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יום שני 28 מאי
00:00HERTZL MELAMED JCO ג'רד וויט (מועצה) ביקור - 

ירושלים

 (במשרדו  יענקלה וציון בנושא התחנה - דחוף 08:30 - 09:00
 - ערן דורוןשל ערן דורון )

 - ערן  בני גפן - הזכיינים של מכרז לולים אשלים09:15 - 10:30
דורון

 אצל אל"מ אבי רחמים מח"ט הר שגיא בנושא 11:00 - 12:00
 - ערן דורון (קציעות)מדברן 

  15:00 אצל גבי שוחט בנושא מתקן חולות 15:00 - 16:00
(קפלן 1 משרד האוצר קומה 3 חדר 332 ירושלים)

 מושיק ביבי16:00 - 18:00

 ערב חגיגי עם שר המדע אופיר אקוניס - 70 18:00 - 21:00
 (מתחם התחנה דוד רמז 4 ירושלים )שנות חדשנות מדעית

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

 הזמנה: כנס מסיימי י"ב וש"שנים- חצאית כאן 19:00 - 23:00
 (IDT) 23:00 - 19:00 ,2018 קודקוד, יום ב׳ 28 במאי

(eran@rng.org.il) - 
51nn86qo8l1ub8gnf3f8rgn8a8@group.calendar.google.com

יום רביעי 30 מאי
 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 (במשרדו של ערן דורון ) 8:30 דודו חורש - אישי 08:30 - 09:00

 -  (במשרדו של ערן ) 9:00  עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
ערן דורון

 עידן דרור10:00 - 11:00

 - (במשרדו של ערן ) 11:00 שירה אברהמי, שוטף 11:00 - 12:00
ערן דורון

 14:00 פרופ' ארנון בן תור בנושא מרכז  מחקר 14:00 - 15:00
 (מרכז המועצות האזוריות שד' עם מכון שמואל נאמן ויהודה אבני 

 - ערן דורוןשאול המלך 8 קומה 4 ת"א )

 15:00  עופר פדן ודורית קורין בנושא מירוץ 15:00 - 16:00
 (מרכז המועצות )בצעדת בן גוריון 

 חמי סל17:00 - 18:00

 (החצב 18 קומה 13  ניחום אבלים-  אלונה מילר19:00 - 20:30
נצרת עלית)

 יותם בבאי21:30 - 22:30

יום שישי 1 יוני
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב

שבת 2 יוני

יום ראשון 27 מאי
00:00HERTZL MELAMED JCO ג'רד וויט (מועצה) ביקור - 

 (מחנה  סדנת תחקור בבסיס רמון- אין שחרורים08:20 - 10:10
 - דפנה כהןרמון)

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 11:00 שוטף דפנה כהן 11:00 - 12:00
דורון

 זאב קדם- סיור עם שותפה בנושא שביל אופניים12:00 - 14:00

 מפגש עם סנדור פרנקל, נשיא קרן הלמסלי על 15:00 - 16:45
 - ערן דורוןכמרפאה האזורית

19:30 - 18:00JCO ג'רד  (פאב 40) א.ע. הרצל מלמד וחברים - 
וויט

יום שלישי 29 מאי
 (משרדו של ערן  8:00  ממ"ז דרום ניצב מוטי כהן 08:00 - 09:00

 - ערן דורוןדורון )

 -  (במשרדו של ערן ) 9:30 ספי מלכיאור, שוטף 09:30 - 10:30
ערן דורון

 (במשרדו של ערן 10:30 ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 10:30 - 11:30
 - ערן דורון)

 11:30 - צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד 11:30 - 12:00
 - ערן  (במשרדו של ערן )גולדווסר, יוספה דברה ואיתי דוינסקי

 אייל שורצמן סמנכ"ל בינוי משכ"ל עם מאיר חזן12:00 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מחוז דרום בנושא שיתוף פעולה 

 ראיונות למועמדים למנהל /ת תיכון אזורי ( 13:00 - 14:00
פנינה)

