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28 אפריל 2019 - אפריל 2019
4 מאי 2019

יום שני 29 אפריל
ירושלים

 יוסי ורשבסקי+ ערן דורון+ מושיק ביבי+ הגר 10:00 - 11:00
 - Hagar  (הברזל 23, רמת החייל, בניין רשת, קומה 4, ת"א)שרן

Sharan
 עודד זבולון+ערן דורון/ראש מועצה רמת נגב - 12:00 - 13:00

 (משקי פגישה לפני האסיפה של מ. הנגב שתתקיים ב- 20.9
 - Mira Shalom הנגב, רח' חרוץ 6, יד אליהו, ת"א, קומה ב')

(Mishkey-Hanegev)
 ניחום אבלים טלי אשר13:15 - 14:15
  29.4 בשעה 16:00        שולחן ראש המועצה 16:00 - 18:30

 - ספי מלכיאור(בית הספר נגב סיני)
 פגישה עם בנבה  מח"ט פארן בנושא שיפור 18:30 - 19:30

 (במשרדו של ערן)שיתוף ה פעולה 

יום רביעי 1 מאי
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

ערב יום השואה
  (במשרדו של ערן) מוני ושי זינדרמן בנושא קצ"א 08:00 - 08:30

- ערן דורון
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) סוניה - שוטף08:30 - 09:00
 (במשרדו של ערן ) דודי יצחקי - אישי09:00 - 09:30
 - ספי מלכיאור (משרדו של ערן) ספי+ערן שוטף09:45 - 10:45
 10:30 -***תזכורת **בי"ס יסודי פתחת ניצנה 10:30 - 12:30

בהשתתפות  ספי, חן גולדמן, גבריאלה נציג ועד הורים 
 משאבים ובוסתן, מזכירי פתיחת ניצנה ויו"ר ועד פתחת ניצנה 

 - ערן דורון(נא אשרו הגעתכם !!! חדר מליאה מועצה )
 נאות חובב - דיון נוסף בועדה הג"ג דרום - 13:00 - 14:30

 (באר לבקשת מטה משרד הפנים לעיון נוסף בהמלצות הועדה
 - שבע, קרית הממשלה, קומה 3, מהמעליות ימינה, דלת שנייה מימין)

תומר קשת
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן - שוטף 15:00 - 16:00
 (חדר הכנה לוועדת היגוי כוללנית בנושא כלכלה16:30 - 17:45

 - מזכירות אגף הנדסהישיבות אגף הנדסה)

יום שישי 3 מאי

שבת 4 מאי

יום ראשון 28 אפריל
 (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 )
 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

ערן דורון
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון) ג'רד - שוטף11:00 - 12:00
 - ליאור זלוף (משרד של ערן) תקציב מלגות תש''פ12:00 - 12:30
 (מועצה רמת  חשיבת מיקום האוניה עם האמנים12:30 - 13:30
 - הילה קפלןנגב-משרד ערן)
  היכרות עם מרים מיכאליס רכזת הגיל השלישי14:00 - 14:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)
 -  (במשרדו של ערן דורון) יובל גולדסמן - היכרות 14:30 - 15:00

ערן דורון
 פגישה עם אנתוני וולדן17:15 - 18:15
 - שירה מור יוסף (מליאה) קורס ועדות תכנון17:30 - 18:00
 ארוחת ערב אנתוני וולדן19:00 - 20:00
 ת"א - מלון טל 20:30 - 00:00

יום שלישי 30 אפריל
 צוות מרכז טיפולי עם שירה, גד, ורד חדידה וספי08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )- פעם בשבועיים 
   תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 עלות תיכון שנה ראשונה עם אדוה, אליעזר, 09:00 - 10:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )זוהר, דפנה ארבל וספי 
 -  (משרד ערן) ערן +אנה+ספי- שפ"ח רמת הנגב10:30 - 11:30
ספי מלכיאור

