
מארגן הפגישהתאריך סיוםתאריך התחלהנושא

רפי פרץ21/05/202021/05/2020ל ועידו"ע עם המנכ.פ

רפי פרץ24/05/202024/05/2020אבטחת אישים- פגישה עם רועי ממגן

רפי פרץ24/05/202024/05/2020פגישה עם מועצת ישע

רפי פרץ24/05/202024/05/2020ע עידו הרשקוביץ.פ

רפי פרץ24/05/202024/05/2020ל ויובל"ע מנכ.פ

רפי פרץ24/05/202024/05/2020עופר האן

רפי פרץ24/05/202024/05/2020מנחה

רפי פרץ24/05/202024/05/2020ישיבת ממשלה

רפי פרץ25/05/202025/05/2020(היכרות)פגישה עם שלומית ברנע 

רפי פרץ25/05/202025/05/2020ל"ע מנכ.פ

רפי פרץ25/05/202025/05/2020בני סאסי- ע.פ

רפי פרץ25/05/202025/05/2020נבו כץ

רפי פרץ25/05/202025/05/2020מנחה

רפי פרץ25/05/202025/05/2020מכינה צהלי בעין צורים

רפי פרץ25/05/202025/05/2020יומן סגור

רפי פרץ25/05/202025/05/2020(ליד אשקלון)זמן דרך לקיבוץ עין צורים

רפי פרץ25/05/202025/05/2020ון'אריה פרג

רפי פרץ25/05/202025/05/2020אייל חיימוסבסקי

רפי פרץ26/05/202026/05/2020שיחה טלפונית עם עוזי דיין

רפי פרץ26/05/202026/05/2020ל"ע מנכ.פ

בראן אסתר26/05/202026/05/2020סיור ירושלים עם השר

רפי פרץ26/05/202026/05/2020ניר אורבך

רפי פרץ26/05/202026/05/2020ניסן סלומינסקי וצבי צביבל

רפי פרץ26/05/202026/05/2020יומן סגור

רפי פרץ26/05/202026/05/2020יום העצמאות הגיאורגי

רפי פרץ27/05/202027/05/2020תקשורת

רפי פרץ27/05/202027/05/2020פגישה עם ראובן פינסקי

רפי פרץ27/05/202027/05/2020פגישה עם ניר אורבך

רפי פרץ27/05/202027/05/2020ל"ע מנכ.פ

רפי פרץ27/05/202027/05/2020עדכון מלל

רפי פרץ27/05/202027/05/2020מנחה

רפי פרץ28/05/202028/05/2020חופש שבועות

רפי פרץ31/05/202031/05/2020ל"ע מנכ.פ

רפי פרץ31/05/202031/05/2020ערבית

רפי פרץ31/05/202031/05/2020ממשלה

רפי פרץ01/06/202001/06/2020תורנות מליאה לשר

רפי פרץ01/06/202001/06/2020(מרדכי אליאב)פגישה עם סולי 

רפי פרץ01/06/202001/06/2020פגישה עם אילת ליבר

רפי פרץ01/06/202001/06/2020ל"ע מנכ.פ

בראן אסתר01/06/202001/06/2020ניגוד עניינים עם שרית שפיגלשטיין אצל השר

רפי פרץ01/06/202001/06/2020מנחה

רפי פרץ01/06/202001/06/2020הצבעות בכנסת

רפי פרץ01/06/202001/06/2020הכרות עם גלעד וייס

רפי פרץ02/06/202002/06/2020בית שערים ועתלית, סיור בציפורי

בראן אסתר02/06/202002/06/2020סיור

רפי פרץ02/06/202002/06/2020אזכרה

רפי פרץ03/06/202003/06/2020שרה בק

רפי פרץ03/06/202003/06/2020פגישה עם אריה קינג

רפי פרץ03/06/202003/06/2020ניר אורבך

רפי פרץ03/06/202003/06/2020מנחה

רפי פרץ03/06/202003/06/2020מארק פאוואר

רפי פרץ03/06/202003/06/2020ישיבת צוות



רפי פרץ03/06/202003/06/2020הרב אייזמן והרב פוגל, חגית משה

רפי פרץ03/06/202003/06/2020הצבעות

רפי פרץ04/06/202004/06/2020מנחה

רפי פרץ04/06/202004/06/2020מנחה

בראן אסתר04/06/202004/06/2020הצגה לשר- מורשת מוחשית 

בראן אסתר04/06/202004/06/2020הצגה לשר- מורשת בלתי מוחשית 

רפי פרץ04/06/202004/06/2020הכרות עם שר הדתות יעקב אביטן

רפי פרץ04/06/202004/06/2020גלעד וייס

רפי פרץ07/06/202007/06/2020מנחה

רפי פרץ07/06/202007/06/2020ישיבת ממשלה

רפי פרץ07/06/202007/06/2020ש לענייני חקיקה"וע

רפי פרץ07/06/202007/06/2020אלון יוניאן

בראן אסתר08/06/202008/06/2020הצגה לשר- תכנית היובל 

רפי פרץ08/06/202008/06/2020פגישה עם עידו הרשקוביץ

רפי פרץ08/06/202008/06/2020מנחה

בראן אסתר08/06/202008/06/2020הצגה לשר- מזרח ירושלים 

בראן אסתר08/06/202008/06/2020הצגה לשר- התוכנית הבין לאומית 

בראן אסתר08/06/202008/06/2020היכרות המשרד עם השר

בראן אסתר08/06/202008/06/2020הצגה לשר- אגן העיר העתיקה 

רפי פרץ09/06/202009/06/2020סיור הכרות עם אייל חיימובסקי וכל צוות ההנהלה

רפי פרץ09/06/202009/06/2020ש לענייני חקיקה"וע

רפי פרץ09/06/202009/06/2020הרב אלי בן דהן

רפי פרץ09/06/202009/06/2020המשך- הצגת תוכנית היובל 

רפי פרץ10/06/202010/06/2020פגישה עם סולי

רפי פרץ10/06/202010/06/2020מנחה

רפי פרץ15:3010/06/202011/06/2020 עד 11:30אבירן בסיווג ביטחוני ב-לידיעה 

רפי פרץ10/06/202010/06/2020כנסת

רפי פרץ10/06/202010/06/2020ישיבת אסטרטגיה

רפי פרץ10/06/202010/06/2020זאב חבר

רפי פרץ10/06/202010/06/2020אריה פרידמן

רפי פרץ10/06/202010/06/2020 אלי גבאי ויוסי אוחנה

רפי פרץ11/06/202011/06/2020תקשורת