 14:00 כץ עוז וויצמן משיח המועצה לישראל יפה14:00 - 15:00
 (במשרדו של ערן )בנושא שתוף פעולה חינוכי 

 15:00 הסעות עומרי בשן -ספי, ורד, נדב, מאיה,15:00 - 15:30

 15:30 אייל מור יוסף בנושא הקמת "האב" 15:30 - 16:00

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

  (מתנ"ס / מרפאה)  אירוע לכבוד עולים לכיתה א17:00 - 19:00

יום חמישי 31 מאי
 -  (במשרדו של ערן דורון ) 8:30 חמי כהן שוטף 08:30 - 09:00

ערן דורון

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 9:00 שוטף דפנה כהן 09:00 - 10:00
דורון

 10:00  שחף רצון -  יועץ פנסיוני מנורה מבטחים10:00 - 11:00

  יצחק לסרי והרב סויסה בנושא מקוה ניצנה 11:30 - 12:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון )

  ענת שרגאי אורלי גלעד ויהודית זמל בנושא 12:30 - 13:00
 -  (במשרדו של ערן)שיפוץ מבנה לגיל השלישי עם גד גולדווסר 

ערן דורון

 ארז לב רן13:30 - 14:30

 -  (מעלים בניידים ) שיחת ועידה - רמת נגב - 14:00 - 14:30
Moshe Bibi

 לא לקבוע14:30 - 17:30

  מופע מחול בוגרות  להורי רקדניות +אורחים 18:00 - 19:00
 - אלונה מילר(אולם גולדה רביבים)
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יום שני 4 יוני
ירושלים

 נדב שיינברגר- ראש מטה שר האוצר10:00 - 11:00

 ועדת הפנים  בנושא ישובים חדשים בנגב 11:00 - 12:00

 פגישת התנעה תוכנית מתאר כוללנית רמת נגב12:30 - 14:00

 ניחום אבלים גידי לרמן14:45 - 15:45

 ניחום אבלים גילה גמליאל16:45 - 17:45

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

 20:00 שיעור במכינת הנגב 20:00 - 21:15

יום רביעי 6 יוני
 אצל רוני מרום - מצפה רמון08:30 - 11:00

 סיור הנהלת  כי"ל - ארז קמה11:00 - 17:00

 (מטה פיקוד  טקס  החלפת אלוף פיקוד דרום18:00 - 20:00
דרום)

 - אלונה  (משאבי שדה ) אירוע סיום -  כדורסל 18:00 - 19:30
מילר

 (מועדון  20:45 - רתמים - הצגת תכנית חומש20:45 - 22:15
 - ערן דורוןרתמים)

יום שישי 8 יוני

שבת 9 יוני
 ביקור נוצרים חובבי ציון מאוסטרליה בשדה 11:00 - 12:30

בוקר

יום ראשון 3 יוני
 (במשרדו  8:00 אליעזר ואמיר בנושא צו המיסים 08:00 - 08:30

 - ערן דורוןשל ערן )

 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30
 - אדוה לוידשל ערן )

 - (במשרדו של ערן ) 11:00 קדם מליאה - 10 ביוני11:00 - 12:00
ערן דורון

 - ערן  (במשרדו של ערן ) קדם ועדה לתכנון ובניה13:00 - 14:00
דורון

 15:00 - דויד פלמ"ח ואופיר צימרינג - שוטף 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )ניצנה 

 סיום כדורגל ברביבים17:00 - 18:00

יום שלישי 5 יוני
 8:00 - צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר,08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוספה דברה ואיתי דוינסקי

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 עוזי חבשוש - שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

 -  (במשרדו של ערן ) 9:30 שירה מור יוסף- שוטף 09:30 - 10:30
ערן דורון

 (במשרדו  רפי נשיא ואדוה - הכנה לכנס ועדים 12:00 - 13:00
 - ערן דורוןשל ערן דורון )

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 14:30 מאיה אלמליח 14:30 - 15:00
דורון

