נירית כהן;אלון שלזינגר

מירי ;דוד אזולאי;נעם ויצנר;נשרי

סנדרה קרתדליה זיו;בני דוידזון;כהן

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



ורד עזרא22/10/201716:00:0017:00:00 בפגיות ונושאים נוספים2018 והתארגנות למודל 2017בקשה לפגישה בנושא  מודל תמריצים 

-סיגל ליברנט;מורן אלול;איתמר גרוטו

מועאוויה ;סמדר יעקב;ר'טאוב ד

שי ;שיר אברמיצקי;אורן פרלסמן;כבהה

12אצל איתמר גרוטו קומה מעוז

ח "מנהל פגיה בי)ר שמואל צנגן "ד: משתתפים, חוזר פגיה בקהילה+ סקר יילודים: פגישה בנושא

איתמר גרוטו22/10/201715:30:0016:00:00אודי קלינר/ רבקה שפר, ליזה רובין, (ברזילי

rachelc@bmc.gov.il;shmuelsz@bm

c.gov.il; אודי קלינר;ר'רבקה שפר ד  

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);קרן 

מזרחי

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

ל"המשנה למנכ

, רוני ספיר: משתתפים, binah.ai for healthcareל משרד הבריאות עם " ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו22/10/201709:00:0010:00:00(ב מצגת"מצ)שירה לב עמי 

רוני ;ענת יצחק;עמי-שירה לב

avi.ashkenazi10@gmail.com;ספיר

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

: משתתפים, נ ואבדנות"תכנית מענה חירומי ברה: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"דיון בראשות המשנה למנכ

רפי : א"מד, מירי כהן , דוד אזולאי, שרונה עבר הדני, שושי הרץ, עוזי שי, דני בודובסקי, טל ברגמן

איתמר גרוטו22/10/201717:00:0018:00:00רמי מילר, סטרוגו

עוזי שי ;דני בודובסקי;לוי-טל ברגמן

-שרונה עבר;שושי איזנברג הרץ;ר''ד

- ענת אליהו ;מירי כהן;דוד אזולאי;הדני

Dr.Refael Strugoרפאל ';Rami Miller;'בריאות הנפש

',  בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

, חוזר טיפול פוריות בנשאי מחלות מדבקות: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו22/10/201713:00:0013:45:00מירה היבנר, טליה אגמון, מאיר ברודר, נתן סמוך, יורם לוטן, דניאל שם טוב: משתתפים

נתן ;יורם לוטן;טוב-דניאל שם

מירה ;טליה אגמון;מאיר ברודר;סמוך

צביה ;מלי כראזי;הראל-היבנר

טל נשרי;אומן-אביטל וינרהדסה האס;יחזקאל

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



עינב : משתתפים, חשיבה- אווירה ואקלים ציבורי נוגד גזענות: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו22/10/201714:30:0015:30:00עינת רונן מאלכא, שלומית אבני, ניר קידר, סמדר שזו, אייל בסון, שימרון

צילה ;אייל בסון;עינב שימרון

שלומית ;ניר קידר;סמדר שזו;סעדון

מן'אתי תורג;אבני

Einat Ronen 

(EinatRo@jdc.org);Einat Ronen 

(EinatRo@jdc.org)

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

, ורד עזרא ונציגיה: משתתפים מטעם משרד הבריאות, ב"כ איל בן ראובן בנושאים המצ"פגישה עם ח

איתמר גרוטו23/10/201714:30:0015:30:00דני בודובסקי, טל ברגמן, אהרון כהן ונציגיו

אהרון כהן ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

דני ;לוי-טל ברגמן;דפנה לוי;ר'ד

איל בן ראובן ;הדר אלעד;בודובסקי

(beyal@KNESSET.GOV.IL); שרונה

צפי ;ר"שלי שטרנברג ד;ר'פנחס ברקמן ד

גילה ;גריאטריה-נטלי כהן;דיאמנט-הלל

מורן אלול;עמון

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

 סוגיית בית החולים הרצוג	.1

בירושלים



 סוגיית הטיפול בחולי האלצהיימר	.2

המלצות  (מעגל שני)דיון עם חברה אזרחית : בנושא, גרוטו' פרופ, דיון בראשות המשנה למנהל הכללי

איתמר גרוטו23/10/201715:30:0017:30:00אפליה והדרה במערכת הבריאות, הוועדה למיגור גזענות

שלומית ;טליה אגמון;אודי קלינר

ורד ;אלון-ר שגית ארבל'ד;אבני

שני ;שושי גולדברג;קלין אילוז'ז;עזרא

סימה ;איילת גרינבאום;לוי

אולם , בירושלים, 39רחוב ירמיהו 

4קומה , הכנסים

, איתמר גרוטו: ועדת שיפוט מחקרים משותפים משרד הבריאות וקרן מחקרים רפואיים בהשתתפות

אבי ישראלי פרופ23/10/201717:30:0019:00:00יהודה-עמי בן, נון-גבי בן, אבי ישראלי

;' איתמר גרוטו;אבי ישראלי

(gabibinnun@gmail.com) '

(gabibinnun@gmail.com);עמי בן-

,בלשכת המדען הראשימורן אלול;יהודה



איתמר גרוטו23/10/201708:00:0012:00:00(ב סדר יום"מצ)"  טריפ של חמלה"הקרנת סרט 

איתמר , 4קומה , אולם כנסים

שמור עבורך כיסא בשורה 

הראשונה

אגף לבריאות הנפש והמחלקה לטראומה נפשית גאים 

".טריפ של חמלה"להזמינכם ליום עיון כולל הקרנת סרט 

doronb@igentify.com;עמיהוד זינגראיתמר גרוטו23/10/201712:30:0013:00:00ריצוף גנטי:  בנושא, ר דורון בהר"ד+ +פגישה עם עמי זינגר 

, ל"לשכת המשנה למנכ, 12קומה 

חדר ישיבות

איתמר אתה משתתף בחצי שעה מתוך שעתיים )ל "פגישה של הוועדה למשלוח בדיקות גנטיות בחו

איתמר גרוטו23/10/201712:00:0012:30:00(ישיבה

רותי ;ישי פאליק;עמיהוד זינגר

יהודית מזרחי;ישי

, ל"לשכת המשנה למנכ, 12קומה 

חדר ישיבות



דיון עם ראשי מערכת הבריאות ואיגודי עובדים , גרוטו' פרופ, ל משרד הבריאות"בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו23/10/201713:00:0014:30:00(ב הזמנה לדיון"מצ)אפליה והדרה במערכת הבריאות , המלצות הוועדה למיגור גזענות: בנושא

שלומית ;טליה אגמון;אודי קלינר

ורד ;אלון-ר שגית ארבל'ד;אבני

שני ;שושי גולדברג;קלין אילוז'ז;עזרא

סימה ;איילת גרינבאום;לוי

'Dr. Anan Al Abbasi';'Prof. Leonid 

Eidelman';'Leah Wapner';דרורה 

לוי חזי';'מזל באבא;'זוידוביץ  

 נמרוד;'Barhoum Masad';'דר

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

אולם , 4קומה , משרד הבריאות

כנסים

24/10/201715:00:0015:30:00תוספות לתרגיל- בראשות איתמר גרוטו בנושא כנס אייפרד !!!! שיחת ועידה דחופה