רפי פרץ11/06/202011/06/2020שמוליק מאירוביץ

רפי פרץ11/06/202011/06/2020הוועדה למועצות הדתיות- שיחת זום

רפי פרץ11/06/202011/06/2020 ישראלO.Uקובי וייצמן 

רפי פרץ11/06/202011/06/2020קובי וייצמן

רפי פרץ11/06/202011/06/2020הרב דרוקמן

רפי פרץ11/06/202011/06/2020דן ביסמוט וניר אורבך, דוידי בן ציון

רפי פרץ14/06/202014/06/2020מנחה

רפי פרץ14/06/202014/06/2020ממשלה

רפי פרץ14/06/202014/06/2020ישיבה עם בת גלים שער וצופית אביצור

רפי פרץ14/06/202014/06/2020ועדת שרים לענייני חקיקה

רפי פרץ14/06/202014/06/2020הכנה לסיור עם נתנאל מאזה

רפי פרץ202015/06/202015/06/2020תקציב 

רפי פרץ15/06/202015/06/2020ע עם איציק דוידיאן.פ

רפי פרץ15/06/202015/06/2020מנחה

רפי פרץ15/06/202015/06/2020כנסת

רפי פרץ15/06/202015/06/2020ם-חגית משה בנושא י

רפי פרץ15/06/202015/06/2020(מ"תקציבאית רוה)הכרות עם דרורית 

רפי פרץ15/06/202015/06/2020פ הוראת הרבי מליובאוויטש"הועד לכתיבת ספר התורה הכללי לאחדות ישראל שנכתב ע

רפי פרץ16/06/202016/06/2020ש"סיור באיו

רפי פרץ17/06/202017/06/2020תקשורת

רפי פרץ17/06/202017/06/2020תקשורת



רפי פרץ17/06/202017/06/2020שילה אדלר

רפי פרץ17/06/202017/06/2020סולי ואבי בניהו

רפי פרץ17/06/202017/06/2020סוזן מדר וליאור אלמליח

רפי פרץ17/06/202017/06/2020מנחה

רפי פרץ17/06/202017/06/2020כנסת

רפי פרץ17/06/202017/06/2020כנסת

רפי פרץ17/06/202017/06/2020יאיר שחל

רפי פרץ17/06/202017/06/2020אבי כהן

רפי פרץ21/06/202021/06/2020ראש מועצת בית אל- שי אלון 

רפי פרץ21/06/202021/06/2020פגישה עם נורית שמסיאן לכל צוות הלשכה בנושא נוכחות

רפי פרץ21/06/202021/06/2020פ"הכרות ושת- ם -פגישה עם התאחדות המלונות בי

רפי פרץ21/06/202021/06/2020מנחה

רפי פרץ21/06/202021/06/2020מנחה

21/06/202021/06/2020ממשלה

רפי פרץ21/06/202021/06/2020ש לענייני חקיקה"וע

רפי פרץ21/06/202021/06/2020הרב אריאל בראלי בית אל

רפי פרץ21/06/202021/06/2020איציק דוידיאן ושלומי קן דרור

רפי פרץ22/06/202022/06/2020ואיתי לשם, יוסי שכטר,אסף סלע , עמוס חורב, שאול גולדשטיין

רפי פרץ22/06/202022/06/2020עופר ברקוביץ

רפי פרץ22/06/202022/06/2020מנחה

רפי פרץ22/06/202022/06/2020כנסת

רפי פרץ22/06/202022/06/2020ישיבת הנהלה

רפי פרץ22/06/202022/06/2020יועז הנדל

רפי פרץ22/06/202022/06/2020חתונה של נועם וטל

רפי פרץ22/06/202022/06/2020ביקור בבית עמותת נצח יהודה עם דודי הגר

רפי פרץ22/06/202022/06/2020אבי כהן

רפי פרץ23/06/202023/06/2020סיור בית חנינא ועטרות

רפי פרץ23/06/202023/06/2020הרב פנדל

רפי פרץ23/06/202023/06/2020הרב יעקב שפירא

רפי פרץ24/06/202025/06/2020ם-לינה בי

רפי פרץ24/06/202024/06/2020כנסת

24/06/202024/06/2020ישיבת קבינט בטחוני

רפי פרץ24/06/202024/06/2020כ"ישיבת ממשלה בעניין חוק השב

רפי פרץ24/06/202024/06/2020חתונה של נופית ותומר

רפי פרץ24/06/202024/06/2020הרב בלומנצוויג

25/06/202025/06/2020ל"ר עדיאל בנימין פישלר ז"ניחום אבלים  סמ

רפי פרץ25/06/202025/06/2020נחמיה מנצור

רפי פרץ25/06/202025/06/2020ניר מארגן- מפגש פוליטי 

רפי פרץ25/06/202025/06/2020יומן סגור

רפי פרץ25/06/202025/06/2020(ם-חבר מועצת עיריית י)חתונה של אבישי ורחל שרה 

רפי פרץ28/06/202028/06/2020ע עם צחי ברוורמן. פ

רפי פרץ28/06/202028/06/2020ממשלה

ישיבת הנהלה 

 

28/06/202028/06/2020

רפי פרץ28/06/202028/06/2020ישיבה תקשורתית עם נתנאל

רפי פרץ28/06/202028/06/2020(השר מחתן)חתונה של נועם נזרי 

28/06/202028/06/2020ועדת שרים לענייני חקיקה

29/06/202029/06/2020אילן גאל דור, פגישה עם עמותת גשר עם מרים פרץ

רפי פרץ29/06/202029/06/2020עדכון מלל

29/06/202029/06/2020עדכון מלל

רפי פרץ29/06/202029/06/2020מנחה

רפי פרץ29/06/202029/06/2020כנסת



רפי פרץ29/06/202029/06/2020י"ישיבה עם פמ

רפי פרץ29/06/202029/06/2020כ צבי האוזר בנושא מורשת"ח

29/06/202029/06/2020הרב ליאור אנגלמן

29/06/202029/06/2020הכנה לפגישה בנושא תוכנית התיירות החלופית לאור משבר הקורונה

29/06/202029/06/2020הכנה לסיור ביום שלישי

רפי פרץ29/06/202029/06/2020ל רשת בני עקיבא"מנכ- אלחנן גלט 

רפי פרץ29/06/202029/06/2020אילנית מלכיאור בנושא תכנית התיירות החלופית לאור משבר הקורונה, פלר חסן נחום,אייל חיימובסקי 