 (במשרדו של ערן ) 15:00 תומר סגל - אישי 15:00 - 15:30

21:00 - 16:00 save the 16:00 פעילות וארוחת ערב מועצתית 
date( פתחת ניצנה פרטים בהמשך) ערן דורון - 

 בית מדרש מועצתי19:00 - 22:00

יום חמישי 7 יוני
 ענבל קפלן ומידד גורן בנושא פארק צפרות 08:30 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )בניצנה  + יענקלה 

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 9:00 שוטף דפנה כהן 09:00 - 10:00
דורון

 אמנון אברמוביץ ברמת השרון11:30 - 12:30

  **לידיעה**  פגישה בנושא- מרפאה אזורית 12:00 - 13:00
 - שירה מור יוסף(מ.א רמת הנגב- חדר ישיבות הנדסה)

 (רמת הצגת פרוגרמת תוכן טיילת מצוק נחל צין 16:00 - 17:30
 - איתי פרימןנגב - משרדו של ערן דורון )

 (במשרדו של ערן  17:30 שי קפלן מהמדרשה 17:30 - 18:00
דורון )

  מופע מחול קב' צעירות (מכינה -קלאס 3)18:00 - 19:00
 - אלונה מילר(רחבת המתנ"ס )

 אירוע לנבחרת הכדורסל19:00 - 20:00

 -  (בדשא קב"ט המועצה) ערב הוקרה למתמיד20:00 - 22:00
אדוה לויד
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ירושלים

 9:30 - פגישה בנושא נוה תמים עם משה ישעיהו09:30 - 10:30
 (משרדי שיכון ובינוי הירדן 1 א'  אייר פורט ותמיר דגן שיכון ובינוי 

סיטי )

 12:30 -אצל שאול גולדשטיין בנושא- התנעת 12:30 - 13:15
 - שאול גולדשטיין (עם ועולמו 3 ירושלים  לשכת מנכ"ל רטג)ניצנה   

Shaul Goldstein

  14:00 - אצל דודי אמסלם יו"ר הקואליציה 14:00 - 15:00
 - ערן דורון(בכנסת קומת הממשלה חדר 240 ירושלים )

 (בריכת שחייה ,משאבי  אירוע סיום חוגי שחייה 18:00 - 20:00
 - אלונה מילרשדה )

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 13 יוני
14:00JCO ג'רד וויט (צועצה) ביקור עמי קופמן - 

 פעילות פרטית07:15 - 08:15

  8:30  צבי בן דרור, שדה בוקר בנושא גישור 08:30 - 09:00
(במשרדו של ערן דורון )

 9:00 - הרב סויסה וקרן פיצוטו בנושא מקוה 09:00 - 09:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ניצנה 

  9:30  איציק לוי מזכיר קדש ברנע עם אדוה 09:30 - 10:15
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

11:00 - 10:00 jnf זאב קדם - קק״ל אוסטרליה חברת הנהלת 

 - (במשרדו של ערן ) 11:00 שירה אברהמי, שוטף 11:00 - 12:00
ערן דורון

 -  (במשרדו של ערן ) 12:00 ספי מלכיאור- שוטף 12:00 - 13:00
ערן דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 13:00 חמי כהן 13:00 - 13:30

 14:00 האגודה למען החייל עם מנהל מרחב 14:00 - 15:00

 טלי אילני יו"ר ועד הורים צין ונציגי הורים  עם 16:30 - 17:30

 הכנסת ספר תורה לבית כנסת בקדש ברנע17:30 - 18:30

 - אלונה מילר (שדה בוקר) אירוע סיום אלר"ן 18:30 - 19:30

יום שישי 15 יוני

שבת 16 יוני

יום ראשון 10 יוני
 -  (מועצה - מלון בראשיית)david goldman JNK pearth ביקור

ג'רד וויט

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30

 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30
 - אדוה לוידשל ערן )

