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יולי 2018
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יום שני 2 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

ירושלים

 אהוד ברק ביקור וצילומים לשיזף - לקראת 08:45 - 12:25
 - ערן דורוןאירועי ספטמבר באוסטרליה

  17:00 קרן מאירוף, ליז טרקינסקי ובאפי מינקין 17:00 - 18:00
(מלון דויד אינטרקוננטנטל קויפן 12 תל אביב )

 שרון שביט אגם18:30 - 19:30

יום רביעי 4 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

08:30 - 08:00  

 סיור ראשי מועצות אזוריות בעוטף עזה - מרכז 09:00 - 15:00
 (התכנסות בקיבוץ כרמיה)המועצות.

 (במשרדו  16:00 ארז ירדני בנושא דיור להשכרה 16:00 - 16:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 16:30  מדדי בקרה - עוזי חבשוש עם רפי נשיא, 16:30 - 17:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ערן ואדוה 

 שיחה עם לורנס דיוויס19:00 - 20:00

 (קדש ברנע - בריכה) ערב הוקרה לאלון צדוק20:00 - 23:00

יום שישי 6 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 צוות אד הוק חינוך ליום שישי 6/7 בשעה 10:30.10:30 - 12:00
 - אסי מנור (משרד יגיל)עם ערן דורון וספי.

שבת 7 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

יום ראשון 1 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

  8:00 מאיה ומיכל פריאל  הכנה למליאה 08:00 - 08:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

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

 (במשרדו של ערן  9:30 שחר שילה וערן - שוטף 09:30 - 10:30
 - ערן דורוןדורון )

 - ערן  (במשרדו של ערן ) קדם ועדה לתכנון ובניה11:30 - 12:30
דורון

 12:30 עליזה ורוברט פישר בנושא תכנון עם 12:30 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אופיר ושירה 

 13:00 יוסי יונה מנהל מחוז דרום והיח' הארצית 13:00 - 14:30

 - ליאור  עדכון לגבי מרכז הצעירים- ליאור וערן15:00 - 16:00

 בקשה לשימוש חורג להקמת מאהל בשטח 16:00 - 17:00

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

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

 פגישת סיכום רכזי צעירים- רק לומר שלום 20:15 - 20:30

יום שלישי 3 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 8:00 - צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר,08:00 - 09:00
 יוספה דברה ואיתי דוינסקי ודיון חיתוך מצב פיתוח אשלים 

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

 (במשרדו של ערן ) 10:00  שירה מור יוסף- שוטף 10:00 - 11:00

 (בהנדסה) צוות טללים 11:00 - 11:30

 11:30  מורדי ללוש מנכ"ל אקוואטק פישריז 11:30 - 12:00
בנושא עדכון מצ"ב החווה עם עוזי חבשוש, יענקל'ה והילה 

  פגישה עם זוהר לביא- הקמת ועדת שימור 12:00 - 13:00
 - שירה מור יוסף(משרדו של ערן)

 - ערן דורון (במליאה ) צוות JNF בריטניה 13:00 - 15:00

 15:00 הכנה לפגישה עם ביילסקי ב -9/7 - 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שירה, עוזי יענקל'ה 

 עם יענקל'ה מוסקוביץ - המשך ססטוס לישיבה 16:00 - 16:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עם שר החקלאות 

 סיום חוג כדורגל17:00 - 18:00

יום חמישי 5 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 (בחווה ) 8:30 אצל רונדי הירש 08:30 - 09:30

 (חוות מעיין  09:30  פרידה ממפקד כנף 09:3025 - 10:30
הנעורים)

 (מקום יקבע  עם דיאנה אנדרסון בתל אביב13:30 - 15:00
 - ערן דורוןבהמשך )

 פרויקטים לשיתוף פעולה אזורי עם יעל 15:00 - 16:30
 (המשרד לשיתוף רובינשטיין ראש אגף בכיר כלכלה ופרויקטים