רפי פרץ29/06/202029/06/2020 ישיבת מורשת על קול קורא ג

רפי פרץ30/06/202001/07/2020ציון בכנסת של יום פועלם של אסירי ציון

רפי פרץ30/06/202001/07/2020ציון בכנסת של יום נציב תלונות הציבור

רפי פרץ30/06/202030/06/2020סיור

רפי פרץ01/07/202001/07/2020תורנות מליאה לשר

רפי פרץ01/07/202001/07/2020שוקי זוהר

רפי פרץ01/07/202001/07/2020מנחה

רפי פרץ01/07/202001/07/2020כנסת

רפי פרץ01/07/202001/07/2020אורית סטרוק

רפי פרץ02/07/202002/07/2020ראובן גור אריה

רפי פרץ02/07/202002/07/2020פגישה פרטית

רפי פרץ02/07/202002/07/2020משה פרץ

רפי פרץ02/07/202002/07/2020יומן סגור

רפי פרץ02/07/202002/07/2020הראל שהם

רפי פרץ02/07/202002/07/2020אשר פאהן

רפי פרץ02/07/202002/07/2020אבי בטיטו

רפי פרץ03/07/202003/07/2020לאבטחה- ש בכוכב השחר "אירוע פרטי בסופ

רפי פרץ05/07/202005/07/2020בני סאסי ויואל גוטליב- י "פגישה אייל חיימובסקי ועם פמ

רפי פרץ05/07/202005/07/2020מנחה

רפי פרץ05/07/202005/07/2020ממשלה

רפי פרץ05/07/202005/07/2020פוליטי- יורם כמיסה 

רפי פרץ05/07/202005/07/2020חתונה של שלמה ושולמית

רפי פרץ05/07/202005/07/2020ועדת שרים לענייני חקיקה

רפי פרץ06/07/202006/07/2020תקשורת

רפי פרץ06/07/202006/07/2020מנחה

רפי פרץ06/07/202006/07/2020כנסת

רפי פרץ06/07/202006/07/2020ישיבת ממשלה מיוחדת בנושא הקורונה

רפי פרץ06/07/202006/07/2020פסטיבל האור- דורון קופ ויעקב פישר 

רפי פרץ06/07/202006/07/2020ל משרד התפוצות"מנכ- דביר כהנא

רפי פרץ07/07/202007/07/2020תקשורת

רפי פרץ07/07/202007/07/2020סיור

רפי פרץ07/07/202007/07/2020ועידת להקשיב לקשב

רפי פרץ19:0007/07/202007/07/2020הרב נתנאל אלישיב 

רפי פרץ17:4507/07/202007/07/2020הרב חיים נבון 

רפי פרץ17:0007/07/202007/07/2020הרב חיים גנץ 

רפי פרץ08/07/202008/07/2020עדכון מלל

רפי פרץ08/07/202008/07/2020מנחה

רפי פרץ08/07/202008/07/2020כנסת

רפי פרץ08/07/202008/07/2020הרב  אייל ורד

רונן פרץ08/07/202008/07/2020 בנושא כספים קואליציוניים

רפי פרץ09/07/202009/07/2020ז בתמוז"צום י

רפי פרץ09/07/202009/07/2020יומן סגור

רפי פרץ14/07/202014/07/2020מנחה

רפי פרץ14/07/202014/07/2020להתקשר למשפחה שכולה

רפי פרץ14/07/202014/07/2020ל"ישיבה עם המנכ

רפי פרץ14/07/202014/07/2020ישיבה עם דוד בריסק



רפי פרץ14/07/202014/07/2020דיון על הפיצול-ועדת הכנסת

רפי פרץ14/07/202014/07/2020הצהרת הון מבקר המדינה

רפי פרץ14/07/202014/07/2020הצבעות

רפי פרץ15/07/202015/07/2020שמוליק ברבי

רפי פרץ15/07/202015/07/2020ל"פגישה עם המנכ

רפי פרץ15/07/202015/07/2020מ"פגישה עם גולדברג ושות בע

רפי פרץ15/07/202015/07/2020מנחה

רפי פרץ15/07/202015/07/2020כנסת

רפי פרץ16/07/202016/07/2020עד היום להגיש  הצהרת הון למבקר המדינה

רפי פרץ16/07/202016/07/2020יומן סגור

19/07/202019/07/2020 המועצות הדתיותZOOMשיחת 

רפי פרץ19/07/202019/07/2020ממשלה

רפי פרץ19/07/202019/07/2020ל הנכנס"ישיבת הנהלה עם אבי כהן המנכ

רפי פרץ19/07/202019/07/2020ישיבה עם מוטי מלכא

רפי פרץ19/07/202019/07/2020ועדת שרים לענייני חקיקה

19/07/202019/07/2020הרב יצחק לוי

רפי פרץ19/07/202019/07/2020הרב חגי לונדין

19/07/202019/07/2020הנהלת חמד

רפי פרץ20/07/202020/07/2020 עם ליאור ליפשיץ קרן קהילותZOOMשיחת 

רפי פרץ20/07/202020/07/2020כנסת

רפי פרץ20/07/202020/07/2020הכנה עם הרצל בן ארי לסיור ביום שלישי

רפי פרץ20/07/202020/07/2020ר עמותת חוות השומר"דתיה יצחקי יו

רפי פרץ20/07/202020/07/2020ברית לנכד בדרום הר חברון

רפי פרץ20/07/202020/07/2020אבי וורצמן בנושא החברה למתנסים

רפי פרץ21/07/202021/07/2020תקשורת

רפי פרץ21/07/202021/07/2020סיור עם הרצל בן ארי וחגית משה וראש העיר

רפי פרץ21/07/202021/07/2020סיור

רפי פרץ21/07/202021/07/2020ורגמן'הרב דוד ת

רפי פרץ21/07/202021/07/2020ל"הכנה עם נתנאל לפגישה עם נדיה כהן אלמנתו של אלי כהן ז