  רשות ניקוז- הצגת תכנית חומש רמת הנגב11:30 - 12:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן  דורון)

 - ורד פליישר (בית גיל הזהב) ארגון לומד14:00 - 15:30
 צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, שמואל בזק14:30 - 15:00

 תזכורת!!     16:00    פגישה ערן+ספי עם הצוות 16:00 - 17:30
 - ספי מלכיאור (חדר מליאה מועצה )הניהולי של בית הספר

 לא לקבוע 18:00 - 19:00
 (חדר ישיבות) בית מדרש מועצתי - דפי19:00 - 22:00

יום חמישי 2 מאי
 (ישראל)יום השואה

 ציון שמר ונציג מהונללו07:30 - 08:30
  נטע הוכברג רכזת מעורבות חברתית - היכרות 08:30 - 09:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)
 (במשרדו  קדם מליאה עם אדוה, אליעזר ושירה 09:00 - 10:00
 - ערן דורוןשל ערן  דורון)

 10:00 טקס יום השואה בבי"ס משאבים 10:00 - 11:00
 (מו"פ רמת נגב ) 11:00 ביקור חבר פרלמנט גרמני11:00 - 12:00
 - ERAN (במשרדו של ערן ) עוזי חבשוש - שוטף 12:30 - 13:30
 ועדת בחינה ליועץ משפטי עם אדוה, ורד פליישר13:30 - 15:30

 - ערן  (חדר ישיבות מועצה אזורית רמת הנגב )ועו"ד הילה רווח 
דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן- שוטף 15:30 - 16:00
 - ערן  (במשרדו של ערן) חן גולדמן לקראת מכרז16:30 - 17:00

דורון
 (משרדי  ח״כ בצלאל סמוטריץ עם איציק צור 21:30 - 22:30

 - ערן דורוןישיבת ההסדר ירוחם )
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5 מאי 2019 - מאי 2019
11 מאי 2019

יום שני 6 מאי
ירושלים

ביקור משלחת מאוהיו
 - אדוה לויד (חדן מליאה) פורום מזכירים08:30 - 10:30
 (רמ"י קרית המשלה  אצל ערן ראובני עם ארז וינר 09:30 - 10:30

 - ערן דורוןבאר שבע )
 (אוניב' ב"ש -  71  אצל דוד ברקת בנושא אבן ארי 10:45 - 11:45

בניין הסנאט קומה 2 חדר 222 )
  ועדת בחינה למנכ"ל מרכז המועצות 13:00 - 16:30
 (בסיס רמון) טקס יום הזכרון בסיס רמון18:30 - 20:00

יום רביעי 8 מאי
 (ישראל)יום הזיכרון

 (בביר עסלוג' ) טקס יום הזיכרון מועצתי 10:00 - 10:45
 (בית עלמין צבאי ברביבים  טקס יום הזיכרון צבאי 11:00 - 12:00

(
 ברכות בטקס יום העצמאות במדרשת בן גוריון 20:00 - 21:00

יום שישי 10 מאי
 טריאתלון אלי לופו06:45 - 11:45
 - דרור הראל (משאבי שדה) טריאטלון - אלי לופו09:30 - 12:30

שבת 11 מאי

יום ראשון 5 מאי
 ניהול המו"פ עם יענקל'ה, ציון, אדוה וורד 08:00 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)פליישר 
 (במשרדו של ערן) 8:30  מירי - שוטף 09:00 - 09:30
  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:30

 - ערן דורון(חדר מליאה)
 (במשרדו של ערן  11:00 יואש לימון  וערן - שוטף 11:30 - 12:30

 - ערן דורוןדורון )
 (משרדו  13:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)13:00 - 14:00

 - אדוה לוידשל ערן )
 (רחוב התקווה 4 באר שבע, קריית  תוכנית אורון15:00 - 16:00

 - ערן ראובני (DERANR)הממשלה, קומה 1, חדר ישיבות לשכה)
 ישיבת תיירנים לפני אירועי הקיץ17:00 - 18:00

