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יום שני 27 אפריל
ירושלים

ערב יום הזיכרון 
  10:00 דני עטר/ פעילות המופים האזוריים10:00 - 11:00

https://zoom.us/j/95376790709?pwd=bitaMHBpRXZMMzUxdUFUakZ)
(aZDVuQT09דניאל עטר - 

  שיחת עובדים14:00 - 15:00
(https://us02web.zoom.us/j/85421114286)ערן דורון - 

יום רביעי 29 אפריל
 (ישראל)יום העצמאות

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

שבת 2 מאי

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

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:00 - 09:00
  מטה חירום- מל"ח קורונה מנהלים09:00 - 10:30

https://us02web.zoom.us/j/86891529197?pwd=ajR4UU41MGhDcUk)
(rdTFzaGJjV2tBQT09ערן דורון - 

  שוטף ערן/שחר שילה10:30 - 11:30
(https://us02web.zoom.us/j/87845777509)ערן דורון - 

  שיחת מזכירים- תמונת מצב קורונה11:30 - 13:00
https://us02web.zoom.us/j/89426261265?pwd=UEsybE51NzhaTzFF)

(S3hGNEZJYWl5UT09ערן דורון - 
  קדם מליאה 13:00 - 14:00

(https://us02web.zoom.us/j/82727755895)ערן דורון - 

יום שלישי 28 אפריל
 (ישראל)יום הזיכרון

  16:00 ספי מלכיאור- שוטף 09:00 - 10:00
(https://us02web.zoom.us/j/87069685561)ערן דורון - 

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 30 אפריל
 - ג'רד (מיילים) ניוזלטר שותפויות לקהילות בחו"ל09:00 - 09:15

וויט
  קרן הסיוע לעסקים11:00 - 12:30

 -(https://us02web.zoom.us/j/85406182510; חדר ישיבות מועצה/זום)
ערן דורון

 פגישה עם פורום ראשי רשויות - התמודדות 12:30 - 14:00
 (זום)המרכזים הקהילתיים לאור הקורונה

  פגישה בנושא מערכת הגיל הרך פתחת ניצנה13:00 - 14:30
https://us02web.zoom.us/j/846766034?pwd=KzlxckNMdjBPbStkT1p)

(rVFRNUEVPdz09ערן דורון - 
 הערכות לפתיחת מוסדות חינוך ביום ראשון - 16:00 - 17:00

 (במשרדו של ערן / זום;ספי, מאיה, מיכל, דוד סבח, ישראל, קמחי
https://us02web.zoom.us/j/82448216932)ערן דורון - 
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3 מאי 2020 - מאי 2020
9 מאי 2020

יום שני 4 מאי
ירושלים

נדחה עד להודעה חדשה- שיחת ועידה בראשות השר, עם נציגי
מעונות היום, דוד הדrי + נעמי מורנו + יעל שמרגד + ליאור 

גבאי + חגית פאר + חיים מנחם + זוהר ביבס  + ערן דורון + 
 - שר  (טלפוני)מנכ"ל + אמיר מדינה + ענת רז + עומר + אורדן

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 הערכות חזרה לפעילות מסגרות חינוך עם 09:30 - 10:30

 אדוה, ספי, מאיה, מיכל, ישראל, דוד סבח
(https://us02web.zoom.us/j/84775811591)ערן דורון - 

 הרצאה לזכרה של ברברה פרופר - הרוָעה 11:00 - 12:00
 - ערן דורון (https://us02web.zoom.us/j/85086054495)משדה בוקר

 תכנון מתחם המועצה ופתרונות חניה ותנועה 15:00 - 16:30
 - ערן דורון (חניית המועצה)במתחם

  ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 18:001/2020 - 19:00
(https://us02web.zoom.us/j/84889425826)ערן דורון - 

יום רביעי 6 מאי
 ביקור בחוות עם יענקלה והילה - אנטיגונס, 08:00 - 11:00

 - ערן דורוןרוטה, מעיין הנעורים
 11:30 פגישה בזום דירקטוריון מפעלי רמת נגב- 11:30 - 12:30

 אישור הסכם מרכז חדשנות רמת נגב
(https://us02web.zoom.us/j/84489515154)yaacovm1 - 

 שיחת וועידה - ערן דורון + הגר שרן + מושיק 12:30 - 13:30
 - Hagar Sharanביבי / שוטף 

 ישיבת חינוך לקראת החזרה ביום ראשון עם 14:00 - 15:00
 - ערן  (במשרדשו של ערן )ספי, מיכל, דוד סבח, מאיה וישראל 

דורון
 - ערן  (במשרדו של ערן )  שירה מור יוסף- שוטף 15:00 - 16:00

דורון
  דירקטוריון המרכז הקהילתי תש"פ 16:30 - 18:00

https://us02web.zoom.us/j/82399956045?pwd=cUtTVElUZ05qQVcr)
(Tnh1NnJaVTRBdz09ספי מלכיאור - 

יום שישי 8 מאי
 גרעין י״ר נדב11:00 - 12:00

שבת 9 מאי

יום ראשון 3 מאי
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:00 - 09:00
  מטה חירום- מל"ח קורונה מנהלים09:00 - 10:30