רפי פרץ22/07/202022/07/2020תקשורת

רפי פרץ22/07/202022/07/2020ל מרכז רבני אירופה"מנכ

רפי פרץ22/07/202022/07/2020מנחה

22/07/202023/07/2020ב קבור בהר הרצל"אב תשס'  נפל בא- ל "להתקשר למשפחה שכולה של חגי ז

רפי פרץ22/07/202022/07/2020כנסת

רפי פרץ22/07/202022/07/2020ישיבת מזכירות בבני עקיבא

רפי פרץ22/07/202022/07/2020הרב מויישי ואורי ברטפלד

רפי פרץ22/07/202022/07/2020?הפגנה של תנועות הנוער מול הכנסת 

רפי פרץ22/07/202022/07/2020ל הכנסת סמי בקלש"הכרות עם מנכ

רפי פרץ23/07/202023/07/2020שיחת זום עם אשכולות

רפי פרץ23/07/202023/07/2020צביקה רוזנבלט

רפי פרץ23/07/202023/07/2020(אמונה תנועת האישה הדתית הלאומית)פורום נשים 

רפי פרץ23/07/202023/07/2020ישראל' אלנג'לשלוח וידאו עד היום להשתתפות באירוע הסיום של מאסצ

רפי פרץ23/07/202023/07/2020יורם כמיסה

רפי פרץ23/07/202023/07/2020פוליטי- יוסי כהן

23/07/202023/07/2020יוסי הרוש ויאיר ליברמן בנושא מורשת

רפי פרץ23/07/202023/07/2020אריאל סנדר

רפי פרץ23/07/202023/07/2020אבי סולימן

26/07/202026/07/2020תקשורת

26/07/202026/07/2020שיחת זום ופגישה עם אסף וייס לבוגרי מעגלים לקראת גיוס אוגוסט

26/07/202026/07/2020עדכון מלל

רפי פרץ26/07/202026/07/2020מנחה

רפי פרץ26/07/202026/07/2020ממשלה

26/07/202026/07/2020ישיבה עם עמותה לקידום מקצועי



רפי פרץ26/07/202026/07/2020זמן נסיעה

26/07/202026/07/2020ועדת שרים לענייני חקיקה

26/07/202026/07/2020ל"לגבי הנצחת מורשתו של אלי כהן ז (עוזרת לנדיה)ל וצילה תהילה " פגישה עם נדיה כהן אלמנתו של אלי כהן ז

27/07/202027/07/2020 בלילה עד סוף הישיבה01:00תורנות שרים לשר משעה 

27/07/202027/07/2020ראש המועצה אזורית מגידו איציק חולבסקי

27/07/202027/07/2020ל ויובל"אבי המנכ, פגישה עם עופר האן ויונה וינזטל 

27/07/202027/07/2020יוהנה ביסאוהר ודב רבינוביץ, פגישה עם סולי

27/07/202027/07/2020רני נויבאר ואיגי עם פז, גליה קלייןארז קמיניץ, עודד פלוס, פגישה עם השר רפי פרץ

27/07/202027/07/2020יובל ויוני, ניר אורבך

רפי פרץ27/07/202027/07/2020מנחה

27/07/202027/07/2020'לנג'טקס אירוע הסיום של מאסצ- לידיעה

27/07/202027/07/2020ל"ישיבה עם השר והמנכ

27/07/202027/07/2020הרב אלי בן דהן וניר אורבך, קי לוי'ג

רפי פרץ27/07/202027/07/2020חדר ישיבות משוריין- קי לוי ראש עיריית בית שאן ' ג12:00בשעה 

27/07/202027/07/2020פ עם יד ושם"ר הנהלת יד ושם בנושא שת"אבנר שלו יו

רפי פרץ28/07/202028/07/2020שיחת זום עם צוות של ישיבה תיכונית קרית גת

28/07/202028/07/2020(משנה לראש העיר)נחום -סיור בתערוכה של משפחת בנאי  עם פלר חסן+ם -טק לי- צילום סרטון היי

רפי פרץ28/07/202029/07/2020ציון בכנסת של יום ההפטיטיס הבינלאומי

רפי פרץ28/07/202028/07/2020סיור

רפי פרץ28/07/202028/07/2020מנחה

28/07/202028/07/2020(20:00חקיקה משעה )כנסת 

28/07/202028/07/2020(דורון ידיד)ם במשטרה -ישיבה וביקור אצל מפקד מחוז י

28/07/202028/07/2020זום עם גרעין תורני צפת

28/07/202028/07/2020(מלחמת לבנון השנייה)ל "אזכרה של יהונתן איינהורן ז

-ף"התש, (הוראת שעה-נגיף הקורונה החדש)הצעת חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק  - 13:00 בשעה 28/7/20'  הזמנה לישיבת הוועדה ביום ג

רפי פרץ28/07/202028/07/2020(1343/מ) 2020

רפי פרץ29/07/202029/07/2020תשעה באב- צום משעות הערב

רפי פרץ29/07/202029/07/2020כנסת

29/07/202029/07/2020כנסת

רפי פרץ30/07/202030/07/2020יומן סגור- צום תשעה באב 

רפי פרץ02/08/202002/08/2020מנחה

רפי פרץ02/08/202002/08/2020ממשלה

רפי פרץ18:3002/08/202002/08/2020חתימה על כתובה  - 18:45חופה בשעה  (השר מחתן)חתונה של נחמן וטל שחר 

רפי פרץ02/08/202002/08/2020ועדת שרים לחקיקה

רפי פרץ03/08/202003/08/2020שיחת זום עם גרעין לוד

רפי פרץ03/08/202003/08/2020מנחה

רפי פרץ03/08/202003/08/2020כנסת

03/08/202003/08/2020ישיבת הנהלה

רפי פרץ03/08/202003/08/2020לידיעה- חתונה של עומר גבאי

רפי פרץ04/08/202004/08/2020קבינט ביטחוני

רפי פרץ05/08/202005/08/2020מנחה

רפי פרץ05/08/202005/08/2020כנסת

רפי פרץ05/08/202005/08/2020(18:45 חופה בשעה 18:00קבלת פנים )חתונה של גדעון ואשכר 

06/08/202006/08/2020שיחת זום עם ראובן פינסקי וכל ראשי האגודות הדתיות והלא דתיות

06/08/202006/08/2020ולי בר'שיחת זום עם בני סאסי וג

09/08/202009/08/2020ומאיה עזריה מנהלת קשרי ממשל בעמותה בנושא הקמת מרכז טכנולוגי לסיוע לנשים מוכות (ל"אחות של מיכל סלע ז)שיחת זום עם לילי בן עמי