יום שלישי 7 מאי
ביקור משלחת מאוהיו

ערב יום הזיכרון
 ( מנהל דיון במועצה הארצית - הסדרת הבדואים10:30 - 11:30

התכנון - בית השנהב אגך c רח' בית הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים)
 דיון בחל״י על טיילת בן גוריון12:00 - 13:00
 כנסת13:00 - 14:00
 חתימות ערן בבנק אוצר החייל לערבות נגב 15:30 - 16:00

 - אמיר אלחייק (רחוב בן צבי 9 באר שבע)גליל 15:45
 יענקלה ואיציק הסכם רטג16:00 - 17:00
 טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל של התיכון 20:00 - 21:00

 (רחבת האמפי במורשת )הסביבתי
 ערב יום הזיכרון20:00 - 23:30

יום חמישי 9 מאי
 (ישראל)יום העצמאות
 מפגש עם תורמים מבולטימור - בתצפית אשלים13:30 - 14:30
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12 מאי 2019 - מאי 2019
18 מאי 2019

יום שני 13 מאי
ירושלים

 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 08:30 - 09:30
דורון

  מריומה, עוזי וגדי פריבר בנושא מלון בשנטי 09:30 - 10:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח אצל ניר 12:00 - 13:30
קדמי וארז דהן, שירה מור יוסף, יבגני מנהל אגף תכנון  ושי בן 

 (גבעת שאול רח' כנפי נשרים 7 כניסה א' אבו מתכנן רשות ניקוז 
 - ערן דורוןקומה 1 ירושלים )

 (מנחם בגין 125 קרית  הקרן לשיקום מחצבות14:30 - 15:30
 - שירה מור יוסףהממשלה קומה 25 )

 (משרדו של ערן ראובני קרית  בקעת עבדת17:00 - 18:00
 - ערן ראובני (DERANR)הממשלה באר שבע )

יום רביעי 15 מאי
 - ורד (מועצה אזורית מנשה) סיור לימודי לעובדי המועצה00:00
פליישר

 פעילות פרטית08:00 - 08:45
 מפעלי ים המלח: דיון (1) הוועדה הגיאוגרפית 11:00 - 13:30

דרום: חלוקת הכנסות מתמר בגין אזור מפעלי ים המלח בין 
תמר לבין אחת או יותר מהרשויות המקומיות : ערד, דימונה, 

המועצות האזוריות רמת נגב, נווה מדבר, אל קסום וערבה 
 (באר תיכונה, כסייפה, ערערה בנגב, וירוחם (כתב מינוי מס' 9)

שבע: קריית הממשלה, קומה 3, חדר דיונים גדול, מהמעליות דלת 
 - תומר קשתשנייה מימין.)

יום שישי 17 מאי
סיור בית מדרש 

 תחקיר אירוע רימון בנגב סיני09:00 - 10:00
14:00 - 10:00 chongming ביקור ראש העיר ומשלחת  מהאי 

 - ערן דורון (במועצה )מסין 

שבת 18 מאי

יום ראשון 12 מאי
 שירי מטללים-אישי08:00 - 08:30
 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30

 - אדוה לוידשל ערן )
 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

ערן דורון
 (חדר ישיבות, בניין הנדסה, מועצה  מבנה חוקרים 11:00 - 12:00

 - עוזי חבשושאזורית רמת הנגב)
 (במשרדו של ערן ) עידן דרור - שוטף12:00 - 12:45
 (במשרדו של  מיפוי ארגוני עם אדוה וורד פליישר 13:00 - 14:00

 - ערן דורוןערן דורון)
 - ערן דורון שפרה בוכריס - שוטף14:00 - 14:30
 (נתיבות) פרס חינוך לרמת הנגב 16:00 - 17:30
 - ערן דורון (במליאה) ועדה לתכנון ובניה 17:30 - 18:30
 - ערן  (חדר מליאה במועצה ) 18:30 ישיבת מליאה 18:30 - 21:00

