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29 דצמבר 2019 - דצמבר 2019
4 ינואר 2020

יום שני 30 דצמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)
 לא לקבוע 08:00 - 17:00
 - ערן דורון ביקור גיל אורסקי14:00 - 16:30
 (בחניה של המועצה ) מרוץ הלפיד שיזף 17:00 - 19:00

יום רביעי 1 ינואר
 - ערן דורוןביקור גיל אורסקי אוסטרליה

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש
מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 רוני פלמר07:50 - 08:50
 ישיבת צוות מבנה הנהלה - עדכונים ושיחת 08:00 - 08:30

 -  (חד"ן מליאה מועצה)בוקר על ארוחת בוקר מעשה ידיכם :)
אדוה לויד

 שרון מזרחי ועוזי ואמיר אלחייק בנושא הסכם 08:30 - 09:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)נגב גליל בתי אגודה 

 תוכנית עבודה מוגנות קהילתית - ישיבה דחופה 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)!

 פרוגרמה חוות אבן ארי עם רונית ניר, שחר 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)שילה ונטע שחם 

 שירה מור יוסף11:00 - 12:00
 (יבנה) ניחום אבלים12:00 - 13:30
 (קפה ליון- רח'  ערן דורון + הגר שרן / שוטף 13:30 - 14:30

 - Hagar Sharanהנחשול 22 יבנה - הוזמן מקום על שם הגר)

יום שישי 3 ינואר
 חופש 12:30

שבת 4 ינואר

יום ראשון 29 דצמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)
 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:30

 - ערן דורון(חדר מליאה)
 (מו"פ רמת  ראיון מצולם לכאן 11- ישראל 12:002030 - 13:00

 - ערן דורוןהנגב)
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) נטע שחם, שוטף14:00 - 14:30

דורון
 שיחה טלפונית עם עדי כהן דהמרקר15:30 - 16:30
 ישיבת הנהלת עמותת הספורט- אישור דו"ח 16:00 - 17:00

 -  (חדר ישיבות, מבנה חינוך)בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין
חן מדמוני

 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00
 ישיבת מליאה שינוי תקציב 2019 (במקום ישיבת 18:00 - 20:30

 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה )מליאה ב- 5/1/20 ) 

יום שלישי 31 דצמבר
 - ערן דורוןביקור גיל אורסקי אוסטרליה

 זיו שרצר וצוות בית ספר שדה במצד ראש מעלה 07:45 - 08:45
צין

 ערן דורון עם גדעון שביט ,ארז פרייבך , ליאון 09:00 - 10:00
 - ערן  (המיקום פארק גב ים בניין 1 קומה 4 משרדים של טק 7)דוד 
דורון

  אפרת שפירא רוזנברג, קרן אביחי עם ערן מאיר10:30 - 11:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)

 קרן נויבך11:20 - 11:45
 - ERAN (במשרדו של ערן ) עוזי חבשוש - שוטף 12:00 - 13:00
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) נועם ניצני- שוטף 13:00 - 13:45

דורון
 טקס פתיחת הגן הלאומי צבעי מכתש רמון 14:00 - 16:00

 - ערן דורון (במכתש)במכתש
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 2 ינואר
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 08:00 - 09:00

דורון
  פורום איכות תכנון עירוב שימושים בשטחים 09:00 - 15:30

 (מינהל התכנון- בית הדפוס 12, ירושלים (בית לצרכי ציבור 
 - שחר סולרהשנהב)- בניין C - קומה 2 אולם תבור)

 העתק: ישיבת הנהלה משותפת למרכז השלטון 11:00 - 12:30
 (מרכז השלטון המקומי המקומי והנהלת מרכז המועצות האזוריות

 - ליאורה ברנסמגדל התיכון אולם קומה 9)
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יום שני 6 ינואר
ירושלים

 עמוס בדש תושב טללים בנושא גביה עם שני 08:00 - 08:30
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון)פיטוסי, אמיר,  יענקל'ה ואושרית

דורון
 - (חד"ן מליאה מועצה) פורום מזכירים - מוקד 106 08:30 - 09:30

אדוה לויד
 אצל משה מור יוסף מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב 10:00 - 11:00
 (קפה סיסאסטה לשעבר  מאיר סהר וערן דורון 11:15 - 12:15