 - ערן דורון (חדר מליאה ) 9:30 פורום פיתוח 09:30 - 10:45

 - (חדר ישיבות מועצה ) 10:45 פורום תיאום ביצוע10:45 - 11:15
ערן דורון

 - ערן  (חדר מליאה ) 11:15 פורום חברה וקהילה 11:15 - 12:15
דורון

12:30 - 11:30david goldman- perth ערן דורון - 

  ביקור יולי אדלשטיין יו"ר הכנסת, ברמת הנגב 12:30 - 15:00
 - ערן דורון(במועצה (מצ"ב לו"ז ))

 ביקור עוזי לוי ואיל יחיאל דירה להשכיר עם ארז13:30 - 15:30
 - ערן דורון (לו"ז ישלח בהמשך )ירדני 

 - ערן דורון (בהנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00

 - ערן דורון (חדר מליאה) ישיבת מליאה 18:00 - 20:00

יום שלישי 12 יוני
 (מוסך מימד באר שבע)טיפול לרכב

 - שירה מור יוסףשירה בחופש

 8:00 - צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר,08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוספה דברה ואיתי דוינסקי

 רם שמואלי ורוני מרום בנושא מסיק הזיתים עם 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )שחר שילה 

 (קבוץ  10:15 טקס סיום פרויקט משתלמים10:15 - 10:45
 - tsionsרביבים)

 (במשרדו  11:00  שחר שילה ויואש לימון - שוטף 11:00 - 12:00
 - ערן דורוןשל ערן דורון )

 נחמיה שחף מנכ"ל רשות ניקוז בשור עם 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יענקל'ה מוסקוביץ ואליעזר 

 לילך בר משולם חוות מתנת מדבר עם יענקל'ה 13:00 - 13:30
 - ערן דורון (חוות מתנת מדבר)בנושא החווה 

 17:00 דיון המשך הסדרת מערכת היחסים בין 17:00 - 20:00
 - ערן דורון (מו"פ רמת הנגב )הועדים המקומיים למועצה   

יום חמישי 14 יוני
14:30JCO ג'רד וויט (צועצה) ביקור עמי קופמן - 

 (במשרדו של  8:00 דוד פלמ"ח ואופיר צימרינג 08:00 - 09:00
 - ערן דורוןערן )

 9:00 - סיכום סדנת ועדים - אדוה, ערן, רפי 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )נשיא 

  10:00  הילה קפלן-מדדי בקרה תכניות עבודה 10:00 - 10:45
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 10:45 שירה מור יוסף ואופיר צימרינג - מדדי 10:45 - 11:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )בקרה תכניות עבודה 

   11:45 ורד חדידה - מדדי בקרה תכניות עבודה11:45 - 12:15
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

  12:15 מוטי זנה -מדדי בקרה תכניות עבודה 12:15 - 12:45
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 13:00 שירה אברהמי -מדדי בקרה תכניות 13:00 - 13:30

 14:15  ספי מלכיאור - מדדי בקרה תכניות 14:15 - 15:00

 15:00 יענקל'ה מוסקוביץ - ממדי בקרה תכניות 15:00 - 15:30

 אירוע פרידה מנמרוד יחל״צ17:00 - 19:00

 מסיבת סיום תיכון לחינוך סביבתי19:00 - 20:00
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יום שני 18 יוני
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

ירושלים

  8:30 - סיור בעוטף עזה עם מנהלי המחלקות 08:30 - 10:30
 - ערן דורון(נפגשים בכניסה לעלומים  עם קב"ט מוא"ז שדות נגב )

 משרד התחבורה 11:00 - 12:00

  משרד התיירות 12:00 - 13:00

 (רח' כנפי נשרים 7 קומה 3  אצל ראובן פינסקי 13:00 - 14:00
 - ערן דורוןירושלים )

 מינהל התכנון14:00 - 15:00

 משרד הפנים15:00 - 16:00

 כנסת 16:00 - 17:00

 (דרך חברון 101) כנס מנדל 17:00 - 21:00

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 20 יוני
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 8:30 יואב דוניץ וספי בנושא תחילת פורייקט 08:30 - 09:30
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון )אנגלית למצויינות בבתי הספר 

  9:30   שירה אברהמי, הערכת עובדים ושוטף 09:30 - 10:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 עוזי חבשוש 10:30 - 11:00