פעולה אזורי - תל אביב בית אמות משפט שדרות שאול המלך 8 קומה
(12yaacovm1 - 

 כנס הסברה  בנושא התכנית האסטרטגית 16:30 - 19:30
 (מכללת אחווה  למגזר הכפרי ברשות יואב גלנט שר השיכון 

 - מירי טוכטרמןאודיטוריום 2 )

 מסיבת שכונה נווה צין18:15 - 19:15
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יולי 2018

8 יולי 2018 - 
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יום שני 9 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 (ביתן 10  ביתן רמת הנגב ביריד ההתיישבות הכפרית00:00
 - אופיר צימרינג-גני התערוכה תל אביב)

ירושלים

 (במשרדו  ליאור זלוף ודפנה בנושא מרכז צעירים08:30 - 09:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 ירון אוחיון - סמנכל קק״ל11:45 - 12:45

  14:45 אצל זאב ביילסקי עם  ערן דורון, ראש 14:45 - 15:30
 (אצל זאב - מוא"ז רמת הנגב + אסנת, תמיר דגן ואירית גיל 

 - zeevb@mof.gov.ilמשרד האוצר, ירושלים רח' קפלן 1, קומה 6)

 כנסת15:45 - 17:50

 (ירושלים ) 18:00 אצל אבי דיכטר בכנסת18:00 - 19:00

 ערב גיבוש כיתות כוננות19:30 - 22:30

 מראם מסראווי20:00 - 21:00

יום רביעי 11 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 8:30 הכנה לפגישה עם מנכ"ל רוה"מ  - איציק 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )צור ויענקלה מוסקוביץ 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 10:00 - 11:00

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

 -  (במשרדו של ערן ) הכנה להנהלה עם אליעזר 12:00 - 13:30
ערן דורון

 סיור מינהל התכנון ומשרד השיכון בנושא 13:30 - 16:30
יישובים חדשים בנגב. חגי רזניק, אוסנת קמחי, דלית זילבר, 

 - ערן דורוןתומר גוטלהוף, דוד לפלר

 - ערן דורון (חוות נאות ) אצל גדי ולאה נחימוב 17:00 - 18:00

 חצי גמר מונדיאל- צפייה משותפת בביר הדאג'- 21:00 - 00:00
 ולאחריה ברכות של ראש מועצת רמת הנגב ונווה מדבר (?)

 - אופיר צימרינג(בקפה של סלאמה- ביר הדאג')

יום שישי 13 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

IST FAMILY WEEKEND JCO(קיבוץ רביבים - מועצה)  ג'רד - 
וויט

 גדעון שביט ודיוויד רויאל10:30 - 12:00

שבת 14 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

IST FAMILY WEEKEND JCO(קיבוץ רביבים - מועצה)  ג'רד - 
וויט

יום ראשון 8 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 8:00  אצל עמירה חיים היערכות לשנה"ל הבאה08:00 - 09:00
 - ערן דורון (משרד החינוך מחוז דרום ב"ש )עם ספי מלכיאור 

 - 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

 טל רדלר - טלפונית12:00 - 13:00

 איגור - ב״ש13:00 - 14:00

 לא לקבוע16:30 - 17:30

 17:30 החלפת פיקוד מחנה רמון עודד 17:30 - 19:00
כהן-גלעד קינן

יום שלישי 10 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 (ביתן 10  ביתן רמת הנגב ביריד ההתיישבות הכפרית00:00
 - אופיר צימרינג-גני התערוכה תל אביב)

 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

 - ספי  ארוחת בוקר אגף חינוך - סרטון/מצגת09:30 - 10:00
מלכיאור

 - ערן דורון דן שפירא10:00 - 11:00

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

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) 12:00 שלי ליכט 12:00 - 13:00

 החטיבה להתיישבות חוגגת 50 במעמד נשיא 16:00 - 18:00
 (ביתן 10 גני התערוכה ת"א )המדינה 