דורון

יום שלישי 14 מאי
 צוות מרכז טיפולי עם שירה, גד, ורד חדידה וספי08:00 - 08:30

 - ערן דורון (בהנדסה אצל שירה מור יוסף )- פעם בשבועיים 
 פעילות פרטית08:45 - 09:45
 (במשרדו של ערן 10:15  ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 10:15 - 11:15

 - ערן דורון)
 גילי מולכו, בועז ספיר ויענקלה בנושא קרן 11:00 - 11:45

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)מולכו 
 פגישה ערן+ספי- עם הצוות הניהולי של בית 12:00 - 13:30

 - ספי מלכיאור (חדר מליאה מועצה)הספר
  רפי נשיא ואדוה  - סטטוס חומש עם עוזי 13:30 - 14:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
  רפי נשיא ואדוה  - סטטוס חומש עם מוטי זנה 14:00 - 14:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 רפי נשיא ואדוה - סטטוס חומש עם ספי 14:30 - 15:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מלכיאור
 צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, שמואל בזק14:30 - 15:00
 לא לקבוע 16:00 - 20:00
 פגישת הכנה לכוללנית בנושא צמיחה דמוגרפית16:00 - 18:00

יום חמישי 16 מאי
 - ורד (מועצה אזורית מנשה) סיור לימודי לעובדי המועצה00:00
פליישר
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19 מאי 2019 - מאי 2019
25 מאי 2019

יום שני 20 מאי
ירושלים

 ביקור קקל ירון אוחיון ומיקי קפלן- לו"ז מעודכן 08:30 - 13:00
 - yaacovm1 (המרכז לחקלאות מדברית + פתחת ניצנה)מצורף

 ערן דורון - מוזמן לאסיפה השנתית של משקי 10:15 - 11:15
 -  Mira Shalom(Mishkey-Hanegev) (קיבוץ משאבי שדה)הנגב

  אירוע חגיגי לפתיחת סוויץ' - מרכז טריגובוף11:30 - 13:30
(פארק התעשיה עידן הנגב באר שבע )

 סיור חטיבה להתיישבות אבי בן שמחון11:30 - 12:30
 - ספי  (חדר מליאה) דירקטוריון מתנ"ס רמת הנגב16:30 - 19:30

מלכיאור
 אירוע פרידה מפיטר סמאלרס - מוזיאון אנז״ק17:00 - 19:00

יום רביעי 22 מאי
ערב ל"ג בעומר

 -  (בשרד של ערן) פ. עם ערן דורון+מתן ונגה08:00 - 08:30
עמותת איילים

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) יוני שריר - שטוף 08:30 - 09:00
 שיזף -  דיון וועדה גיאוגרפית דרום בראשות מר 10:30 - 12:30

יעקב אפרתי בנושא כתבי מינוי מספר 6: הקמת ועד מקומי 
בשטחה של המועצה האזורית רמת נגב באזור שיזף (כתב מינוי 

 (באר שבע: קרית הממשלה, קומה 3, מהמעליות שמאלה, חדר 6)
 - תומר קשתהממ"ק, בכניסה למינהל תכנון.)

 ביקור וסיור משרד מבקר המדינה בנושא שטחי 13:30 - 16:30
 - ערן דורון (מוא"ז רמת הנגב )אש - שאול שחר 

 (בחדר המליאה  ועדת הנצחה שמוליק ריפמן ז"ל 17:00 - 18:30
 - ערן דורוןבמועצה )

 שידור ברדיו המדרשה עם בוזי לקראת כנס 21:00 - 22:30
"חושבים עושים"-  כיל

יום שישי 24 מאי
 ארוחת בוקר עם אנשים מלאס ווגאס08:15 - 11:15
 מסיבה בעזוז18:00 - 19:00

שבת 25 מאי

יום ראשון 19 מאי
 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
 שיחה במועצה בנושא עתיד תנועת הנוער 08:30 - 10:00