 - ערן דורוןקרית הממשלה  באר שבע )
  פגישה אישית אליעזר יעקב וערן דורון בלבד13:00 - 14:00

(משרדי האשכול: מרכז מסחרי 65, בית כרמית, דימונה (ב-WAZE "בית
 - רויטל עטר כלפון-משרד איגוד רשויות אשכולשיא"))

 פורום ראשי רשויות - איגוד ערים אשכול רשויות14:00 - 16:00
 - רויטל עטר  (עיירית דימונה - לשכת ראש העיר)נגב מזרחי

כלפון-משרד איגוד רשויות אשכול
 שי,יחיאל זוהר,איתמר רביבו,אופיר לבשטיין,ערן17:00 - 18:00

דורון,ד"ר אייל בלום,ניר זמיר,גדי ירקוני,אדיר נעמן,תמיר עידאן

יום רביעי 8 ינואר
מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 מתן וילנאי , ערן דורון ואיציק צור ראש מוא"ז 09:00 - 10:30
  ("הסחלבים" בית קפה בכניסה לקיבוץ מעלה החמישה )רמת הנגב 
- ערן דורון

 מפגש 1- תכנית ההתמחויות להכשרת ראשי 10:00 - 16:30
 (אוניברסיטת תל אביב)רשויות

 - (ארקפה קניון רמת אביב ) דרור אלוני וערן דורון 14:30 - 15:30
ערן דורון

יום שישי 10 ינואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: מירי חופש 

שבת 11 ינואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: מירי חופש 

יום ראשון 5 ינואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:30 - 09:30
 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

ערן דורון
 לא לקבוע11:00 - 13:00
 -  (במשרדו של ערן ) 13:15ספי מלכיאור- שוטף 13:14 - 14:00

ערן דורון
 שמירה בקמפוס שדה בוקר וחוות באזור עובדת- 14:00 - 15:30

דוד, ערן דורון, אדווה לויד, רפי סרוסי, נפתלי פרייסלר, עו"ד 
 - David Bareket (משרדי מועצה מקומית רמת נגב)עודד צימנד

 עמוס מתן  מנכ"ל אירונאוטיקס בנושא פעילות 18:00 - 19:00
 (מוא"ז רמת הנגב במשרדו של במחתם קציעות עם אמיר אלחייק

 - ערן דורוןערן דורון)

יום שלישי 7 ינואר
 - ERAN (במשרדו של ערן ) עוזי חבשוש - שוטף 08:00 - 09:00
 משלחת מורים מאוסטרליה09:30 - 10:30
 פ.ע ראש מ.א רמת נגב והיזם ארז ירדני בנושא 09:30 - 10:15

 (לשכת ראש הקצאת קרקע בפטור ממכרז - תיירות מרחב עם 
 - ערן ראובני (DERANR)מועצה אזורית רמת נגב)

 שיווק חוות בודדים עם ערן ראובני, רן בנימין, 10:15 - 11:00
 (במשרדו של ערן דורון מוא"ז רמת הנגב יואב מורג, שירה מור יוסף

 - ערן דורון)
 (מפגש  סיור  ברמת נגב עם ערן ראובני וארז וינר11:00 - 15:00

 - ערן ראובני (DERANR)במועצה אזורית רמת נגב )
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 9 ינואר
 - מירי טוכטרמן העתק: מירי חופש 00:00

 אבי להם אדוה אליעזר, זוהר, טטיאנה בנושא 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )כוח אדם

 חלף היטל השבחה עם עוזי חבשוש ואבי להם 08:30 - 09:00
 - עוזי חבשוש (משרד ערן)אצל ערן

 (מגדלי עזריאלי בניין עגול קומה  אצל דנה עזריאלי11:00 - 12:00
48 ת"א )

 א.ת אורון ומתקן תרמי לאשפה - ישיבת הכנה 12:00 - 13:00
 (מרכז המועצות האזוריות לקראת דיון אצל סגן החשב הכללי

 - עוזי חבשוששדרות שאול המלך 8 תל אביב קומב 4 תל אביב)
 אסנת קמחי וערן דורון - הכנה להחלטת 13:30 - 15:00

 (ת"א קרית הממשלה משרד הבינוי והשיכון ממשלה פתחת ניצנה 
 - ערן דורוןקומה 10 )
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12 ינואר 2020 - ינואר 2020
18 ינואר 2020