(https://us02web.zoom.us/j/81001552838)ערן דורון - 
  שיחת מזכירים- תמונת מצב קורונה11:00 - 12:30

(https://us02web.zoom.us/j/83821671808)ערן דורון - 
 פגישה,  ערן דורון, שירה, אריאל , אופיר פאר 13:00 - 14:00

 לוין 
https://us04web.zoom.us/j/75514919581?pwd=K0t6VjNDZ1dtbzVx)

(UVRDVU5TNFNQdz09לנה טשרניחובסקי - 
 (במשרדו של  הילה קפלן - שוטף הערכת עובדים15:00 - 16:00

 - ערן דורוןערן )
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00
  ישיבת מליאה18:00 - 20:30

(https://us02web.zoom.us/j/89683222139)ערן דורון - 

יום שלישי 5 מאי
 - ERAN (במשרדו של ערן )  עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
 אופק חדש - מיפוי צרכים מחשוב מועצה - אדוה,11:00 - 12:00

 (בזום;ברני, הילה, שירה מור יוסף, ליאון וקובי יונה מאופק חדש
https://us02web.zoom.us/j/85909030063)ערן דורון - 

 היערכות חזרה לפעילות המתנ"ס עם אדוה, 12:00 - 13:00
 - (https://us02web.zoom.us/j/87846969755)ספי, דרור, שירה, נטע

ערן דורון
 אסף מאינדי נגב - מרכז תרבות במועצה (שחר 14:00 - 15:00

 (בזום; שילה, הילה קפלן ונטע ושירה)
https://us02web.zoom.us/j/85889749877)ערן דורון - 

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 7 מאי
  שיחת זום של ערן עם מנהלות גיל רך11:30 - 12:30

(https://us02web.zoom.us/j/85195786233)ערן דורון - 
  וועדת בחינה מנהל/ת אגף שפ"ה וסביבה12:30 - 15:30

(https://us02web.zoom.us/j/88346122391)ורד פליישר - 
 שיחת זום מזכירים- מתווה חזרה לפעילות גיל רך15:45 - 16:30



3 ערן דורון08:50 18/06/20

שוהדגבא
123456

78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

יוני 2020
שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

10 מאי 2020 - מאי 2020
16 מאי 2020

יום שני 11 מאי
ירושלים

אבי להם במועצה 
 אבי להם + עוזי חבשוש + ליאון דוד: קרן 08:30 - 09:00

 - עוזי חבשוש (משרד עוזי)פיצויים
 (בזום;  מטה חירום קורונה 09:00 - 10:00

https://us02web.zoom.us/j/84896610676)ערן דורון - 
 סיור גנים משאבי שדה10:15 - 11:15
 סמי אלקרנאוי - מלון צוקים11:45 - 12:45
 רוני מרום במושב פארן 14:00 - 16:30
 חדר  וועידה:אביקם+יובל+ערן ראש המועצה 17:00 - 17:30

רמת נגב + אליעזר גזבר המועצה+ שירה מהנדסת 
 (על מנת להצטרף לשיחה יש לחייג למספרהמועצה1+עוזי חבשוש

 - אביקם בלר073-3946021 סיסמת המשתתף היא 102031)

יום רביעי 13 מאי
 - שאול גולדשטיין Shaul גן לאומי שבטה- וועדת היגוי מס 3

Goldstein
 - ערן  מירי- סדנת מנהלים וסיור לימודי מליאה08:00 - 08:30

דורון
 ישיבה מקדימה - חובות רפת באר מילכה ומשרד08:30 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )הביטחון (יענקלה/ארז ימיני וערן)
 -  (במשרדו של ערן דורון ) חובות רפת באר מלכה09:00 - 10:00

ערן דורון
 ההזמנה עודכנה: פגישה עם ערן דורון, ראש 10:00 - 11:00

המועצה אזורית רמת נגב ודרור אלוני..., יום ד׳ 13 במאי 2020, 
(eran@rng.org.il) (IDT) 11:00 - 10:00 במועצה האזורית רמת) 

 (במשרדו  הילה קפלן - שוטף והערכת עובדים 11:00 - 12:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 - ערן דורון ג'רד - הערכת עובדים+ שוטף 12:30 - 13:30
 פ.ע מ"מ נציב - ר' מועצת רמת הנגב (ערן 14:00 - 14:30

 - לשכת נציב - מ''מ נציב שבס -  (טלפונית)דורון): מתקן חולות
 שיחת זום עם ראש מועצת רמת נגב בנושא כביש14:15 - 15:00

 - יובל רזין (זום - לינק לזום בתוך הזימון)40
 עידית מפקחת גנים אזורית16:00 - 17:00

יום שישי 15 מאי

שבת 16 מאי

יום ראשון 10 מאי
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:00 - 09:00
 - ערן דורון (משרד ערן) פ"ע דפנה כהן12:30 - 13:00
 (במשרדשו של  ניר אלקסלסי בנושא המשאית 13:00 - 13:30