 אזכרה אודי18:00 - 19:00

יום חמישי 12 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

00:00IST FAMILY WEEKEND JCO (קיבוץ רביבים - מועצה)  - 
ג'רד וויט

 10:00 אצל עמיקם סבירסקי עם ערן דורון וערן 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (משרד הבטחון הקריה ת"א )אטנר 

 אריאל משעלי מנכל נגב גליל11:15 - 12:15

 12:30 אצל אסנת קמחי  - שוטף עם שירה מור 12:30 - 13:30
 - ערן דורון (ת"א רח' מנחם בגין קרית הממשלה קומה 10 )יוסף

18:00 - 14:00 IST family weekend 
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יולי 2018

15 יולי 2018 - 
21 יולי 2018

יום שני 16 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

ירושלים

 (קפה אלה רח' הרב הרצוג  11:00  יותם וינטראוב 11:00 - 12:00
69 ירושלים )

 (המלך  13:00 אצל גרג מייזל מנכ"ל קרן היסוד 13:00 - 14:00
ג'ורג' 48 קומת כניסה  ירושלים)

 אסתי גולדווסר- קק״ל אוסטרליה14:00 - 15:00

 רוברט אילטוב+ ערן דורון+ חנן גינת+ רמי 16:00 - 16:30
 - Kfir Cohen ( 1407)חרובי+ כפיר כהן+ מושיק ביבי

 חה"כ אייל בן ראובן+ חנן גינת (מ.א חבל 16:30 - 17:00
אילות)+ ערן דורון (מ.א רמת נגב)+ רמי חרובי (יועץ לנושאי 

 -  (מזנון ח"כים)ביטחון)+ כפיר כהן. (הצעת חוק פינוי מוקשים)

 חה"כ מוטי יוגב+ ערן דורון+ חנן גינת+ רמי 17:00 - 17:30
חרובי+ כפיר כהן+ מושיק ביבי (בנושא הצעת חוק- פינוי 

 - Kfir Cohen (1223)מוקשים)

 חה"כ יואב בן צור+ ערן דורון (מ.א רמת נגב)+ 17:30 - 18:00
חנן גינת (מ.א חבל אילות)+ רמי חרובי (יועץ לענייני ביטחון)+ 

 אורי אריאל - שר החקלאות18:00 - 19:00

יום רביעי 18 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 - ג'רד וויט (מועצה)ביקור אסנת פוקס JCO בבמועצה

 (כנרת)גיבוש ט' משאבים

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 8:30 יוני שריר - שוטף 08:30 - 09:00
דורון

09:30 - 09:00JCO 2018-2019 שיחה וברכות צוות ש"שנים  
 - ג'רד וויט(משרד של ערן דורון)

 -  (במשרדו של ערן ) 9:30  שירה אברהמי, שוטף 09:30 - 10:30
ערן דורון

 -  (במשרדו של ערן ) 10:30 ורד חדידה - שוטף 10:30 - 11:30
ערן דורון

 11:30 גדעון שביט וג'ייסון אייזנר 11:30 - 12:30

 אצל סיון להבי - הצגת תכנית דהלויט במשרד 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (קפלן 2 ירושלים )הפנים 

 שיחה עם גי סטרירר המנכל החדש של 17:30 - 18:30
הפדרציה היהודית של קולורדו

 (חדר  18:30תזכורת -  ועדת שותפויות( ג'רד )18:30 - 20:00

 מפגש ותרגול  צח"י וראשי המכלולים בפתחת 20:00 - 23:00

יום שישי 20 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 שלום נורמן ויוסי אשד ומשפחת טריגבוף עם 13:00 - 14:30
 (ספינת המדבר )צעירים מרמת הנגב וביר הדאג' 

שבת 21 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 בר מצוה ליאור דורון11:30 - 12:30

יום ראשון 15 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

00:00IST FAMILY WEEKEND JCO (קיבוץ רביבים - מועצה)  - 
ג'רד וויט

 - אדוה  (במשרדה של אדווה) שוטף אדווה/ערן08:00 - 08:30
לויד

 8:30 מנהל הבחירות מחוז דרום עם אדוה 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)ואליעזר 