רפי פרץ10/08/202010/08/2020כנסת

12/08/202012/08/2020מנחה

רפי פרץ12/08/202012/08/2020כנסת

12/08/202012/08/2020הצבעות בכנסת

12/08/202012/08/2020אלון יוניאן

רפי פרץ13/08/202013/08/2020תקשורת



13/08/202013/08/2020מנחה

13/08/202013/08/2020(שאר המוזמנים ישתתפו בזום)הייטק למען חברה- ה "ל ומייסד הילמ"יוסי צוריה מנכ

13/08/202013/08/2020זום עם עליזה לביא

רפי פרץ13/08/202013/08/2020הרב שי לוי מצפת

13/08/202013/08/2020אריק וירצבורגר מיד בן צבי

רפי פרץ16/08/202016/08/2020ל החברה חיים אלדר"ל אורי מנחם וסמנכ"מנכ- פגישה אצל השר רפי פרץ עם חברת אריאל 

רפי פרץ16/08/202016/08/2020ממשלה

רפי פרץ16/08/202016/08/2020פגישה רשמית עם נציגי הקהילה- ורוברט לבייב   (ר התאחדות יהודי קווקז בישראל"יו)ישיבה עם פבל יליזרוב 

רפי פרץ16/08/202016/08/2020זמן נסיעה למשרד ותפילה

רפי פרץ16/08/202016/08/2020ועדת שרים לענייני חקיקה

16/08/202016/08/2020הסתדרות הציונות הלאומית המחלקה לתפוצות

רפי פרץ17/08/202017/08/2020צויבל

רפי פרץ17/08/202017/08/2020מ"פגישה עם רוה

רפי פרץ17/08/202017/08/2020סיור במלון אוריינט עם הרלי

רפי פרץ17/08/202017/08/2020(ינון אחימן)ל אור תורה סטון   "מנכ

רפי פרץ17/08/202017/08/2020מנחה

רפי פרץ17/08/202017/08/2020כנסת

רפי פרץ17/08/202017/08/2020כ יריב לוין שרים וסגני שרים תומכי השדולה"חה, ר הכנסת" במעמד יו23-י בכנסת ה"כנס היסוד של שדולת א

רפי פרץ17/08/202017/08/2020יהודה פרוידיגר

רפי פרץ17/08/202017/08/2020הנהלה

18/08/202020/08/2020שר בחופש

רפי פרץ18/08/202018/08/2020קבינט ביטחוני

רפי פרץ19/08/202019/08/2020כנסת

רפי פרץ23/08/202023/08/2020תקשורת

רפי פרץ23/08/202023/08/2020פגישת עדכון עם אבי

רפי פרץ23/08/202023/08/2020ר שי בר"פגישה עם יואל בן נון וד

רפי פרץ23/08/202023/08/2020מנחה

רפי פרץ23/08/202023/08/2020(שילוב של תלמידי תיכון ללימודי אקדמיה)ישיבה עם חגית משה בנושא עיר האקדמיה 

23/08/202023/08/2020ל"יום פטירותו של הרב קוק ז

רפי פרץ23/08/202023/08/2020ועדת שרים לענייני חקיקה

רפי פרץ23/08/202023/08/2020(נאום קצר של השר)ל "אזכרה של  הרב קוק ז

23/08/202023/08/2020(נאום קצר לשר)שידור ישיר מחלקת הקבר בהר הזיתים- ל "אזכרה לרב קוק ז

רפי פרץ24/08/202024/08/2020שיחת זום עם נוער המפלגה וניר אורבך

רפי פרץ24/08/202024/08/2020מנחה

רפי פרץ24/08/202024/08/2020כנסת

24/08/202024/08/2020ישיבת הנהלה

רפי פרץ24/08/202024/08/2020(שאר המשתתפים בזום)Xם ופרוייקט -העברת יחידות לי, מוזיאון מעברות, פ עם מורשת על עמוד האש"השרה מירב כהן בנושא שת

24/08/202024/08/2020אברהם דובדבני

רפי פרץ25/08/202025/08/2020שר האוצר

רפי פרץ25/08/202025/08/2020שיחת ועידה עם הרבנית חנה קטן וניר אורבך

רפי פרץ25/08/202025/08/2020ם-י בי"סיור עסקים ותיירות עם הרל

רפי פרץ25/08/202025/08/2020מנחה

רפי פרץ25/08/202025/08/2020הכנה לפגישה עם שר האוצר

רפי פרץ26/08/202026/08/2020תקשורת

רפי פרץ26/08/202026/08/2020תקשורת

רפי פרץ26/08/202026/08/2020ם-השפעת משבר הקורונה על התיירות בי: ל המשרד נושא הפגישה"ואבי כהן מנכ, ם רפי פרץ-השר לענייני י, שיחת זום עם שר התיירות

בנושא מספר נושאים העומדים על סדר היום   (ראש הקתדרה למשפט ציבורי ובינלאומי באוניברסיטה העברית)שמעון שטרית ' פגישה עם פרופ

26/08/202026/08/2020(ב מסמך"מצ )הציבורי

רפי פרץ26/08/202026/08/2020עמותת  דרך עמי

רפי פרץ26/08/202026/08/2020מנחה

רפי פרץ26/08/202026/08/2020שנת הלימודים- הצבעה על חוק יסוד- כנסת 



רפי פרץ26/08/202026/08/2020כנסת

רפי פרץ27/08/202027/08/2020פוליטי

רפי פרץ27/08/202027/08/2020סיור פוליטי

רפי פרץ27/08/202027/08/2020סיור ופגישה- הרב ערוסי

רפי פרץ30/08/202030/08/2020תקשורת

רפי פרץ30/08/202030/08/2020תקשורת

רפי פרץ30/08/202030/08/2020פגישה עם ניר ויוני

רפי פרץ30/08/202030/08/2020מנחה

רפי פרץ30/08/202030/08/2020(17:15הרב רפי מדבר ב)כנס של רבנים ומנהיגי הציונות הדתית 