  11:15 אצל אל"מ לירן כהן מפקד בסיס נ"מ11:15 - 12:15
(ביסל"א )

 13:00אסתר אלדן מנכ"לית דלק וחנן שלזינגר 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )מנהל יזום 

  14:00 רפי שאול בנושא הנצחה שמוליק 14:00 - 14:30
(במשרדו של ערן )

 (חדר  ביקור מנכל המשרד לשיוויון חברתי15:00 - 17:30
 - ליאור זלוףמליאה, פאב 40 וסיור במבנה העתידי )

 16:30 20.06.18***תזכורת***  ישיבת הנהלת 16:30 - 18:00

 מפגש חרום בנושא ייבוא תוצרת חקלאית 18:30 - 20:00

יום שישי 22 יוני
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 מסיבת סיום כיתה א08:00 - 11:00

 סיום מכינת הנגב11:00 - 12:00

שבת 23 יוני
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 מסיבת סיום בוסתן במדבר18:00 - 19:00

יום ראשון 17 יוני
00:00IST JCO in Israel (מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30

 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30
 - אדוה לוידשל ערן )

 הצגת תוכנית התיישבותית כוללת בנגב של 09:30 - 10:30
החטיבה להתיישבות - יואל ריבלין, איציק בר, ירון ויהודה אבני

 פגישה בנושא בטיחות וביטחון בפעילויות 10:30 - 12:00
 (חדר החינוך הבלתי פורמליות בישובי המועצה ומחוצה להם

 - אורלי זרחיןישיבות בניין מליאה)

 (במשרדו של ערן ) שחף רצון - יועץ פנסיוני 12:00 - 12:45

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף13:30 - 14:30

 יריד מהלב בית ספר צין16:45 - 17:45

יום שלישי 19 יוני
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 8:00 - צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר,08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוספה דברה ואיתי דוינסקי

 -  (במשרדו של ערן ) 9:30 שירה מור יוסף- שוטף 09:30 - 10:30
ערן דורון

 -  (במשרדו של ערן ) 11:00 איתי דוינסקי - שוטף 11:00 - 11:30
ערן דורון

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 12:00 יוני שריר- שוטף12:00 - 12:30
דורון

 ליאור ניסקין שלום נורמן  - סיור  לשיתוף 13:00 - 16:00
 - ערן דורון (נפגשים במועצה)פעולה עם המכון

 יום כדור הארץ - פארק גולדה17:00 - 22:00

יום חמישי 21 יוני
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 8:30 אורלי שריר08:30 - 09:00

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 9:00 שוטף דפנה כהן 09:00 - 09:30
דורון

 פעילות פרטית10:00 - 10:30

 11:00 דינה דיין מנכלית החברה להתחדשות 11:00 - 12:00
 -  (במשרדו של ערן דורון )ישובית עם אופיר צימרינג - היכרות 

ערן דורון

 -  (במשרדו של ערן ) 12:30 ורד חדידה - שוטף 12:30 - 13:30
ערן דורון

 (חדר מליאה מוא"ז רמת  14:00 סיכום מדברן 14:00 - 15:00
 - ערן דורוןהנגב )

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) ג'רד ורן לביב 15:00 - 15:15

 - ספי  (רביבים) מסיבת סיום כתות ח משאבים20:00 - 21:00
מלכיאור
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יום שני 25 יוני
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

ירושלים

 משרד הפנים - סיוון להבי 09:00 - 10:00

 אריאל יוצר10:00 - 11:00

 נרב שיינברגר- ראש מטה שר האוצר11:00 - 12:00

 אבי אבו חצירא- ראש מטה שר הביטחון12:00 - 13:00

 אצל יודפת רשות החברות הממשלתיות סגנית 13:00 - 14:00
בכירה בנושא שדה בוקר 2025 עם עוזי, רז ארבל ואיתן 

 ( במשרדי רשות החברות בירושלים. כתובתנו: הגן פלזנשטיין
הטכנולוגי מלחה, בניין המגדל, קומה 8. חנייה בתשלום בחניון 