 (מועצה או פאב 40 -  תוכנית שבילים מכללת קיי09:15 - 10:15
יקבע בהמשך)

  ארז ירדני בנושא אתר אשפה עם הילה קפלן 10:30 - 11:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 סיור במועצה אזורית רמת נגב ערן דורון +אבי 11:00 - 13:30
 (מועצה איזורית רמת  נגב (לרשום ב וייס +משה ביב +כפיר כהן

 פגישת היכרות ושת"פ עם דניאל גיגי וערן 15:00 - 16:00
 - שירה מור יוסף (צומת גילת)אטנר- קק"ל

 (במליאה 17:00 ישיבת הנהלה - חצי שנתי 2018 17:00 - 19:00
 - ערן דורון)

 גמר מונדיאל עם הילדים18:15 - 19:15

יום שלישי 17 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 - ג'רד וויט (מועצה) ביקור אסנת פוקס JCO בבמועצה00:00

 (כנרת) גיבוש ט' משאבים00:00

 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

 - בת שבע פטל  (מליאה) הכנה לביקור שר ארדן09:30 - 10:30
לביאן

 (במשרדו של ערן  10:30 מוקי אזולאי ואדוה 10:30 - 11:00
 - ערן דורוןדורון)

 -  (במשרדו של ערן ) 11:00 ג'רד ואוסנת פוקס 11:00 - 12:00
ערן דורון

  13:00 אצל בני ביטון עם עוזי חבשוש - שוטף13:00 - 14:00
 - ערן דורון(לשכת ראש העיר דימונה )

 14:30 אצל מיכאל ביטון עם טל אוחנה ויהודה 14:30 - 15:30
 (לשכת ראש אבני בנושא מכון מחקר של הטכניון במרחב 

 פרידה ממרים קולבקר18:00 - 19:00

יום חמישי 19 יולי
IST JCO in Israel(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 - ג'רד וויט (מועצה) ביקור אסנת פוקס JCO בבמועצה00:00

 (כנרת) גיבוש ט' משאבים00:00

 8:00 - צוות עזוז עם שירה, אופיר, אלי אילן, 08:00 - 09:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוספה 

 (במשרדו של ערן ) 9:00 ניקי ויותם צדוק 09:00 - 09:30

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) מיכל פריאל - קצר 09:30 - 10:00
דורון

 10:30 תמר ליכט - ראיון בעניין הערכה מעצבת10:30 - 11:15
 (במשרדו של ערן דורון)למעבדת אוטונומיה עבור משרד החינוך 

 13:00 19.07.18 :*** תזכורת*** ניהול עצמי, 13:00 - 14:00
ערן +אליעזר + ספי + מאיה + מנהלי בתי ספר+ מינהלנים - 

 - ספי מלכיאור (חדר מליאה - מירי נא לשריין, תודה.)סופי

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 14:30 - 15:30

 ***תזכורת***פגישה עם מחנכים פגישה ט'- 16:00 - 16:30
 - ספי  (חדר ישיבות מליאה)ערן דורון+ספי+חן+דפנה+רן+עינת

 (חוות כרמי עבדת ) 17:00 אצל חנה ואיל יזרעאל 17:00 - 18:00

 שמירה 19:00 - 22:00
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יום שני 23 יולי
 (צפת) מחנה קיץ ד'-ו' 00:00

ירושלים

 נתנאל סיור ברתמים07:30 - 08:00

 09:00 אצל תומר גוטהולף בנושא תב"ע כמהין 09:00 - 10:00
 - ערן  (קרית הממשלה באר שבע )וטללים עם שירה מור יוסף

דורון

  אוצר החייל - חתימות אצל יאנה 10:00 - 10:30

 (קפה קפה קרית הממשלה  10:45  אמנון בן דהן 10:45 - 11:45
 - ערן דורוןב"ש )

 12:00 אצל גלעד גבאי עם שאול גולדשטיין 12:00 - 13:00
שבטה וניצנה - תיירות מדברית עם ערן דורון  (מירי 