-אורית אפרתי;עופר לוי;נונה אבו דאלו

רחל ;שרה שטרייספלד;גלית עבוד;לב

רונית ;דליה זיו;בני דוידזון;יונה

רמי אבישר;דוד אזולאי;רינגל



איתמר גרוטו24/10/201719:00:0019:30:00לדבר עם ליצמן על נושא אשקלון

 



גרוטו' משרדו של פרופאיתמר גרוטודב פסט24/10/201709:30:0010:00:00דב פסט+ ע איתמר גרוטו "פ

דוד אזולאי;מירי כהןאיתמר גרוטו24/10/201717:00:0017:30:00דוד אזולאי, מירי כהן: משתתפים, הצהרה על התנדבות: שיחת ועידה בנושא



'Einat Ronen (EinatRo@jdc.org)'שלומית אבניאיתמר גרוטו24/10/201716:30:0017:00:00גזענות: בנושא, שיחת ועידה עם שלומית אבני



איתמר גרוטו24/10/201716:00:0016:30:00חגי דרור, סמדר שזו, עינב שימרון, איתמר: משתתפים, (G2G)התנעת המיתוג : שיחת ועידה בנושא

צילה ;חגי דרור;סמדר שזו;עינב שימרון

סעדון



איתמר גרוטו24/10/201719:00:0022:00:00(ב הזמנה"מצ)אירוע תודה והוקרה ליועצי הרפואה במגזר החרדי עם ליצמן 

,  אולם אירועים, מלון רמדה

ירושלים

ועדה מייעצת : בנושא, איתמר גרוטו' פרופ- ל משרד הבריאות"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו24/10/201715:30:0016:00:00ישי פאליק, ציפי הורביץ, ורד עזרא, איילת שנער, נגה מני: משתתפים, פרסום נהלים- לתרומות דם 

ישי ;ציפי הורביץ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

'נגה מני פרופ';אילת שנער פרופ;פאליק

איתמר גרוטו24/10/201714:00:0015:00:00דוח גרוטו+ אחיות עולות מצרפת: כ אללוף בנושאים"אצל ח

לשכתו של אלי , כנסת ישראל

אללוף

ן הוועדה בכנסת"חדחיים שור;עמי-שירה לבאיתמר גרוטו24/10/201710:45:0012:30:00(ב מצע לדיון"מצ)ש הגנה על הסייבר "דיון בועמ

ענת ,(חובה)עינב,איתמר: החלטה בעניין גרפיקת מזון בהשתתפות: בנושא(ל"בראשות מנכ)שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר25/10/201715:30:0016:00:00מאיה: שרון גוטמן   יועץ אחראי,אלי גורדון,כאביה

מורן ;איתמר גרוטו;יוסף-ענת כאביה בן

מאיה ;צילה סעדון;עינב שימרון;אלול

שרון גוטמן;קרולין פרח;אלי גורדון;גולן



עופר לוי25/10/201708:00:0008:30:00כנס אייפרד

אורית ;נונה אבו דאלו;איתמר גרוטו

בני ;שרה שטרייספלד;לב-אפרתי

דוד ;רונית רינגל;דליה זיו;דוידזון

1005חדר רן אדלשטיין;רחל יונה;אזולאי





, רבקה שפר: משתתפים, רה ארגון מעבדות: בנושא, גרוטו' ל פרופ"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

חדווה שביט;קרן מזרחי;ר'רבקה שפר דאיתמר גרוטו25/10/201708:30:0009:00:00חדווה שביט

,   שרון גוטמן,איתמר,רבקה שפר: בהשתתפות- מהיחידה לפשיעה כלכלית - צ מוטי לוי "אצל תנ- בלוד 

סימן טוב-משה בר25/10/201716:00:0017:30:00מאיה:             יועץ אחראי

איתמר ;קרן מזרחי;ר'רבקה שפר ד

מאיה ;שרון גוטמן;מורן אלול;גרוטו

אלי גורדון;קרולין פרחמלי כראזי;הראל-מירה היבנר;גולן

רח פסח - אזור תעשייה צפוני לוד 

                 נא להעביר 1לב 

מספרי רכב

איתמר גרוטו25/10/201709:00:0009:30:00ר בני דוידזון"ד, איתמר גרוטו' פרופ: משתתפים, ראיון עם יותם ברניס

'yotambarneis@gmail.com';'בני 

ר"דוידזון ד  

(bdavidson@asaf.health.gov.il)';בני 

דליה זיו;דוידזון

ל "חדר מנכ, מכון גרטנר, שיבא

201' חדר מס, משרד הבריאות

153בניין הנהלה חדר 25/10/201710:30:0013:00:00Babecov Esteeפ בינלאומי" תוכנית שיבא לשת

איתמר גרוטו25/10/201714:15:0016:00:00(' דק20איתמר מברך ומרצה )כנס גני ילדים מקדמי בריאות 

חניה בחניון - גן-אולם וואהל רמת

ינתן פתק חניה ממשרד – הצמוד 

החינוך

: רבקה שפר             יועץ אחראי,איתמר,מירה היבנר: בהשתתפות (נמלים)ישיבה על פיקוח על מזון 

סימן טוב-משה בר26/10/201708:30:0009:30:00מאיה

איתמר ;מלי כראזי;הראל-מירה היבנר

קרן ;ר'רבקה שפר ד;מורן אלול;גרוטו

ירושליםמאיה גולן;שירית אלבז;מזרחי



דב , ד מירה היבנר הראל"עו, איתמר גרוטו' פרופ: שיחת ועידה דחופה בנושא שירות המזון    משתתפים

איתמר גרוטו26/10/201715:30:0016:00:00פסט

-מירה היבנר;דב פסט;ציפי מזרחי

מלי כראזי;הראל

דב : שירות המזון    משתתפים: איתמר גרוטו בנושא' שיחת ועידה דחופה בראשות המשנה למנכל פרופ

איתמר גרוטו26/10/201714:30:0015:00:00יוני דוקן,  פסט

yonidu@csc.gov.il; ציפי;דב פסט  

מזרחי

גלית עבוד;עופר לויאיתמר גרוטו26/10/201708:00:0008:30:00שיחה טלפונית עם עופר לוי בעניין חגי דרור



רונית ,שרון גוטמן,אלי גורדון: בהשתתפות- סימון מזון : בנושא (ל"בראשות המנכ)- שיחת ועידה 

סימן טוב-משה בר26/10/201716:00:0016:45:00מאיה: יועץ אחראי, איתמר,נציג/אנדוולט

שרון ;קרולין פרח;אלי גורדון

איתמר ;מורן משה;רונית אנדוולט;גוטמן

דליה זיו;מאיה גולן;מורן אלול;גרוטו

ר 'ד;אורית זילברברג;אבידור גינסברג

חוה אלטמן;איל יעקבסון

מתוכננת שיחת ועידה לעדכון , במקום פגישה– שימו לב 

.סטטוס

 

איתמר גרוטו26/10/201716:00:0018:00:00איתמר מלמד בבאר שבע

 



איתמר גרוטו26/10/201709:30:0014:30:00השתלמות בנושא סייבר

ophirz@bdo.co.il;Ofer Assaf 

(ofera@bdo.co.il)

מגיע ישירות --א"ת, 1ריבל ' רח

, 0עולה במעלית לקומה , לחניון

משם הולך למעליות של המשרדים 

לכל בעיה ניתן לחייג ) 3לקומה 



איתמר גרוטו26/10/201717:00:0019:00:00(ב סדר יום"מצ)ח "מועצה לאומית לקידום בריאות באולם ישיבות של המועצה בשע