יום שני 13 ינואר
 - מירי טוכטרמן העתק: מירי חופש 00:00
ירושלים

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 08:30 - 09:30

 איתן לסרי ובנסן מטורקיה10:00 - 11:00
 מפגש 2- תכנית ההתמחויות להכשרת ראשי 11:30 - 18:00

 (אוניברסיטת תל אביב)רשויות

יום רביעי 15 ינואר
מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

  שרון גרינשטיין מזכיר כמהין החדש - היכרות 08:00 - 08:30
 - ערן דורון(במשרדו )

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 שירה מור יוסף- שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

 (משרדו  עדכון תב"ע לפארק תעסוקה אשלים 09:30 - 10:30
 - עוזי חבשוששל ערו דורון - מועצה אזורית רמת הנגב)

 ליליאן פרימן + ערן דורון/ראש מועצה אזורית 12:30 - 13:15
 (משרד גורן עמיר - תל אביב - רמת הנגב + הגר שרן/גורן עמיר

שד' רוקח 101 - גני התערוכה - שער 1 - בוויז : גורן עמיר יועצים - 
 (משרד גורן עמיר -  ערן דורון + הגר שרן / שוטף 13:15 - 14:00

תל אביב - שד' רוקח 101 - גני התערוכה - שער 1 - בוויז : גורן עמיר 
 - Hagar Sharanיועצים - אקספו ת"א)

 אילן שדה/ראש מועצה אזורית מנשה + ערן 14:00 - 15:00
דורון/ ראש מועצה אזורית רמת הנגב + שוקי זוהר + מושיק 

 (משרד גורן עמיר - תל אביב - שד'  אשפה עודפת15:30 - 16:30
רוקח 101 - גני התערוכה - שער 1 - בוויז : גורן עמיר יועצים - אקספו 

 שיחה טלפונית עם איתי פרימן 052-4680065 17:00 - 17:30

יום שישי 17 ינואר

שבת 18 ינואר
 אזכרה במסדה09:15 - 15:15

יום ראשון 12 ינואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: מירי חופש 

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:00 - 09:00
 ועדת המעקב לאתר הפסולת אשלים- מצ"ב 09:30 - 11:00

 (לשכת התכנון קרית הממשלה באר- שבע רחוב התקווה 4, סדר יום
   ריכוז קהילה מרכז צעירים בחינה מחודשת10:00 - 10:30
 - אדוה לויד(משרד של ערן)
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) הרב גד מרחב עם 12:00 - 13:00

דורון
 (חדר ישיבות מינהלת נחל ניצנה - ישיבה ראשונה 13:00 - 14:00

 - ערן דורוןמוא"ז רמת הנגב )
 (מועצה  14:00 פגישה בנושא מאגר נחל לבן14:00 - 15:00

 - yaacovm1אזורית רמת הנגב - משרד ערן דורון ראש המועצה)
 (במשרדו של ערן  רון סגל, חפיפה באר מילכה 15:00 - 16:00

 - ערן דורוןדורון)
 מירי ושחף וענת שרגאי בנושא ועדת היגוי לגיל 16:00 - 16:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)השלישי 
 אביתר מון מפקד גדנ"ע שדה בוקר, יהודה נחמני17:00 - 18:00

יום שלישי 14 ינואר
 - ערן דורון ערן ונטע שוטף09:00 - 09:30
 ארגון לומד - סדנת נגרות בהובלתו של אילון 10:00 - 11:30

 - אדוה לוידצחור
 יובל עשוש עם אגף שלח משרד החינוך עם דוד 10:30 - 11:15

 (מו"פ )פלמ"ח 
 (מו"פ) סינים שלום - איציק צור11:30 - 12:00
  סיור במועצה אזורית רמת נגב-נושא כלכלי12:00 - 13:00

 - ליאורה ברנס(מועצה אזורית רמת נגב)
 - ערן דורון (משרד ערן) ליאור זלוף, שוטף13:00 - 14:00
 לא לקבוע 16:00 - 21:00

יום חמישי 16 ינואר
 פגישה עם דני גלושנקוב (יועץ), יהודה אבני, 08:00 - 09:00

 (מועצה אזורית ערן דורון בנושא פרויקט אקדמי בפתחת ניצנה
 - ערן דורוןרמת הנגב)