 - אורלי  (במועצה)במועצה עם ערן דורון וספי מלכיאור 19/5
זרחין

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

  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:30
 - ערן דורון(חדר מליאה)

  ביקור חברי מליאה עם ראש מוא"ז דרום השרון 10:00 - 17:00
- ערן דורון

 במוא"ז נחל שורק 11:30 - 14:00

יום שלישי 21 מאי
 - מירי טוכטרמן (פרטים בהמשך )save the date יום האישה 

 (במשרדו  גיא חזות מאו"ג  פארן - שיחת סיכום 08:00 - 08:30
של ערן )

 צוות תיכון אזורי - ספי מלכיאור, שירה מור יוסף,08:30 - 09:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )גד גולדווסר

   תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 09:00 - 09:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 מורדוך יעקב ורוני פלד מנהלים מלון קדמה 10:00 - 11:00
 -  (במשרדו של ערן )בנושא המשך תכניות פיתוח בשדה בוקר 

 פגישה עם משלחת צעירים מאוסטרליה (14 איש11:00 - 11:30
- הדור הצעיר של פעילים חברתיים הפועלים למען הקשר בין 

 12:15 פגישת היכרות שת"פ- מפעלי רמת נגב & 12:15 - 13:45
 - ערן  (במשרדו של ערן) ורד חדידה - קצר דחוף14:00 - 14:30
 (במשרדו של ערן) יעל גרינברג - אישי14:30 - 15:00
 (אולם  הרמת כוסית עם אלוף פיקוד הדרום 15:30 - 17:00
19:30 - 19:00 Ezra Meppen and Eran Doron speak about Las 
 פגישה עם הנהלת תנועת המושבים על בני 21:00 - 22:30
22:30 - 21:30Canceled: Ktziot Reservoir Call (Zoom)  Talia - 

יום חמישי 23 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)ל"ג בעומר

 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 שירה מור יוסף- שוטף 08:00 - 09:00
ערן דורון

 (בית גיל  מפגש פתיחה צוות מורי התיכון האזורי09:00 - 10:00
 - ספי מלכיאורהזהב)

 (מועדון  ועדת היגוי תוכנית כוללנית רמת הנגב 09:45 - 15:00
 - Secretary Galבקיבוץ משאבי שדה )

 - ערן  ביקור JNf אוסטרליה (שיזף, טללים, קדש)13:00 - 21:00
דורון
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1 יוני 2019

יום שני 27 מאי
 עידן בקורס מאיצים דיגיטליים 00:00

ירושלים
 (מרכז  פגישה בנושא תנועות הנוער - ממ״א09:30 - 11:00

המועצות )
 מאיר צור11:00 - 12:00
 (מלון אינטרקונטיננטל קומה  פגישה עם אתי לוטן 12:00 - 13:00

 - ערן דורון24 בטרקלין עסקים )
 ירושלים - כנסת13:30 - 16:00
 הצגה חתול תעלול17:00 - 18:00

יום רביעי 29 מאי
 שיחת ועידה- ערן דורון+ מושיק ביבי+ הגר 08:00 - 08:30

 - Hagar Sharan (הגר מעלה בניידים)שרן+ ישי שכטר+ גל גוטמן
  רפי נשיא ואדוה - סטטוס חומש עם ג'רד 08:30 - 09:00
 (במשרדו של ערן רפי נשיא ואדוה - סטטוס חומש09:00 - 09:30
 רפי נשיא ואדוה - סטטוס חומש עם שירה 09:30 - 10:00
  רפי נשיא ואדוה - סטטוס חומש עם הילה  קפלן10:00 - 10:30
  רפי נשיא ואדוה - סטטוס חומש עם ורד פליישר 10:30 - 11:00
  ביקור מנהלת דרום משרד הבטחון - איציק צור 11:00 - 11:45
  פאביולה יזמית מארה"ב בנושא מתחם תיירות 12:00 - 13:00
 (במשרדו  אמיר אנטיגונוס עם יענקלה מוסקוביץ13:00 - 13:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 13:30 - 14:30
 דודו רשתי ועמיר אידלמן בנושא בי"ס ללימודי 14:30 - 15:30
 מיכאל בן יוסף, אליעזר, עוזי בנושא מצפור אלי 16:00 - 17:00
 (מועצה אזורית  טקס קבלת מענקי קרן בונה טרה17:00 - 17:45
  ברכות במופע מחול  מרכזי לקהל הרחב 18:00 - 19:00
 כנס הוקרה למתגייסים ולשנות השירות במועצה20:00 - 22:30
21:00 - 20:00Ktziot Reservoir Call (Zoom Call)  Talia Tzour - 