רפי פרץ30/08/202030/08/2020זמן נסיעה

רפי פרץ30/08/202030/08/2020הכנה לישיבת הנהלה למחר

ם שתחת המשרד לענייני מורשת -פ באמצעות החברה לפיתוח מזרח י"ם בנושא שת-ם המרכז לסיורים ולימודי י-פגישה עם עדי ורנר מראשית י

רפי פרץ31/08/202031/08/2020ם-וי

רפי פרץ31/08/202031/08/2020ג דוד לאו שליטא"פגישה עם הרה

רפי פרץ31/08/202031/08/2020מנחה

רפי פרץ31/08/202031/08/2020 בדיוק18:20 חופה 17:30קבלת פנים בשעה - חתונה של גיל פולק- לידיעה בלבד

31/08/202031/08/2020ישיבה עם שובל גבע

רפי פרץ31/08/202031/08/2020יומן סגור

31/08/202031/08/2020הנהלה

רפי פרץ31/08/202031/08/2020 הרב פוריישטיין

רפי פרץ02/09/202002/09/2020תקשורת

02/09/202002/09/2020קבינט ביטחוני

מבקשים שהשר יגיע לבד  )טקס הנחת אבן הפינה של הוגיטק של האוניברסיטה בקמפוס ספרא גבעת רם עם הנהלת האוניברסיטה וראש העיר 

רפי פרץ03/09/202003/09/2020(עקב אילוצי מקום

06/09/202006/09/2020תקשורת

06/09/202006/09/2020מפגש זום עם הנהלת זהות

06/09/202006/09/2020מנחה

06/09/202006/09/2020(בוגר המכינה)חתונה של שלמה ונעה חווה -לידיעה בלבד

06/09/202006/09/2020ישיבה עם הרב אלי בן דהן וניר

רפי פרץ06/09/202009/09/2020אבי במילואים

רפי פרץ07/09/202007/09/2020(11:40הרב רפי מדבר ב )שרים ואישי ציבור , חברי כנסת, שדולה למען שמירת השבת בכנסת בהשתתפות רבנים נכבדים

יוסי יציג את פרויקט  )מועצה לשימור אתרים - ויוסי אלפי  (ר המועצה לשימור אתרים"כ לשעבר והיום יו"ח)אורי אור  (ל"מנכ)עומרי שלמון 

רפי פרץ07/09/202007/09/2020יוסי יכנס לחלק האחרון של הפגישה (המעברה הלאומי

רפי פרץ07/09/202007/09/2020מנחה

רפי פרץ07/09/202007/09/2020אין אופציה של קיזוזים או העדרות- כנסת

רפי פרץ07/09/202007/09/2020כוחות ההצלה ועובדי הרווחה עקב הקורונה במעמד השר וראש העיר,אירוע הוקרה מיוחד לצוותים הרפואיים

רפי פרץ07/09/202007/09/2020 צילום בלשכת העיתונות הממשלתית לתמונה למשרד החינוך

08/09/202008/09/2020פגישה עם הרב יגאל שפרן

מלון ענבל ובשוק, סיור במלון המלך דוד

08/09/202008/09/2020 במלך דוד14מתחילים ב

רפי פרץ08/09/202008/09/2020סיור בארץ חמדה

08/09/202008/09/2020(אמא שלו נפטרה)שלום וסרטייל - ניחום אבלים

רפי פרץ08/09/202008/09/2020מנחה

ישיבת ממשלה בנושא

משק המדינה״: ״אישור תוכנית פעולה מפורטת בהתאם לחוק יסוד

08/09/202008/09/2020

רפי פרץ09/09/202009/09/2020תורנות מליאה לשר

רפי פרץ09/09/202009/09/2020ראובן

רפי פרץ09/09/202009/09/2020מנחה

רפי פרץ09/09/202009/09/2020כנסת

09/09/202009/09/2020ישיבת ממשלה

רפי פרץ09/09/202009/09/2020ישיבה עם תנועת המושבים



17:5009/09/202009/09/2020הרב רפי מדבר ב (הכנס ישודר גם בזום)ם -בחצר המרכז העולמי ליהודי צפון אפריקה בי (בתמיכת המשרד)השקת אתר חכימא

09/09/202009/09/2020ל אור עציון ודוד לירן"דוד אביכזר מנכ

09/09/202009/09/2020ל"אירוע של יקי אדמקר כתיבת אותיות בספר תורה לזכרה של בתו רננה חיה ז

10/09/202010/09/2020שר אקוניס

רפי פרץ10/09/202010/09/2020ז רשום בתוך הזימון"לו-א "סיור בת

רפי פרץ10/09/202010/09/2020ישיבת ממשלה

רפי פרץ10/09/202010/09/2020(הרב רפי מדבר )ר הרב מאיר יהודה גץ ראש ישיבת המקובלים בית אל "שנה לפטירתו של מו 25

רפי פרץ12/09/202013/09/2020סליחות מוסיקאליות

13/09/202013/09/2020תקשורת

לא התקיים עקב ישיבת ממשלה 

 

ב "פגישת מורים מארה- זום עם מיזם עולם שלם

ואנגליה

 

מרכז עולם שלם וארגון , איחוד בתי הספר באנגליה - PajeSהשותפים במפגש הם ארגון  

IAC 

רפי פרץ13/09/202013/09/2020

רפי פרץ13/09/202013/09/2020ישיבת ממשלה

רפי פרץ13/09/202013/09/2020י"יום התגייסות השנתי לטובת פעילות עמותת דרך עמ

רפי פרץ13/09/202013/09/2020הצגת פרוייקטים ללשכה (אמן ויוצר)ישיבה עם אלי גרוס ויוחאי כפיר-ידחה

רפי פרץ13/09/202013/09/2020צ נגד הישיבה ועוד מספר צרכים בגרעין"בג-ישיבה עם עזריאל רבינוביץ מנהל הגרעין ברמת השרון והרב חנניה רכל - ידחה

רפי פרץ13/09/202013/09/2020ועדת שרים לענייני חקיקה

.13/09/202013/09/2020

מספר נושאים שקשורים לחינוך הממלכתי דתי -ם והחינוך הממלכתי דתי-שר החינוך בנושא יישום החלטת הממשלה במזרח י