 - ערן דורוןהציבורי, מול הכניסה לקניון, ליד בנק הפועלים )

 (מלון אוריינט ירושלים) חבר נאמנים של הסוכנות14:30 - 18:30

 דיאנה אנדרסון אוריינט הוטל19:30 - 21:00

יום רביעי 27 יוני
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 - ג'רד וויט (מועצה - אזור המדרשה)IST טיול נגב

 פעילות פרטית08:15 - 09:15

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף 09:30 - 10:30
דורון

   עומרי  + מאיה - אדווה + ערן  רמת הנגב10:30 - 11:30
 - תמי דניאל(מועצה אזורית רמת הנגב)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) ג'רד - שוטף 11:30 - 12:30

 12:30 אל"מ אבי רחמים מח"ט הר שגיא + 12:30 - 13:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוהמ"ש הפיקוד עם אבי להם 

 14:00 אליעזר בנושא תקציבי בי"ס ושינוי 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )תקציבי  2018, תקציב 2019 

  פגישה בנושא ניצנית- לפני הצגת חלופות 15:00 - 16:00
 - שירה מור יוסף (משרדו של ערן)במחוזית.

 16:00 מיקום בית תינוקות וממד בקדש ברנע - 16:00 - 17:00
 (במשרדו אדוה, מוטי, שירה מוריוסף, מיכל פריאל ואיציק לוי 

 ההזמנה עודכנה: ארוע סוף שנה- נגב סיני+ 18:00 - 19:00

 ערב פרידה משלומית בבית הספר, במרחב 20:00 - 22:00

יום שישי 29 יוני
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

שבת 30 יוני
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

יום ראשון 24 יוני
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30

 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30
 - אדוה לוידשל ערן )

 - ערן  (חדר מליאה ) 9:30 פורום תיאום ביצוע 09:30 - 11:00
דורון

 (במכון למורשת  מועצת המכון למורשת בן-גוריון11:00 - 13:00
בן גוריון )

  (במשרדו של ערן ) 13:30  קדם מליאה-  1 ביולי 13:30 - 14:30
- ערן דורון

 - אדוה לויד (במשרדו של ערן) ועדת פרט16:00 - 17:00

 17:00  אדוה, ספי ומיכל בנושא גיל רך מסמך 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )החלופות

 פגישה עם הבדואים עבדת הר הנגב עם יוני 19:00 - 20:00
 - ערן דורון (עובדת)שריר 

יום שלישי 26 יוני
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 - ג'רד וויט (מועצה - אזור המדרשה) IST טיול נגב00:00

 (ירושלים בית וגן) ישיבת ולנת"ע בירושלים09:00 - 12:00

 שאול גולדשטיין מנכ״ל רט״ג12:00 - 13:00

 אגרומשוב13:00 - 15:00

 אייל בלום13:45 - 14:45

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

 הצגה בדימונה20:45 - 21:45

יום חמישי 28 יוני
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 - ג'רד וויט (מועצה - אזור המדרשה) IST טיול נגב00:00

 טקס סיום בית ספר משאבים08:30 - 09:30

 (במקום החדש אצל רוני מרום סיור במצפה רמון 09:30 - 11:30
 - ערן דורון- (נחל מישר 2 משרדי מקאן וואלי הישן ) )

 (במשרדו של  13:00 דוד סבח - הערכת עובדים 13:00 - 13:30
 - ערן דורוןערן )

 (במשרדו של  ג'רד ותמר גרין בנושא שותפיות 13:30 - 14:00
 - ערן דורוןערן )

 15:00 אליעזר יעקב ואסתר עקיבא בנושא חינוך15:00 - 16:00
 - ערן  (במשרדו של ערן )מדעי טכנולוגי לקראת פגישת סיכום 

דורון

 (נחל רועה ) 16:30 אצל משה זוהר בחווה 16:30 - 17:15

  17:40 ברכות טקס סיום כיתה ח׳ בית ספר צין17:40 - 20:40
(צין)