יום שישי 31 מאי

שבת 1 יוני
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 אירוע לזכרו של חיים גורי16:30 - 18:00

יום ראשון 26 מאי
 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
 8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע) ואליעזר 08:30 - 09:30

 - אדוה לויד (משרדו של ערן )בנושא יעוץ משפטי
  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:00

 - ערן דורון(חד"ן מליאה)
  קדם מליאה עם אדוה, אליעזר שירה ואמיר 11:15 - 12:15

 - ערן דורון(במשרדו של ערן  דורון)
 קדש ברנע- מונציפאלי עם אדוה, הילה קפלן, 12:30 - 13:30

 - ערן דורון (במליאה)אליעזר, אמיר, איציק לוי וועד קדש ברנע 
 ד"ר תומר כהן וד"ר זאב דבשי מוזמנים יענקל'ה 13:30 - 15:00

 - עוזי  (אצל ערן בלשכה)מוסקוביץ, הילה קפלן, איציק צור, ליאון
חבשוש

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) איתן דוניץ - שוטף 15:00 - 16:00
 גולן כפרי ופטריק מזוז  עם עוזי חבשוש  בנושא 16:00 - 17:00

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון)פרויקטים סימוכי גדר באשלים 
דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) צוות מוביל שיזף 17:45 - 18:45
 סעודת איפטר במעמד שר החקלאות אורי 19:15 - 20:30

 -  ("תבל" מרכז אירועים, רח' בית לחם 1 (בית החייל) ב"ש )אריאל 

יום שלישי 28 מאי
 עידן בקורס מאיצים דיגיטליים 00:00

 צוות מרכז טיפולי עם שירה, גד, ורד חדידה וספי08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )- פעם בשבועיים 

   תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (במשרדו של ערן ) 9:00 ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 09:00 - 10:00

 - ערן דורון הילה -שוטף10:00 - 11:00
  12:00 שיחת עובדים במו"פ  עם ראש המועצה12:00 - 13:00

 - yaacovm1(מו"פ)
 (במדרשת בן גוריון) כנס קהילות הנגב 13:30 - 20:00
 צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, שמואל בזק14:30 - 15:00

 הופעת סוסים של נדב17:00 - 18:00

יום חמישי 30 מאי
 כנס עסקים מנהל הרכש משרד הביטחון ( רפי 09:00 - 14:00

 - ערן דורון (מו"פ רמת הנגב )איילון ואיילת עמר מעו"ף
 (אודיטוריום  ישיבת מליאה רשות ניקוז שקמה 12:00 - 15:00

בפארק תעשייה עומר )
 (באר שבע ) יואב לביוד ניחום אבלים 14:00 - 14:30
 - שירה  (אצל ערן) התקדמות פרויקטים בכמהין15:30 - 16:30

מור יוסף
  טל ורודני עם תושבים מהאזור בנושאים שונים 16:30 - 17:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )+ שירה מור יוסף 
 (רמת ציפורים ) סעודת רמדאן עם יוני שריר 19:00 - 20:30
 סיום פרוייקט חקר - כיתות ח׳20:30 - 21:30
 אבשה- יו״ר ועד מדרשה21:15 - 22:15