רפי פרץ14/09/202014/09/2020 לפגישה18:00יצטרפו בשעה (י"מפמ)שרית גולדשטיין ואריק ברבינג

רפי פרץ14/09/202014/09/2020ל תכנית עבודה למימוש התקציב שעבר"ע עם המנכ.פ

רפי פרץ14/09/202014/09/2020מנחה

רפי פרץ14/09/202014/09/2020כנסת

בהשתתפות נציגי השגרירות ' אלנג'טקס חלוקת הפרסים לסטרטאפים המצטיינים של המחזור החמישי של האסלרטור הגלובלי מסצ

רפי פרץ14/09/202014/09/2020(השר מברך בעברית)ין אטלנטיק 'ראש העיר ושותפינו העסקיים הבכירים מהארץ ומהעולם ובניהם נציג חברת התעופה ורג, האמריקנית

רפי פרץ14/09/202014/09/2020שר התיירות ואייל חיימובסקי, ראש העיר, טקס הפטריארכיה הארמנית

14/09/202014/09/2020הרמת כוסית משרדית לראש השנה

14/09/202014/09/2020הרמת כוסית בבית היהודי

(רבע שעה)דברי ברכה של הרב רפי לאליצור מארחת את עודד קטש בזום

רפי פרץ14/09/202014/09/2020

14/09/202014/09/2020lion@jerusalem.muni.ilשרים: בהשתתפות-  טקס הפטריארכיה 

רפי פרץ15/09/202016/09/2020שיעור וסליחות עם הרב דוד לאו

15/09/202015/09/2020פגישה עם נציגים באריאל ומפעלי ציונות דתית בעיר

15/09/202015/09/2020פגישה עם אלון

רפי פרץ15/09/202015/09/2020פגישה עם אודי שני

15/09/202015/09/2020(ל של המוזיאון הלוחם היהודי"המנכ)טור- וצביקה קן (יד לשריון)אודי שני -סיור ופגישה במוזיאון הלוחם היהודי

15/09/202015/09/2020מנחה

רפי פרץ15/09/202015/09/2020מזרח עולמי

רפי פרץ15/09/202015/09/2020הרמת כוסית מנהלי מחוז מעגלים

רפי פרץ15/09/202015/09/2020אוניברסיטת אריאל

16/09/202016/09/2020תקשורת

16/09/202016/09/2020תקשורת

רפי פרץ16/09/202016/09/2020פ עם הביטחוניסטים"הכרות ושת- ל התנועה "אמיר אביבי מנכ- פגישת זום עם הביטחוניסטים

רפי פרץ16/09/202016/09/2020הרמת כוסית עם סגני ראשי ערים מהבית היהודי עם ארוחת ערב+סיור סליחות



רפי פרץ16/09/202016/09/2020מנחה

רפי פרץ16/09/202016/09/2020כנסת

רפי פרץ16/09/202016/09/2020ל"הצוות הניהולי של העירייה ואבי המנכ, ישיבת עבודה עם ראש העיר

ם עקב משבר -לגבי אופן תמיכת המסעדות בי - (ליקה'מסעדת אנג- מסעדת אדום ומרכוס גרשקוביץ- נועם ריזי)ם-פגישה עם המסעדנים בי-ידחה

רפי פרץ16/09/202016/09/2020הקורונה

רפי פרץ16/09/202016/09/2020הכנה טלפונית עם אבי ויובל לישיבה עם ראש העיר

16/09/202016/09/2020ל"אזכרה למאיר דיין ז

רפי פרץ16/09/202016/09/2020ד עמיחי פילבר" זום עם ישי ברנע ועו

רפי פרץ17/09/202017/09/2020תקשורת

רפי פרץ17/09/202017/09/2020פגישה עם הרב איתן אייזמן

רפי פרץ17/09/202017/09/2020אריאל סנדר ואורי רמטי- ידחה למועד אחר

רפי פרץ17/09/202017/09/2020הרב שטרן

רפי פרץ17/09/202017/09/2020הרב דרוקמן

רפי פרץ17/09/202017/09/2020הרב דב ביגון

רפי פרץ17/09/202017/09/2020הרב גנץ

רפי פרץ17/09/202017/09/2020ברכות לראש השנה- הגעה ללשכה

רפי פרץ20/09/202020/09/2020ראש השנה

רפי פרץ21/09/202021/09/2020צום גדליה

21/09/202021/09/2020מנחה

21/09/202021/09/2020ישיבת ממשלה

רפי פרץ21/09/202021/09/2020אין מליאה בגלל הצום

22/09/202022/09/2020תקשורת

22/09/202022/09/2020תקשורת

רפי פרץ22/09/202022/09/2020שיחה טלפונית הרבנית חנה קטן וניר אורבך

22/09/202022/09/2020(קליימס ויהודה פולישוק- יגאל חיו, עם יאיר קרן)קרן וולפסון וקרן אורות ,פרויקט מסע ירושלמי משואה לתקומה ארגון הקליימס

רפי פרץ22/09/202022/09/2020מנחה

22/09/202022/09/2020מליאה

22/09/202022/09/2020פ עם איחוד האמירויות"ל וקרן השקעות בנושא שת"זום עם לשכת מנכ

22/09/202022/09/2020ועדת שרים לענייני חקיקה

פנייה באמצעי )(תיקון)הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים : בנושא - 9:00 בשעה 22/9/20'  הזמנה לישיבת הוועדה ביום ג

רפי פרץ22/09/202023/09/2020,(קשר שאינו דיגיטלי

zoom with  Minister Rafi Peretz, Avi Cohen GM of Ministry of Jerusalem and Heritage22/09/202022/09/2020Jonathan Medved

23/09/202023/09/2020(שיעורי תורה ליום כיפור )יום עיון של הבית היהודי- שיחת זום ליום כיפור

רפי פרץ23/09/202023/09/2020ניר והשר, יובל- שיחת ועידה

רפי פרץ23/09/202023/09/2020ל"בן אליעזר בן ציון כץ ז (ה'יענקל)יעקב , נבו כץ על פטירתו של אביו- ניחום אבלים