 (במשרדו דפנה כהן בנושא תרומות קרן טריגובוף10:00 - 10:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 (במשרדו  חלוקת אחריות עם דפנה, אדוה וג'רד 10:30 - 11:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 מתקני אשפה: מתקן טיפול תרמי ומטמנת 13:00 - 14:00
 (בית ענבל, רחוב ערבה 3, קרית שדה התעופה אשפה בא.ת. אורון

 - עוזי חבשוש(איירפורט סיטי), קומה 5)
 לא לקבוע14:30 - 19:00
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19 ינואר 2020 - ינואר 2020
25 ינואר 2020

יום שני 20 ינואר
ירושלים

 - נועה  (מלון נחשולים) ערן דורון מברך כנס חינוך09:00 - 11:00
צור-ברוש

 אצל ממי פאר עם אופיר אריאל ושירה אברהמי -12:00 - 13:00
 - ערן (משרדי ם השלושה 2 קומה 5 ת"א ) פגישה עבודה 2020 עם 

דורון
 מיכל בהרב עם איל לנדסמן מנכ"ל פוטו ישראל 13:00 - 14:30
 פגישת עבודת עם ראש מועצת רמת נגב - ערן 16:15 - 17:15

 - רם זהבי (לשכת מנהל המחוז)דורון
 (חדר  ישיבת הנהלה- מרכז קהילתי רמת הנגב18:00 - 19:30

 - ספי מלכיאורישיבות)

יום רביעי 22 ינואר
מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 סוניה מוקד 08:00106 - 08:30
 (במשרדו  בני אוסדון בנושא החי נגב ( 20 דק')08:30 - 09:00

של ערן)
 יענקלה /ערן08:30 - 09:00
 מטה מועצה עם יאיר מעיין ומטה רשות 09:00 - 11:00

 - ערן דורון (חדר מליאה מוא"ז רמת הנגב )הבדואים 
 (רמת  יאיר מעיין וערן דורון - סיור ברמת הנגב 11:00 - 13:30

 - ערן דורוןהנגב )
  (במשרד של ערן) ערן/אדוה עם צביקה טוכטרמן14:00 - 14:30

- אדוה לויד
  צילום ערוץ 12 כתבה לחוסר קליטה סלולרי14:45 - 15:30

(ברתמים )
 16:45 רוני פלמר ויאיר שרף תנועת אור בנושא 16:45 - 17:45

הצגת תכנית לשיתוף פעולה פתחת ניצנה עם מזכירי פתחת 
 - ערן דורון (במליאה)ניצנה 

 הופעה בתיכון18:15 - 21:15

יום שישי 24 ינואר
 משחק כדורסל גורי בבאר שבע14:00 - 15:00

שבת 25 ינואר

יום ראשון 19 ינואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 חופש08:00 - 22:00

יום שלישי 21 ינואר
 -  (במשרדו של ערן )  ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 08:00 - 09:00

ערן דורון
 - ערן דורון שיחת ועידה ערן-יוסי-דפנה09:00 - 09:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) רבקה פולנים 10:00 - 10:30
 ניר כהן חב' 4M טיפול שטחי אש בטכנולוגיה 10:30 - 11:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)חדישה עם יענקלה ואיציק צור 
 זוהר דביר מנכ"לית חב' שילובים בנושא פיתוח 11:30 - 12:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אזורי תעשיה עם עוזי חבשוש 
 נחל הרועה + מתחם הגדנ"ע (מדרשת בן-גוריון)13:00 - 14:30
 (במשרד של  עמיר פרץ וערן דורון- פגישה אישית15:00 - 15:30

ערן)
 פגישה עם עמיר פרץ יו״ר מפלגת העבודה 15:30 - 16:30

 - ערן דורון (חד"ן מליאה מועצה)ומזכירים וחברי מליאה
 לא לקבוע 17:00 - 21:00

יום חמישי 23 ינואר
 (בית קפה  שוטף כוללנית+ערן+שירה+עוזי08:00 - 09:30

 - אווה ליפשיץכנעניה, מדרשת בן גוריון)
  פגישת המשך עם נציגי אונ' בן גוריון וצוות 10:00 - 10:30

 (המכון כוללנית רמת הנגב לתיאום התכנון במדרשת בן גוריון
 נגישות (רבע שעה) עם ברני, שירה אברהמי, 10:30 - 10:45

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)אדוה ושירה מור יוסף 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 11:00 - 12:00