 דיון בועדה מחוזית - שינוי תממ עבדה - 12:55 - 14:25
 (קרית הממשלה באר שבע)89/14/4

  יוסי אשד שליח קק״ל אוסטרליה עם דפי והילה14:00 - 15:30
 - ערן דורון(באר שבע- ייקבע בהמשך)

 - ערן דורון סיור שפ"ה - על מיקום הסירה15:30 - 17:00

   היום  !!!   ערב פרידה מעמי אוליאל -  20:30 - 23:00
במסעדת "שופן" - מקס נורדאו 5, באר-שבע - מול מגדל 

יום רביעי 25 יולי
 (צפת) מחנה קיץ ד'-ו' 00:00

 (משרד  FW: מט"ש עצמאי בקריית ההדרכה09:00 - 10:00
 - nurit.cohen@BSH.HEALTH.GOV.ILהביטחון הקרייה תל אביב)

 11:30  - אצל צביקי בר חי, יואל דוד, דוד פלמ"ח11:30 - 12:30
 (בחטיבה וערן דורון בנושא בנית שכונת קרווילות בניצנה 

 - ערן דורוןלהתיישבות רח' קינג ג'ורג' 48 קומה 1 חדר 173 ירושלים )

 13:30 פגישת הכנה לפני ועדת פרוגרמה בנושא13:30 - 14:30
פתחת ניצנה בהשתתפות : ראש המועצה ערן דורון, יענקלה 

 (אצל מאיר צור קומה 4 תנועת מוסקוביץ, מאיר צור, דודו קוכמן 
 - amitהמושבים רחוב לאונרדו דה וינצ'י 19 תל אביב )

 15:30   אצל משה ישעיהו בנושא נוה ותמרים 15:30 - 16:30
 (קרליבך 1 קומה 10 ת"א משרדי סוטרה ופרוייקטים  נוספים בנגב 

(

 פעילות פרטית17:00 - 18:00

יום שישי 27 יולי

שבת 28 יולי
 (בריכה -  אירוע בני מצווה ילדי פתחת ניצנה 20:00 - 21:30

קדש ברנע)

יום ראשון 22 יולי
00:00IST JCO in Israel (מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 (חגים דתיים יהודיים)תשעה באב

 (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 )

 -  (חדר ישיבות מועצה ) 9:30 פורום תיאום ביצוע09:30 - 11:30
ערן דורון

 -  (במשרדו של ערן ) 12:15 ספי מלכיאור- שוטף 12:15 - 13:15
ערן דורון

 (במשרדו של ערן דורון) ניבה הובל, באר מילכה 13:30 - 14:00

  פגישה עם ערן דורון תכנית עסקית מו"פ רמת 14:00 - 15:00
 - Hadas@madgera.com (מועצה אזורית רמת נגב)נגב 

 -  (במשרדו של ערן דורון) 15:00 בת שבע פטל 15:00 - 15:30
ערן דורון

 16:30 עם הילה קפלן  ושירה מוריוסף  בנושא 16:30 - 17:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)אתר אשלים 

יום שלישי 24 יולי
 (צפת)מחנה קיץ ד'-ו' 

  8:45  ולנת"ע דיון בנושא ניצנית ונווה גוריון08:45 - 11:15
(ירושלים )

 סיכום הסדרה ועדים לקראת הצגתו במליאה 11:00 - 12:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)עם רפי נשיא, אדוה ואופיר 

  12:15  ביקור השר גלעד ארדן  ברמת הנגב 12:15 - 13:45
 - ערן דורון(במועצה)

 סיור סיוון להבי מנהל אגף בכיר לתקצוב 13:30 - 15:30
 - ערן דורון (רמת הנגב )רשויות מקומיות במשרד הפנים