תל , משרדי המועצות הלאומיות

אביב

צ"ראשל, איצטדיון האתלטיקהאיתמר גרוטו27/10/201708:00:0013:30:00(ב הזמנה"מצ)' גם אני מודעת'אירוע 

נונה אבו , עופר לוי: משתתפים, IPREDכנס : בנושא, ל"שיחת ועידה דחופה בראשות המשנה למנכ

שרה , יאיר טלמון, רן אדלשטיין, רונית רינגל, בני דוידזון, רמי אבישר, אורית אפרתי, דאלו

איתמר גרוטו29/10/201717:30:0018:00:00דוד אזולאי, שטרייספלד

נונה אבו ;לב-אורית אפרתי;עופר לוי

רונית ;בני דוידזון;רמי אבישר;דאלו

שרה ;יאיר טלמון;רן אדלשטיין;רינגל

רחל ;דליה זיו;דוד אזולאי;שטרייספלד



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכדוד אזולאיאיתמר גרוטו29/10/201716:00:0017:00:00משמר הבריאות: עם דוד בנושא. ע.פ





12קומה , ל"לשכת המשנה למנכשושי טל;ד"הרולד בר עואיתמר גרוטו29/10/201717:00:0017:30:00הרולד בר. ע.פ

זהבה , רמי אבישר, מירי כהן: משתתפים, ניהול וריכוז פרוייקטאלי לתכנית הלאומית לבטיחות ילדים

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכזהבה רומנו;רמי אבישר;מירי כהןאיתמר גרוטו29/10/201710:30:0011:00:00רומנו



יעקב ליצמן שר הבריאות29/10/201709:30:0010:00:00א איחוד"פגישה עם איתמר בנושא מד- למוטי

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו 



פורום הנהלה          דב מציג את המלצות להתערבות בנוגע לשביעות רצון עובדי המשרד משירות פנים 

סימן טוב-משה בר29/10/201712:30:0013:30:00(הדס)אירגוני

אייל ;אורלי וויינשטיין;אבי לוין

אלה ;איתמר גרוטו;איריס קלירס;בסון

אסנת לוקסנבורג ;אלון שלזינגר;גאון

ל"אצל המנכזקן-אבי בן- ברכה כהן ;אסתר עטייה;ר'ד



ורד עזרא29/10/201711:45:0012:30:00הסבת מחלקת שחפת למחלקת מונשמים

אורלי ;מורן אלול;איתמר גרוטו

-דניאל שם;שרה עדיקה;וויינשטיין

ורה ;דרורה זוידוביץ;ר'רבקה שפר ד;טוב

12אצל איתמר גרוטו קומה דניאל בן דיין;עדי חסיד;איילת מנדלוביץרוזנפלד

ניר ,רויטל טופר,הדר ירדני,ורד עזרא: בהשתתפות- 9.7דיון המשך מיום-יחידות להתפתחות הילד 

סימן טוב-משה בר29/10/201711:00:0011:45:00נעם: נציג  איתמר    יועץ אחראי/ודים,נתן, נציג תקציבים ,קידר

רויה ;הדר ירדני;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

חבר - רויטל טופר ;קשאני קולסקי

אתי ;ניר קידר;יפה שמעוני;טוב

ל"אצל המנכאורן ;נעם ויצנר;ודים פרמן;מן'תורג



הדס , ודים פרמן, עמיר יצחקי, רבקה/אודי קלינר: משתתפים, טיוב רגולציה, ל"בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו29/10/201714:00:0014:30:00ידגר ונציגים נוספים מטעם תקציבים

עמיר ;יעל קאלק;ודים פרמן;הדס ידגר

אודי קלינר ;אריאלה אסרף;יצחקי

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);רבקה

אופיר אביבקרן מזרחי;ר' שפר ד

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



איתמר גרוטוICD1029/10/201708:30:0009:30:00פורום מצומצם סימול - גרוטו' פרופ, ל"פגישת הכנה בראשות המשנה למנכ

ציונה ;ר קרן זילכה"ד;רוני ספיר

בועז ;ר"יעל אפלבוים ד;חקלאי

אניטה - מיכל ;ודים פרמן;אריכא

נטליה בילנקו;natalyab1@bmc.gov.ilאופיר ;דוד אזולאי;יעל קאלק;שורץ

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

12קומה , משרד הבריאות

ורד עזרא : משתתפים, פ נכים"שת, הצגת מועדון עדיף: בנושא, איתמר גרוטו' פגישה בראשות פרופ

איתמר גרוטו29/10/201714:30:0015:30:00נציג מטעמו/ ניר קידר, ודים פרמן, חיים הופרט, אודי קלינר ונציגיו, ונציגיה

'6140140@gmail.com';'minaorgad

@gmail.com'; קלין'ז;ורד עזרא  

חיים;קרן מזרחי;אודי קלינר;אילוז  

ניר;יעל קאלק;ודים פרמן;הופרט  

שירה ;רני פלוטניק;אופיר אביב

שרה ;נר-יצחק זיו;אורן פרלסמן;ארנון

נאדה

',  בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

יעקב ליצמן שר הבריאות30/10/201723:00:0000:00:00רבקה שפר, חן שטיין זמיר, איתמר גרוטו: משתתפים. סיור במחנה יהודה

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירושלים, מחנה יהודה 



, עפרה אקסלרוד, ורד עזרא ונציגיה: משתתפים, נהלי בנק הדם: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו30/10/201717:00:0018:00:00(ב חומר"מצ)יאיר טלמון 

קלין 'ז;ורד עזרא;עפרה אקסלרוד

יאיר טלמון;אילוז

אופיר ;נריה שטאובר;שי מעוז;הדס ידגר

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכיפתח שריד-אחי;אביב

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכורד עזראאיתמר גרוטו30/10/201708:00:0008:30:00ורד עזרא. ע.פ



שושי גולדברג ואיתמר : מהמשרד. ביטול בחינת רישוי בעקבות פנייה של ארגון קליטא: פגישה בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות30/10/201713:00:0013:30:00גרוטו

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו 



איתמר גרוטו30/10/201709:00:0010:30:00(ב הזמנה"מצ) הרופאים המוסמכים להעניק רישיון לטיפול בקנאביס רפואי 100הסמכת 

שרונה ;ר'מיכאל דור ד;יובל לנדשפט

הדני-עבר

וועדה למאבק , כנסת ישראל

בסמים

אבי ' איתמר גרוטו פרופ, ניר קידר, מוריס דורפמן, רוני ספיר: משתתפים. חלופות למעמד משפטי

רוני ספיר30/10/201712:00:0013:00:00רחל ארזי, ספי האוסליך, נתן סמוך, טליה אגמון, ישראלי

איתמר ;ניר קידר;מוריס דורפמן

טליה ;אבי ישראלי פרופ;גרוטו

ספי ;נתן סמוך;אגמון

א102חדר , 1קומה ענ;arazi.rachel@gmail.com;האוסליך

גנאדי , אלה טרנובסקי , דוד אזולאי , איתמר גרוטו :ל משתתפים"  למשנה למנכBIמעבר על דשבורד 