רפי פרץ23/09/202023/09/2020מנחה

רפי פרץ23/09/202023/09/2020מליאה

23/09/202023/09/2020ישיבת ממשלה

23/09/202023/09/2020ישיבת הנהלה

23/09/202023/09/2020ופז גליקמן בנושא העמותה, צילה קפלן, משה הומינר- זום עם משפחת קפלן

23/09/202023/09/2020צילום דברי ברכה- ך"זום לפארק ארץ התנ

23/09/202023/09/2020דודי אמסלם

23/09/202023/09/2020יום עיון הבית היהודי-דברי פתיחה

רפי פרץ24/09/202024/09/2020?שיחה ועידה עם הרבנית דנה סליי וניר אורבך 

רפי פרץ24/09/202012/10/2020פגרה בכנסת

רפי פרץ24/09/202024/09/2020סיעור מוחות ודיון בעקבות השיחות וחשיבה על סוג פרויקטים שכדאי לקדם

24/09/202024/09/2020ניר ברקת

רפי פרץ24/09/202024/09/2020הבת של מאיר פוני נפטרה- ניחום אבלים

רפי פרץ24/09/202024/09/2020מנחה וצהריים

רפי פרץ24/09/202024/09/2020מליאה בכנסת

24/09/202024/09/2020ליאור שילת

רפי פרץ24/09/202024/09/2020מפלגה- ישיבת מזכירות 

רפי פרץ24/09/202024/09/2020ירידה לפרטים לפרויקטים ספציפיים שיקודמו באופן משמעותי



24/09/202024/09/2020יוסי היימן

רפי פרץ24/09/202024/09/2020(ז מצורף"לו)יום חשיבה 

רפי פרץ24/09/202024/09/2020הרב זלמן מלמד

רפי פרץ24/09/202024/09/2020הרב דרורי

24/09/202024/09/2020הרב אבינר

רפי פרץ24/09/202024/09/2020וסיכום העקרונות,המשך סיעור מוחות 

24/09/202024/09/2020דוידלה בארי

24/09/202024/09/2020אבי יציג מסקנות

רפי פרץ27/09/202028/09/2020יום כיפור

29/09/202029/09/2020 לפנות בוקר02:00-05:00תורנות מליאה לשר 

29/09/202029/09/2020צחי הנגבי 

פגישה עם תמיר עידן ראש מועצת שדות נגב 

29/09/202029/09/2020

רפי פרץ29/09/202029/09/2020להוציא יומן לחופש המידע

רפי פרץ29/09/202029/09/2020כנסת

29/09/202029/09/2020ישיבה עם אלקין

29/09/202029/09/2020גדי ירקוני ראש מועצת אשכול

29/09/202029/09/2020 ראש העיר שדרות אלון דוידי

רפי פרץ30/09/202030/09/2020דב רבינוביץ ובני שטראוס, טלי ליפקין שחק, סולי-שיחת זום בנושא פרויקט שחק

רפי פרץ30/09/202030/09/2020מנחה

30/09/202030/09/2020מיכה קורמן

רפי פרץ30/09/202030/09/2020זום עם ראשי הרשויות

רפי פרץ30/09/202030/09/2020ל התאחדות המלונות בנושא ענף המלונאות"זום עם ישי ברנע ואריה זומר מנכ

רפי פרץ30/09/202030/09/2020הרב דרוקמן

30/09/202030/09/2020דברי ברכה לארגון פנים אל פנים

רפי פרץ30/09/202030/09/2020מזרח ירושלים- יועץ של ראש העיר - אורי יקיר 

 

רפי פרץ01/10/202001/10/2020"עטרות"מפגש זום בנושא 

רפי פרץ04/10/202009/10/2020סוכות

06/10/202006/10/2020שיחה טלפונית עם הרבנית חנה קטן

06/10/202006/10/2020סיור בסורוקה

06/10/202006/10/2020סיור

06/10/202006/10/2020כותל

07/10/202007/10/2020שיחת הכנה לזום פורום נשים עם ניר ויובל

07/10/202007/10/2020זום עם פורום נשים של הבית היהודי

08/10/202008/10/2020תקשורת

רפי פרץ11/10/202011/10/2020תקשורת

11/10/202011/10/2020ר עמותת עין הטובה"יו- פגישה עם הרב יוסף אליהו

11/10/202011/10/2020י"סיור בשערי צדק עם הרל

11/10/202011/10/2020מנחה

רפי פרץ11/10/202011/10/2020ם-א י"א יהודה משי זהב ויוסי רוזנבוים בנושא מטה זק"ר זק"יו- א "ישיבה עם עמותת זק

ישיבה אסטרטגית בנושא מזרח ירושלים

רפי פרץ11/10/202011/10/2020

רפי פרץ12/10/202012/10/2020 בלילה01:00 עד 22:00תורנות שרים 

רפי פרץ12/10/202012/10/2020ל פורום קהלת בנושא יעד לאומי של אפס הדבקה בקהילה"שיחת זום עם מאיר רובין מנכ

רפי פרץ12/10/202012/10/2020מנחה

נשיאת בית המשפט , ראש הממשלה,נשיא המדינה: בהשתתפות, ישיבת הפתיחה של המושב השני של הכנסת העשרים ושלוש- כנסת

רפי פרץ12/10/202012/10/2020שרים וחברי כנסת, יושב ראש הכנסת,העליון

רפי פרץ12/10/202012/10/2020ישיבת ממשלה

רפי פרץ12/10/202012/10/2020ישיבת הנהלה

ש"ש והרס ארכיאולוגי ביו"ישיבה עם השר מיכאל ביטון בנושא שוד עתיקות יו

רפי פרץ12/10/202012/10/2020



רפי פרץ12/10/202012/10/2020הכנה לישיבה עם השר מיכאל ביטון

רפי פרץ13/10/202013/10/2020שיחה טלפונית עם סולי

רפי פרץ13/10/202013/10/2020סיור בהדסה עין כרם והדסה הר הצופים

רפי פרץ13/10/202013/10/2020ישיבה עם ניר ויובל

רפי פרץ14/10/202014/10/2020מנחה

רפי פרץ14/10/202014/10/2020כנסת

14/10/202014/10/2020ם-ישיבה עם ראש העיר ואייל חיימבוסקי בנושא פרוייקטים במזרח י

14/10/202014/10/2020השר רפי פרץ+ פרויקטים  במזרח העיר  17:00