 לא לקבוע 16:00 - 18:00

 - ערן דורון ביקור השרה גילה גמליאל 17:00 - 18:00

יום חמישי 26 יולי
חופש 

 חופש08:00 - 18:00

 (קיבוץ צאלים) טקס פתיחה מוזיאון מאן ברזל 17:15 - 18:45

 חתונה עופר הרטוב19:00 - 22:00
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יום שני 30 יולי
רפסודיה ט'-יב' 

 מסעות פלמ"ח ז'-ח' 00:00

ירושלים

 סיור כפר רתמים - נתנאל08:00 - 09:00

  14:45בנושא הצעת חוק תכנון ובנייה ברמת 14:45 - 15:45
נגב- ערן דורון+ עוזי חבשוש+ כפיר כהן+ מושיק ביבי+ רחל 

 (גני התערוכה שער 1, מול רכבת האוניברסיטה וידל+ יש שכטר
 - Kfir Cohen(לרשום ב- waze- גורן עמיר יועצים))

 16:30 אצל שרון שלום+ רמי חרובי+ תומר 16:30 - 17:30
 (קרייה, כניסה דרך "שער שאול", פונה בשער עמיר+ כפיר כהן

 - Kfir Cohenשמאלה, יש ירידה לחניון בצד ימין ()

 אירוע חיים חדד19:30 - 20:30

יום רביעי 1 אוגוסט
מסעות פלמ"ח ז'-ח' 

 חופש 00:00

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 ועדת פרוגרמות בבית דגן - משרד החקלאות 09:00 - 11:00
דיון בהגדלת נחלות למושבי פתחת ניצנה

 יריב מן- פיתוח חקלאי באזור עבדת לאוכלוסייה10:30 - 11:30
הבדואית

יום שישי 3 אוגוסט

שבת 4 אוגוסט

יום ראשון 29 יולי
 רפסודיה ט'-יב' 00:00

 (משרדו  8:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:00 - 09:00
 - אדוה לוידשל ערן )

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 09:00 - 09:30

 ביקור ערן ראובני מנהל מחוז דרום רמ״י ברמת 10:00 - 15:00
 - ערן דורון (במועצה)הנגב 

 (במשרדו של ערן 14:30 קדם מליאה - 5 באוגוסט14:30 - 16:30
 - ערן דורון)

 (כרם רמון סמוך  פרידה מדפנה כהן דפנה כהן17:00 - 20:00
 - ערן דורוןלבה"ד 1 )

יום שלישי 31 יולי
 רפסודיה ט'-יב' 00:00

מסעות פלמ"ח ז'-ח' 

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

 (עיריית דימונה) כנס ראשי רשויות הנגב09:00 - 14:30

 הצגת תכנית האב למים שפירים בנגב עם גיורא09:00 - 10:30
 (תחנת שמחה )שחם 

 11:00- אצל יואב הורוביץ- פתיחת ניצנה- עם 11:00 - 11:45
ערן דורון- ראש מועצה רמת נגב, עוזי חבשוש,יצחק צור, גלבוע

 - מזכירת מנכל (משרד רה"מ, קפלן 3 ירושלים )זינגר ונעמה 

 - ג'רד וויט (במשרד של ג'רד) שיחה עם ערן 12:30 - 13:00

 (במליאה)  תכנית מעוז ברמת הנגב15:30 - 16:00

 (באר שבע ) 17:00  אנדרי אוזן 17:00 - 18:00

 (סורוקה ) חנוכת מח' אונקולוגית 19:00 - 21:30

יום חמישי 2 אוגוסט
 מסעות פלמ"ח ז'-ח' 00:00

 חופש 00:00

 8:00 - צוות עזוז עם שירה, אופיר, אלי אילן, 08:00 - 09:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוספה 

 העתק: פגישה מקדימה לסיור לימוד סוגיות כלל09:00 - 10:00
 - שירה מור יוסף (מועצה- חדר מליאה)אגניות- אגן פתחת ניצנה

13:30 - 13:00.0 

 אירוע  שיפרה בוכריס19:15 - 22:15

 (משאבי שדה?) ערב קיץ ושירים - מס 12 21:00 - 23:00