אתי מזרחי30/10/201711:00:0012:00:00חיים עזצדוק, זסלבסקי

אלה ;דוד אזולאי;איתמר גרוטו

ל"חדר ישיבות לשכת משנה למנכחיים עזצדוק;גנאדי זסלבסקי;טרנובסקי



, ליזה רובין: משתתפים, ח מומים מולדים"טרם פרסום דו: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו30/10/201716:30:0017:00:00רבקה שפר/ אודי קלינר, עדינה יוסף

אודי קלינר ;עדינה יוסף;ר'ליזה רובין ד

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL);רבקה

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכציונה חקלאי;נירה פישרקרן מזרחי;ר' שפר ד



איתמר גרוטו30/10/201715:00:0015:30:00שירה לב עמי, ודים פרמן: משתתפים, תקציב מחשוב: בנושא, גרוטו' פרופ, ל"בראשות המשנה למנכ

יעל ;עמי-שירה לב;ודים פרמן

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכרונה קייזרענת יצחק;קאלק



, הטיפול בתלונות במשרד הבריאות-האגף לביקורת פנים: בנושא, איתמר גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

דלית ,דינה ברק,גילה כזום,איילת גרינבאום,סנדרה קרת,ציפי הלמן,חיים יוסטמן,נעם ויצנר: משתתפים

איתמר גרוטו30/10/201713:30:0015:00:00אילנה סטולרמן,שני דהן,רפי לטנר,רויטל טופר,עינב שימרון,טליה אגמון,ורד עזרא,רומם

רחל ;ציפי הלמן;נעם ויצנר;חיים יוסטמן

טליה ;איילת גרינבאום;סנדרה קרת;יצקן

דינה ;גילה כזום;טלי ממן;אגמון

צילה ;עינב שימרון;דלית רומם;ברק

ראזק ;רויטל קדמי;רונית דודאי

כוכי פחימה;חאלד

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

איתמר גרוטו08:30-16:3031/10/201700:00:0000:00:00משעה  (ב הזמנה"מצ)מפגש עם חוקרים ותעשייה - מיזם פסיפס 

תל , 80רוקח , מועצה לישראל יפה

אביב

דוד , אורית אפרתי לב, עופר לוי: משתתפים, ד"מכרז מרב: בנושא, גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו31/10/201716:30:0017:00:00רז דקל, אזולאי

דוד ;לב-אורית אפרתי;עופר לוי

רז דקל;אזולאי



איתמר גרוטו31/10/201711:00:0011:30:00(דחוף- אישי)------ שיחה עם 



אלי ,שרון גוטמן,רונית אנדוולט,איתמר: בהשתתפות (סטטוס תקנות)ל "בראשות מנכ- שיחת ועידה

סימן טוב-משה בר31/10/201712:30:0013:00:00מאיה: ענת כאבייה   יועץ אחראי,שרון ספיבק,גורדון

רונית ;מורן אלול;איתמר גרוטו

אלי ;שרון גוטמן;מורן משה;אנדוולט

ענת ;שרון ספיבק;קרולין פרח;גורדון

מאיה גולן;יוסף-כאביה בן



sharon.alon@merck.comאיתמר גרוטו31/10/201713:00:0014:00:00פגישה עם שרון אלון

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

לשכת השר, 3קומה , הבריאות

31/10/201714:00:0015:00:00 אדווה דדון2ראיון ערוץ 

 



אלי גורדון;קרולין פרחאיתמר גרוטו31/10/201715:00:0016:00:00פגישה עם כלל עובדי שירות המזון

עופר ;מרטין סינר;ר''עזרא ד-ריבה בן

טטיאנה ;ינון יוני;קארין בן לוי;רק

יוסף-ענת כאביה בן;פיידר

לשכת , א"ת, 12הארבעה ' רח

חדר ישיבות, 3קומה , הבריאות

: משתתפים, הפעלת מסוק שלישי- פינוי מוסק בדרום : בנושא, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו31/10/201708:00:0008:30:00יאיר טלמון, ודים פרמן, נתן סמוך, נטשה בילנקו, סנדרה קרת, דוד אזולאי, מירי כהן, אופיר אביב

ודים ;יאיר טלמון;אופיר אביב

נתן ;דוד אזולאי;מירי כהן;פרמן

סנדרה ;יעל קאלק;סמוך

natalyab1@bmc.gov.il;קרת



איתמר אתה נושא )מרכיב מרכזי במניעת זיהומים : כנס ניקיון הסביבה הטיפולית במוסדות רפואיים

איתמר גרוטו31/10/201709:20:0009:50:00(סדר יום+ ב הזמנה"מצ, 09:00-09:10דברי פתיחה משעה 

, רמת גן, מלון לאונרדו סיטי טאוור

M1קומה , אולם מדריד מילנו

איתמר גרוטו31/10/201710:30:0011:00:00(הפחתת זיהומים בפגיות)כנס לגעת באפס 

רחוב החרש , "קומה רביעית"אולם 

מהחניה הולך ---תל אביב, 8

שמאלה עולה במעלית לקומה 

רביעית

אצל איתמרדב פסטאיתמר גרוטו01/11/201710:00:0010:30:00איתמר גרוטו ומר דב פסט' ע פרופ.פ

מ על מקרה של תרומת דם "איילקס מדיקל בע /Grifolsהודעת החברות - שיחת וועידה בנושא  

Ultrio01/11/201715:00:0016:00:00Sharon Eliyahu    בערכות NAT בבדיקת FNשנמצאה  

. Prof';נגה מני' פרופ;'איתמר גרוטו

Eilat Shinar; רותי

mellis@netvision.net.il';martine;'ישי

l@clalit.org.il;'mishula@014.net.il';lשיחת וועידה

אצל המנכלהדס תדהרמורן אלול;איתמר גרוטו;מאיה גולןסימן טוב-משה בר01/11/201713:30:0014:00:00מאיה: שוטף                  יועץ אחראי- איתמר גרוטו 





: משתתפים, העברת תקן משפחת ואיידס לאפידמיולוגיה: בנושא, גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

איתמר גרוטו01/11/201712:30:0013:00:00דניאל שם טוב, אמיליה אניס, רבקה שפר

אמיליה אניס ;קרן מזרחי;ר'רבקה שפר ד

טוב-דניאל שם;ר'ד



הרצליה, מלון דניאלאיתמר גרוטו01/11/201718:30:0020:30:00(ב תכנית"מצ)כנס עמותת מהיום לאורח חיים בריא 

, רון רביע, רבקה שפר, לירי: משתתפים, אפשריבריא: בנושא, ל"שיחת ועידה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו01/11/201708:00:0008:30:00רמי אבישר

רבקה ;לירי פינדלנג;לירי פינדלינג אנדי

רמי ;רון רביע;קרן מזרחי;ר'שפר ד

אבישר



שירה , עידו סופר: מהאוצר בנוסף. ד"שי באב- ל האוצר"תוכנית צפון בהשתתפות מנכ: דיון בנושא

אורלי , מיכל כהן דר, איתמר גרוטו, ורד עזרא, משה ברסי: מהמשרד. רן רידניק, אלישבע מזיא, גרינברג

יעקב ליצמן שר הבריאות01/11/201717:15:0018:00:00ניר קידר, ודים פרמן, ויינשטיין

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר 39ירמיהו אורן פרלסמן;אופיר אביב 



בהמשך לדיווח בתקשורת בנושא , גרוטו' פרופ, ל"פגישה וסיור בראשות המשנה למנכ-----מבוטל

, ענאן עבאסי, ניר קידר: אופציונליים, שלומית אבני: משרד הבריאות: משתתפים, קשירת חצוצרות