 (אצל ספי+ ישראל+ ערן דחוף! (הסעות אשלים)12:10 - 12:30
 - ספי מלכיאורערן)

  הכנה לביקור נוחי מנדל עם מוטי זנה ונטע 12:30 - 13:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (במשרדו  ועדת פרט עם אדוה, אליעזר וטטיאנה 13:00 - 13:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 איתי פרימן הצטרפות רמת נגב לרשות ניקוז ים 13:30 - 14:30
 (במשרדו של ערן )המלח 

 (חדר  צוות חשיבה להנצחת מעיין עשת ז''ל14:00 - 15:30
 - ליאור זלוףישיבות- מרכז צעירים)

 - ספי  (תיכון רמת הנגב) ערב שיח מועצתי   18:30 - 21:30
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26 ינואר 2020 - ינואר 2020
1 פברואר 2020

יום שני 27 ינואר
ירושלים

 (ישראל)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה
 ניחום אבלים 08:30 - 09:30
  סיור לימודי מנהלי חינוך אזורי עם רינת חכים 09:30 - 15:00

(מוא"ז אשכול וח"כ מוא"ז שער הנגב )
 - (ארומה אוניברסית באר שבע ) שחר שילה, שוטף 16:00 - 17:00

ערן דורון

יום רביעי 29 ינואר
מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 הדר רוזה ונציגים מהועד תיכון לחינוך סביבתי 08:00 - 08:30
 (במשרדו של ערן )בנושא העדלאידע

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 שירה מור יוסף- שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

 (לשכת ראש המועצה ) אצל טל אוחנה 10:00 - 10:30
 (אזור  ביקור בחווה טיפולית  עמותת ניצן לזכרם 10:30 - 11:30

 - ערן דורוןירוחם - יונתן ישלח מיקום מדויק )
 צילומים של כאן 11:3011 - 12:30
 (מועצה) צילומים לאודי סגל13:00 - 13:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:00 - 15:00

 -  (חד"ן מליאה) תוכנית טראמפ - ישיבה דחופה !15:00 - 16:00
ערן דורון

 (במועצה ) פגישה רבעונית של הנהלת שדה בוקר16:00 - 17:00

יום שישי 31 ינואר
 אזכרה שמוליק11:00 - 14:00

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

יום ראשון 26 ינואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 08:30 - 09:30

דורון
 - ערן דורון (במליאה ) מטה מועצה חינוך וקהילה 09:30 - 11:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) קדם מליאה 11:30 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 13:00 - 14:00
 פורום פיתוח כלכלי- עוזי, יענקל'ה, שירה מור 14:30 - 15:30

 - ערן  (משרדו של ערן )יוסף, הילה קפלן, ליאון דוד, איציק צור 
דורון

 יהודה אבני ושמואל בזק בנושא מבנה החטיבה 15:30 - 16:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)במרחב עם 

 - הילה קפלן תקציב אשלים- פגישה דחופה16:30 - 17:30
 מפגש הוקרה עם נבחרת השחייה של רמת הנגב17:15 - 18:15

יום שלישי 28 ינואר
 08:00 פגישה בנושא  תשלומי צריכת מים - 08:00 - 08:30

 - yaacovm1 (משרד ראש המועצה)אקוואטק
 -  (משרד של ערן דורון) איתן פלזשנטיין - שוטף 08:30 - 09:15

ערן דורון
 09:15  פגישה עם עדנה זיו חברת פרומרקט 09:15 - 10:00
 -  (מועצה אזורית רמת נגב- משרד ראש המועצה)052-6052070

yaacovm1
 עו"ד אורי נוסבאום יועמ"ש רשות הבדואים 10:30 - 11:30

בנושא החלטת ממשלה  עם יובל תורג'מן סמנכ"ל, ברק גרונר  
 - ערן דורון (ברשות הבדואים ב"ש )ויוני שריר 

 פעילות פרטית14:00 - 22:00
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 30 ינואר
 לידיעה בטיילת בן גוריון- תכנון מפורט - 10:00 - 11:30

 - אווה ליפשיץ (מ.א רמת הנגב, חדר מליאה)10:00-11:30
 אצל מלי שרביט בנושא ישובים מרחב עם, שדה 15:00 - 16:00

 (בלשכתה של מלי שרביט משרד בוקר, מדרשת בן גוריון וטללים
 - מלי שרביטהשיכון ב"ש)