איתמר גרוטו01/11/201713:15:0014:45:00ל"מנכ+ מנהל רפואי: לניאדו, אלון-שגית ארבל

לניאדו - מזכירה - יעל אהרון 

(yaharon@laniado.org.il)

'chamer@laniado.org.il';'zvax@lani

ado.org.il';'zshimoni@laniado.org.il';

'awein@laniado.org.il';'iezra@lania

do.org.il';'rkitsis@laniado.org.il'

בית , נתניה, 16דברי חיים ' רח

קומת הנהלה, החולים לניאדו

בהמשך לדיווח בתקשורת, גרוטו' פרופ, ל"פגישה וסיור בראשות המשנה למנכ----------מבוטל ----  

ענאן, ניר קידר: אופציונליים, שלומית אבני: משרד הבריאות: משתתפים, בנושא קשירת חצוצרות  

'ravid@mhmc.co.il;'שלומית אבניאיתמר גרוטו01/11/201710:00:0011:30:00ר מוטי רביד"ד, מר שלמה רוטשילד: מעייני הישועה, אלון-שגית ארבל, עבאסי

-ר שגית ארבל'ד;ענאן עבאסי;ניר קידר

אלון

, בני ברק, 17הרב פוברסקי ' רח

קומה , בית החולים מעייני הישועה

הנהלת בית החולים, 1

, תיקון ליקויים- תקינה בישראל- דוח מבקר המדינה: בנושא, גרוטו' שיחת ועידה בראשות פרופ

מיכל אלחדף;שי רייכר;סנדרה קרתאיתמר גרוטו02/11/201708:00:0008:15:00(ב חומר"מצ)מיכל אלחדף , שי רייכר, סנדרה קרת: משתתפים

יעקב ליצמן שר הבריאות02/11/201712:00:0012:30:00הרב הראשי של מולדובה- הרב זלצמן + ממשלת מולדובה' עוזר ר+ ביקור שגרירת מולדובה 

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר ירמיהוצילה סעדון 



המשנה למנהל הכללי במשרד : משתתפים, WHO-ה: בנושא, צבי טל - 1ל "פגישה עם מנהל ארב

איתמר גרוטו02/11/201715:00:0016:00:00אבי פורת, צבי טל, איתמר גרוטו' פרופ, הבריאות

Beth-eden.Kite (Beth-

eden.Kite@mfa.gov.il);אבי פורת 

(porathavi14@gmail.com);zvi.tal@

mfa.gov.il

',  בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

יעקב ליצמן שר הבריאות02/11/201711:30:0012:00:00איתמר גרוטו ומיכאל גדלביץ: משתתפים. נפת אשקלון: פגישה בנושא

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהו 



רוני : איתמר גרוטו     משתתפים'   בראשות פרופCBDשיחת ועידה דחופה בנושא בקשת זנברג 

ד "עו, מירי כהן, יובל לנדשפט, ר פאולה רושקה''ד, ר טל לביא''ד, אייל שוורצברג' פרופ, ברקוביץ

איתמר גרוטו02/11/201708:30:0009:00:00שרונה עבר הדני

נתי ;פרופ איל שורצברג;רוני ברקוביץ

מזל ;ר"טל לביא ד;אהרון-כהן

יובל ;דנה לביא;פאולה רושקה;יצקן

הדני-שרונה עבר;מירי כהן;לנדשפט

, איתמר גרוטו' פרופ: בהשתתפות" הצורך לצרוך זכויות"ישיבת משתתפי הפנאל לכנס נציבות הקבילות 

אורלי מסוסני02/11/201716:00:0017:00:00ר אסתר בן חיים"אבינועם כספי וד, שטיינברג' פרופ, גליק' פרופ, מור יוסף' פרופ

איתמר 

אברהם';moryosef@piba.gov.il;'גרוטו

אבינום כספי ;שמעון גליק; שטיינברג

אסתר ;gilirogel@gmail.com;פרמידה

חדר ישיבות המשנה למנכל קומה 

מגדלי , משרד הבריאות, 12

ירושלים, 39ירמיהו ' רח, הבירה

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכרננה אלמוגאיתמר גרוטו02/11/201714:00:0015:00:00עם רננה אלמוג. ע.פ



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכהרב פנחס פרנקלאיתמר גרוטו02/11/201709:30:0010:00:00הוועדה למניעת גזענות: עם הרב פנחס פרנקל בנושא. ע.פ



יגיעו שלושה עם . אבי ישראלי ורויטל מימרן, איתמר גרוטו:מהמשרד.  יפןAMEDפגישה עם נשיא 

יעקב ליצמן שר הבריאות02/11/201710:30:0011:30:00הנשיא ועוד שניים מהשגרירות

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר ימירהו ירושלים 



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכחגי דרוראיתמר גרוטו02/11/201713:00:0014:00:00 עם חגי דרורG2Gעדכון סטאטוס פעילות 





איתמר גרוטו02/11/201720:00:0021:30:00 יפןAMEDארוחת ערב נשיא 

, 132דרך מנחם בגין , 2Cמסעדת 

 של מגדלי 49קומה ה , א"ת

עזריאלי



, ריבוי זיהומים: שיחת ועידה הכנה דחופה בנושא:  איתמר גרוטו' ל פרופ"בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו05/11/201716:30:0017:00:00ישי פאליק, יהודה כרמלי, מירי כהן, סנרה קרת,ורד עזרא : משתתפים

מירי ;ישי פאליק;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

סנדרה ;כהן

'yehudac@tasmc.health.gov.il;'קרת

רבקה שפר                        יועץ ,אסנת  ,טליה,איתמר: בהשתתפות- ניהול פגישות עם גורמי חוץ 

סימן טוב-משה בר05/11/201711:30:0012:15:00מאיה: אחראי

טליה ;מורן אלול;איתמר גרוטו

ליאורה ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;אגמון

מאיה ;קרן מזרחי;ר'רבקה שפר ד;נעים

ל"אצל המנכגולן



סימן טוב-משה בר05/11/201712:30:0013:30:00פורום הנהלה

אורלי ;אבי לוין;זקן-אבי בן

איריס ;אייל בסון;וויינשטיין

אלון ;אלה גאון;איתמר גרוטו;קלירס

ל"אצל המנכאסתר ;ר'אסנת לוקסנבורג ד;שלזינגר



( ל"איתמר במקום המנכ ) בנושא מסקנות שביתת רעב-דיון בראשות השר לביטחון פנים- בבני ברק   

סימן טוב-משה בר05/11/201715:00:0016:15:00מאיה: אסירים בטחוניים         יועץ אחראי

טליה ;מאיה גולן;איתמר גרוטו

בעז ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;אגמון

-סיגל ליברנט;דליה זיו;נועה חסדאי;לב

ר 'ד;בני דוידזון;רן אדלשטיין;ר'טאוב ד

מגדל  - 30דרך ששת הימים 

29קומה - צמפיון 

zipi.erez@gmail.comאיתמר גרוטו05/11/201708:30:0009:30:00ל"עבודת מב- ציפי ארז סבתי' איתמר גרוטו והגב' ע פרופ.פ

 מגדלי הבירה 39ירמיהו ' רח

לשכת משנה , 12קומה , ירושלים

ל"למנכ

אצל איתמראיתמר גרוטו05/11/201707:30:0008:00:00א עם טל ניקחו.פ

סימן טוב-משה בר05/11/201710:45:0011:30:00הדס: אסתי                          יועץ אחראי,עמיהוד זינגר,אתי סממה,אסנת: בהשתתפות-  חוזרי גנטיקה 

אתי ;ליאורה נעים;ר'אסנת לוקסנבורג ד

הדס ;אסתי שלי;עמיהוד זינגר;סממה

ל"אצל המנכאיתמר גרוטותדהר

אצל איתמרליאת שירן;איתמר גרוטו;הדס ידגראופיר אביב05/11/201708:00:0008:30:00ליאת, הדס, אופיר, (81208מורן )איתמר: משתתפים. ל"תוכניות בפוקוס מנכ



, ח"מכוני התפתחות הילד בבי+ חוזר התפתחות הילד: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

מיכל , סנדרה קרת, מתן אונגר, רויטל טופר, נתן סמוך, ורד עזרא, שיר אברמצקי, הדר ירדני: משתתפים

איתמר גרוטו05/11/201709:30:0010:45:00אסתר בן חיים, שמעון רייפ, בלה בן גרשון, אורלי הרצברג, איילה פרג, אורלי בוני, אלחדף

רויה קשאני ;שיר אברמיצקי;הדר ירדני

נתן ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;קולסקי

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר ;סמוך

שמעון ריפר;ליטל אילון;נטליה בילנקומיכל ;סנדרה קרת;מתן אונגר;שמעוני

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



12קומה , ל"לשכת המשנה למנכאלונה גרינברג;מיכל פוגלמןעמיהוד זינגר;רוני ספיראיתמר גרוטו05/11/201712:15:0012:30:00רוני ספיר, עמי זינגר: משתתפים, ל"יפ גנטי בראשות המשנה למנכ'צ



FW: יהודה, ישי פאליק: ועדה לביקורת בנושא ריבוי זיהומים במוסדות אשפוז בקהילה משתתפים  

ועדות כנסת06/11/201710:15:0011:45:00מיטשל שוואבר, כרמלי

הישיבה תתקיים באולם נגב 

ותשודר בערוץ הכנסת

 וכן הכנס השנתי של הקרן 2017דוח בריאות וסביבה בישראל : בנושא, ר רות אסטרין"שיחה עם ד

איתמר גרוטו06/11/201713:30:0014:00:00לבריאות וסביבה



איריס צפירה;גרשון-בלה בןאיתמר גרוטו06/11/201708:00:0008:30:00(13.11- הדיון עתיד להתקיים ב)הכנה לדיון הידרותרפיה : שיחה טלפונית עם בלה בן גרשון בנושא



איתמר גרוטו06/11/201708:30:0009:00:00(ב חומר"מצ)מימוש סל השיקום לאחר פניה לועדה : שיחה טלפונית עם יואב קריים בנושא

קידום )איתמר +נעם   רבקה, אלון, ורד, ליאור ברק, נתן, רויטל, ודים, ניר- סטטוס מבחני תמיכות 

סימן טוב-משה בר06/11/201718:05:0019:00:00מאיה  יועץ אחראי   (בריאות

יעל ;מן'אתי תורג;ודים פרמן;ניר קידר

יפה ;חבר טוב- רויטל טופר ;קאלק

ליאור ;צביה יחזקאל;נתן סמוך;שמעוני

נעם ;קלין אילוז'ז;ורד עזרא;ברק

ל ברנר 'רייצ;אופיר אביב;איתי קלטניק

עמית ;שושי שוורץ;דיאא לבנאוי;שלם

ל"אצל המנכשריר





איתמר גרוטו06/11/201714:30:0018:00:00דיון בבית משפט על הסיגריות האלקטרוניות

, א"ת, 154מנחם בגין , בית קרדן

, 11קומה , א"פרקליטות מחוז ת

להכנס לחניה )ד איילת שליו "עו

(תת קרקעית



רננה אלמוג06/11/201709:30:0013:00:00ח הציבורי אסותא אשדוד"ישיבת מועצה בביה+ סיור

(mili_a@meuhedet.co.il);batyac@h

istadrut.org.il;Brammli Shuli 

(Shuli@jdc.org.il);Dean Medicine 

(Dean.Medicine@mail.biu.ac.il);eli

' יהושע' פרופ  

 Ehudda@clalit.org.il';'Shuli';'שמר

Brammli'; זקן-אבי בן;סימה אלטמן

חדר ,  אשדוד7הרפואה ' רח

קומת , בניין הנהלה, ישיבות דיונה

.כניסה

natalyab1@bmc.gov.il;נטליה בילנקואיתמר גרוטו06/11/201709:30:0013:00:00(ב לוז יום"מצ)סיור וישיבת מועצת בריאות  בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד 

, בניין הנהלה, חדר ישיבות דיונה

 7הרפואה ' רח, קומת כניסה

אשדוד

איתמר גרוטו07/11/201700:00:0000:00:00(ב הזמנה"מצ) 21.11- הכנה למפגש ב- משחק מנהלים שוקו וניל

איתמר -הרצליה , בית חיל האוויר

, נציגי המשרד הם בני-  לא הולך 

ח"רן מהאגף לשע

עידית נדב;דוד אזולאי;מירי כהן201707/11/201716:00:0016:30:00שיחת ועידה בנושא איסוף פרויקטים להתעצמות 



איתמר גרוטו07/11/201721:00:0023:00:00ארוחת ערב עם משלחת מסינגפור

נווה , מרכז סוזן דלל, 6יחיאלי ' רח

מסעדת בליני, א"ת, צדק

 - 21:00, 2017 בנובמבר 7יום ג׳ , מכון היצוא-סינגפור- דינר משרד הבריאות ישראל: ההזמנה עודכנה

23:00 (IST) (moran.elul@moh.gov.il)07/11/201721:00:0023:00:00racheliarieli@gmail.com

מורן ;חגי דרור;ר'אסנת לוקסנבורג ד

;yoav.saidel@economy.gov.il;אלול

angela@export.gov.il;rbalicer@clal

it.org.il; איציק

 מרכז 6מסעדת בליני רחוב יחיאלי 

סוזן דלל נווה צדק תל אביב

חדרו של איתמר גרוטואיתמר גרוטודב פסט07/11/201709:30:0009:45:00איתמר גרוטו' פרופ- שוטף 

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכמירי כהןאיתמר גרוטו07/11/201715:00:0015:30:00מירי כהן. ע.פ



אולם כנסים, 4קומה איתמר גרוטו07/11/201711:15:0012:15:00ר"פגישה בין שר הבריאות האוסטרלי לבין יחידת היק



יעקב ליצמן שר הבריאות07/11/201714:00:0014:45:00ביקור שר הבריאות של טורקמניסטן

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר ל"חדר ישיבות מנכ 



איתמר גרוטו07/11/201710:00:0012:00:00פגישה בראשות איתמר עם אופיר זלברג ועופר אסף

 39ירמיהו ' בחדרו של איתמר רח

 ירושלים12קומה 

שאול , ורד עזרא, משה ברסי: משתתפים. הסמכה שאינה אקדמית למקצועות הבריאות: דיון בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות07/11/201713:30:0014:00:00איתמר גרוטו ומירה היבנר, יציב

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר ירמיהור איל יעקבסון'ד 



איתמר גרוטו07/11/201718:30:0020:30:00(ב הזמנה"מצ)ל "אירוע פתיחה תערוכת צילומים בנושא סיוע  ופתוח בינ

על גג גן , א"ת, 71אבן גבירול ' רח

העיר

, אודי קלינר, רבקה שפר: משתתפים, הכשרת אחיות מעשיות: בנושא, גרוטו' ישיבה בראשות פרופ

איתמר גרוטו07/11/201715:30:0016:00:00ניצה כהן, נציגה מטעמה/ שושי גולדברג

קרן ;אודי קלינר;ר'רבקה שפר ד

- ניצה כהן ;שושי גולדברג;מזרחי

אורית ;עינב שרון;בריאות הציבור

סימה אזולאיאלקסלסי

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות

יעקב ליצמן שר הבריאותNSW07/11/201712:30:0013:30:00ביקור שר הבריאות האוסטרלי של מדינת 

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר 39ירמיהו  





הכנסת נקז על ידי - ועדה לפעולות חריגות : בנושא, ל משרד הבריאות"פגישה בראשות המשנה למנכ

סיגל ליברנט , ורד עזרא, מירי כהן, רמי מילר, רפי סטרוגו, יורם קליין, מאיר אורן: משתתפים, פרמדיק

איתמר גרוטו07/11/201716:30:0017:30:00(אופציונלי)בני דוידזון , איל יעקבסון, יאיר חברוני, טאוב

-סיגל ליברנט;קלין אילוז'ז;ורד עזרא

מירי ;יאיר חברוני;סמדר יעקב;ר'טאוב ד

 Rami;'כהן

Miller';'refaels@mda.org.il;'ר איל 'ד

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

יעקב ליצמן שר הבריאות07/11/201720:00:0020:30:00איזאק אנא הכן דברי ברכה- APFכנס לשנות פעילות רבות לארגון 

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר מרכז רפואי שיבא, בית סוראסקי 

 Integrative Community Pediatrics :Goshen Project, the Negev Branch07/11/201708:30:0010:00:00איתמר גרוטו

Ben Gurion University (Israel) 

and Maimonides University 

(Argentina)

, אלון שמר, אלון שלזינגר, דורית גרון, רמי אבישר: משתתפים, סיגל סדצקי' פרופ: שיחת ועידה בנושא

איתמר גרוטו08/11/201707:30:0008:00:00יוני דוקן, צבי טל

רמי ;דורית גרון;נירית כהן;אלון שלזינגר

יוני דוקן ;אבישר

(yonidu@csc.gov.il);alon.shemer@

mfa.gov.il;zvi.tal@mfa.gov.il;danas

תמר שוחט08/11/201712:30:0013:00:00ר מיכל מנדלבויים"ד- שיחת ועידה בנושא דירוג מחקר 

פרופ שמואל ;איתמר גרוטו

aleventhal12@gmail.com;רשפון



א"ת, 2קרליבך ' רחיהודה גרידי;חגי דרוראיתמר גרוטו08/11/201708:15:0008:45:00חגי דרור, יהודה גריידי: משתתפים, קרליבך' סיור בבניין הנמצא ברח



איתמר גרוטו08/11/201709:00:0009:45:00מתווה התמחות: ר יובל דאדון בנושא"פגישה עם ד

 3קומה , א" ת12הארבעה ' רח

לשכת השר

בני דוידזון08/11/201717:00:0018:30:00ר דוידזון" ועדה מארגנת של אייפרד בהובלת ד

  amberlea@kld.ltd;מורן אלול

;angela@export.gov.il; בני

Ilanit@kldltd.com;zmn2@ba;דוידזון

rak-online.net; באגףר "פקע- אייל פורמן

איתמר גרוטו08/11/201714:30:0020:00:00נסיעה לכנס במדריד



עינב שימרון08/11/201710:00:0011:30:00סמדר,נורית, מאיה, אורי לברון, איתמר גרוטו- פגישה עם לפמ בנושא גזענות 

סמדר ;איתמר גרוטו

maya@lapam.gov.il;nuritf@lap;שזו

am.gov.il;'uri.levron@gmail.com'

 3קומה , א" ת12הארבעה ' רח

לשכת השר



איתמר גרוטו08/11/201711:45:0012:30:00גדעון פרת' פגישה עם פרופ

'efrata@ima.org.il';ספי 

מיכל;מנדלוביץ  

shir.haik@sheba.health.gov.il';אליה

';'gparet@post.tau.ac.il''Prof. Paret Gidi'

, ל"לשכת מנכ, מכון גרטנר, שיבא

201' חדר מס

נועה חסדאי09/11/201700:00:0000:00:00אסף הרופא בית חולים בקר. א"תרגיל רעידת אדמה במרת

 Abach;Izak-  ערן שנקר 

Grinberg; אבי מישרים

(avi_meysharim@mod.gov.il);איתמ

תל אביבחיים נאורי;מורן אלולאמיר יהב ;ר גרוטו



איתמר גרוטו09/11/201708:00:0018:30:00כנס במדריד



Expert Meeting in Madrid, 9-10 Nov 2017 on Health Systems Respond to NCDs 09/11/201708:00:0009:00:00איתמר גרוטו

 <<FW: Expert Meeting in Madrid, 9-10 Nov 2017 

on Health Systems Respond to NCDs >> 

איתמר גרוטו10/11/201708:00:0018:30:00כנס במדריד



איתמר גרוטו12/11/201700:00:0000:00:00לדבר עם רבקה שפר בנוגע לשיתוף הפעולה בין קרן הסביבה לשירותי בריאות הציבור: תזכורת





זימון למפגש פתיחה         -פ איתמר גרוטו בנושא פורום קו האופק'שיחת ועידה בראשות פרו

איתמר גרוטו12/11/201712:00:0012:30:00דוד אזולאי, רן אדלשטיין, מאיה גולן, בני דוידזון: משתתפים

דוד ;רן אדלשטיין;בני דוידזון;מאיה גולן

קו שיחת ועידהדליה זיו;אזולאי

אצל איתמרדוד אזולאי12/11/201719:00:0019:30:00מרבד+ תכניות עבודה - איתמר דוד . ע.פ



אבי ישראלי פרופ12/11/201717:00:0017:15:00הצגת מחקר בפני ועדת שיפוט מחקרים משרד הבריאות וקרן מחקרים רפואיים- דניאל רבינא 

;' מורן אלול;איתמר גרוטו;אבי ישראלי

(gabibinnun@gmail.com) '

(gabibinnun@gmail.com);ahmiby@

gmail.com;דניאל ;עירית אלון

Yuval Barak Corren 

(yuvits@gmail.com)אצל איתמר גרוטו

איתמר , נעם ויצנר, רז דקל, ציון-מוטי אור: מהמשרד. קבלת רישיון לרכב כבד: דיון המשך בנושא

יעקב ליצמן שר הבריאות12/11/201716:00:0016:45:00(רינת)אבנר פלור ואפי רוזמן : מהתחבורה. ודים פרמן ושירה לב עמי, דב פסט, גרוטו

'yakov.litzman9@gmail.com';'אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר';בהר  

יעקב';יעקב אייזק';'יחיאל קליין;'יוסטמן  

יעקב ליצמן';'יעקב ליצמן אישי;'טסלר  

מורן ;דוד אזולאי;יאיר טלמון;ריקי נחמיה

אופיר

בניין , ירושלים, 39רחוב ירמיהו 

חדר , 13קומה , משרד הבריאות

ישיבות שר



אבי ישראלי פרופ12/11/201717:30:0019:00:00קרן מחקרים+ משרד הבריאות - ועדת שיפוט מחקרים משותפים 

;' מורן אלול;איתמר גרוטו;אבי ישראלי

(gabibinnun@gmail.com)אצל איתמר גרוטו

ִריא  ִריבָׁ איתמר גרוטו12/11/201714:30:0016:00:00איתמר גרוטו' בראשות פרופ-צוות מעקב לניהול תכנית לאומית ֶאְפשָׁ

לירי פינדלנג ;לירי פינדלינג אנדי

(lirifindling@gmail.com); מאיה

אודי קלינר ;גולן

(ehud.kaliner@MOH.GOV.IL); הדס תדהר;צילה סעדוןניבה

משרד , ירושלים, 39ירמיהו '  רח

חדר ישיבות, 12קומה , הבריאות

12/11/201712:30:0014:30:00פורום הנהלה



נועה חסדאי13/11/201700:00:0000:00:00וולפסון בית חולים בקר. ך עד קו צהוב בזיו"תרגיל חל

 Abach;Izak- ערן שנקר ; איתמר גרוטו

Grinberg; אבי מישרים

(avi_meysharim@mod.gov.il); אמיר

אנה ;(amir_yahav@mod.gov.il)יהב 

איתי ;שי יופיטר';מיקי מאיר;'מורן אלול

צפתכהן



: מהמשרד. הצעת חוק פטור מבחינות לעובדי סיעוד ממדינות חוץ: כ אלי אללוף בנושא"פגישה עם ח

יעקב ליצמן שר הבריאות13/11/201712:00:0012:30:00שושי גולדברג ואיתמר גרוטו

yakov.litzman9@gmail.com;אבי 

חיים;אבי דזדק;אבי בהר;בהר  

יעקב;יעקב אייזק;יחיאל קליין;יוסטמן  

יעקב ליצמן;יעקב ליצמן אישי;טסלר 39ירמיהו  

דוד , אורן פרסמן, ישי פאליק, יהודה כרמלי: משתתפים: עדכון סטטוס זיהומים: שיחת ועידה בנושא

איתמר גרוטו13/11/201708:00:0008:30:00אזולאי

'Yehuda Carmeli'; אורן;ישי פאליק  

שיר אברמיצקי;שי מעוזדוד אזולאי;פרלסמן

ורד עזרא13/11/201713:00:0014:00:00הידרותרפיה במסגרת המעון-בראשותו של איתמר גרוטו

ענת ;לוי-טל ברגמן;מור פרץ;הדר ירדני

-שרונה עבר;בריאות הנפש- אליהו 

איריס ;גרשון-בלה בן;טליה אגמון;הדני

רויטל ;סימונה לוין;איילה פרג;צפירה

ליסה ;ליליאן חמצני;רות בן הרוש

רותי בן הרוש ;סלע

 lisa.sela@gmail.com;'Lilian;בית

Hamzani ' 9חדר ישיבות קומה

דב פסט       , איתמר גרוטו' פרופ,ר רבקה שפר"ד: בהשתתפות- טיפוח דור עתיד בלשכות הבריאות 

סימן טוב-משה בר13/11/201711:00:0011:30:00קרן:יועץ אחראי

איתמר ;ציפי מזרחי;דב פסט;נעם ויצנר

קרן ;ר'רבקה שפר ד;מורן אלול;גרוטו

אצל המנכלהדס תדהר;ל'לשכת משנה למנכר קרן זילכה"ד;מזרחי



אורלי : משתתפים, ח נהריה"ניתוח אירוע קרדיולוגיה בי: בנושא, ל"ישיבה בראשות המשנה למנכ

איתמר גרוטו13/11/201709:00:0010:00:00עמיר יצחקי, נציג מטעמו/  יהודה רון, יהודה כרמלי, רבקה שפר, מיכל כהן דר, ורד עזרא, וינשטיין

ורד ;שרה עדיקה;אורלי וויינשטיין

- דר - מיכל כהן ;קלין אילוז'ז;עזרא

Mahoz (Michal.Cohen-

Dar@zafon.health.gov.il); רבקה

טאוב -סיגל ליברנט;איתמר גרוטו

 Michal;יעקב קידר;ישי פאליק;ר'ד

Cohen - Dar ????;(????) ;עירית הן

', בניין ב, ירושלים, 39ירמיהו ' רח

לשכת , 12קומה , משרד הבריאות

חדר ישיבות, ל"המשנה למנכ

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכראובן אליהואיתמר גרוטו13/11/201708:30:0009:00:00ראובן אליהו. ע.פ



הרצאה למשלחת משנחאי במסגרת שיתוף פעולה בין המכון הלאומי לבין המכון לחקר הבריאות 

איתמר גרוטו13/11/201714:30:0016:00:00(ב התכתבות"מצ)בשנחאי 

ארוחת , מלון מצודת דוד, ירושלים

 14:30 ואני מרצה 12:30צהריים 

15:30עד 

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכמלי הלפרן;אורלי רפאלי;גרסיאלה בילאיתמר גרוטו13/11/201710:00:0011:00:00גרסיאלה ביל, איתמר גרוטו: משתתפים, מעקב החלטות מועצות לאומיות





דיקלה דהן שריקיאיתמר גרוטו14/11/201716:30:0017:30:00פגישה עם דיקלה דהן

, ל"לשכת מנכ, מכון גרטנר, שיבא

201' חדר מס

 



אורלי מסוסני14/11/201712:30:0014:15:00!זה קביל עלי- אתיקה במערכת הבריאות "כנס נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

גילי ;שמעון גליק;איתמר גרוטו

-אסתר בן;שטיינברג;מור יוסף;רוגל

ד'עו, ר'חיים ד

מרכז הכנסים מלון דן פנורמה תל 

אביב

ב "מצ (איתמר יגיע לפתיחה)הכנס השנתי השני של נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

א"ת, מלון דן פנורמהאיתמר גרוטו14/11/201709:30:0015:00:00הזמנה

איתמר : משתתפים, שיפור חווית המטופל בתהליך האשפוז הסיעודי: פגישת סטאטוס חודשית בנושא

, אורית רונן, איילת גרינבאום, דפנה לוין, רוני ספיר, פרדי סלומון, איריס רסולי, אהרון כהן, גרוטו

26/11/201709:00:0010:00:00אירנה בכרך

טלי ;רוני ספיר;דפנה לוין;דפנה לוי

איילת ;ר'אהרון כהן ד;ממן

אירנה ;פרדי סולומון;גרינבאום

ענת ;ר'איריס רסולי ד;אורית רונן;בכרך

מיטל ;ר'פנחס ברקמן ד;נונה אבו דאלו

רותם ;איציק לוי;מרים יוספין;גבאי

ריקי ;אתי מרקוביץ;מינה שמייה;הראל

נחמיה

, 12קומה , ל"לשכת המשנה למנכ

חדר ישיבות



, גבריאל כהן, ציונה חקלאי, טליה אגמון: משתתפים, איתמר גרוטו' וועדה למסירת מידע בראשות פרופ

איתמר גרוטו03/12/201712:00:0012:30:00ניר ינובסקי

ציונה ;אלכס זלצמן;טליה אגמון

אלין ;גבריאל כהן;ניר ינובסקי;חקלאי

12קומה , ל"לשכת המשנה למנכראובן אליהו;רוני ספיר'alexz@comsecglobal.com;'אטיאס