 - ערן דורוןערן )
  ליאון דוד - קרן סיוע לעסקים, אישור תכנית 13:30 - 14:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) עוזי חבשוש - קצר 14:15 - 14:45
 -  (במשרדו של ערן דורון ) ספי מלכיאור - שוטף 15:30 - 16:30

ערן דורון

יום שלישי 12 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)ל"ג בעומר

 - ורד  וועדת בחינה מנהל/ת אגף שפ"ה חלק ב'09:00 - 11:30
פליישר

 - ערן דורון (במו"פ) שיחה עם עובדי המו"פ12:00 - 13:00
 13:30 פגישה עם ענת וילנאי ומתן וילנאי 13:30 - 15:00
 - itzur (במועצה)0524477995

 - ערן  (במשרדו של ערן ) הילה קפלן שוטף קצר 15:00 - 15:30
דורון

 הנהלת מרכז המועצות האזוריות 15:30 - 16:30
 לא לקבוע 16:30 - 20:30

יום חמישי 14 מאי
 חתימת הסכם מרכז חדשנות מו"פ רמת הנגב - 09:00 - 09:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עם איציק צור ואור חביב 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) נטע שוטף 10:30 - 11:00
 קידום תכנון לנחל סכר הרועה בזום ( מצ"ב 13:00 - 14:00

 -  (https://us02web.zoom.us/j/83733161959)קישור להתחברות)
ערן דורון

 (משרד חדש  שיחת ועידה - ערן דורון+ הגר שרן15:00 - 16:00
 - -גורן עמיר - בני אפרים 247 א' (חניה בחניון מכללת אפקה ממול))

Hagar Sharan
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17 מאי 2020 - מאי 2020
23 מאי 2020

יום שני 18 מאי
ירושלים

 (משרדי פאר לוין  אצל אריאל ואופיר - פאר לוין 10:00 - 11:00
 - ערן דורוןרח' השלושה 2 כניסה B1 תל אביב)

 11:30 פגישה: אביקם בלר, מנכ"ל  + יובל 11:30 - 12:30
 (הארבעה בודניצקי +ערן דורון ראש המועצה אזורית רמת נגב 

 - אביקם בלר19 ת"א  (קומה 8) -החברה למשק וכלכלה)
 - ערן דורון (ת"א ) גורן עמיר אצל הגר ומושיק 14:00 - 15:00
19:30 - 18:30Bruce meeting (Zoom) דפנה כהן - 

יום רביעי 20 מאי
 ג'קי אבידן - רבע שעה בנושא המזנון08:30 - 09:00
 - ערן דורון הילה - שוטף09:00 - 10:00
 (פרטים  סיור רמת נגב עם ראש מועצה ערן דורון10:00 - 16:00

 - Ahronoviz, Amiraבהמשך)
 שיחה עם שי חג'ג' ראש מועצת מרחבים ויו"ר 13:00 - 13:30

 מרכז מועצות אזוריות ושלמה דולברג בנושא הטמנת אשפה
 - חיים ביבס(zoom (קישור בגוף הזימון))

 חנוכת במשרדים באשלים בנוכחות גרטה וחברי 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (משרד  אשלים )הועד 

 ראיון ערוץ 18:0020 - 19:00

יום שישי 22 מאי
 - רכזת מעורבות (זום) כנס סיום שנת מלגות תש"פ10:00 - 12:00

חברתית

שבת 23 מאי

יום ראשון 17 מאי
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - מיכל פריאליום הוקרה  למערכת החינוך ברמת הנגב

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:00 - 09:00
 (במרכז  מטה חירום- מל"ח קורונה מנהלים09:00 - 10:30

 - ערן דורוןצעירים)
  שיחת מזכירים- תמונת מצב קורונה11:00 - 12:30

(https://us02web.zoom.us/j/88209665886)ערן דורון - 
 (במשרדו ליאור זלוף ונטע הוכברג בנושא מלגות 13:00 - 14:00

 - ערן דורוןשל ערן)
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) יוני שריר שוטף 14:30 - 15:00
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה מור יוסף- שוטף 15:00 - 16:00

דורון
 יובל רזין ומנהל האגף משרד התחבורה פגישה 16:30 - 17:00

 - אילנה כהן (באמצעות זום)עם ראש המועצה רמת הנגב
 ישיבת מנהלי/ות בתי הספר- צין, משאבים, 17:30 - 18:00

 - ערן דורון (בזום)בוסתן, נגב סיני, תיכון אזורי עם ספי  מלכיאור
 מפגש בזום חבר הנאמנים- אב"ג- אישור חברות 18:00 - 20:30

 (בזום)של ערן

יום שלישי 19 מאי
אבי להם - 08:00-13:00

 - ERAN (במשרדו של ערן )  עוזי חבשוש - שוטף 08:00 - 09:00
 - ערן דורון ביקור אלון שוסטר בקבר בן גוריון 09:00 - 10:00
 ועדת פרט - הצגת סוגיות עקרוניות ופרטניות 11:00 - 12:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)עם אדוה, ורד פליישר ואליעזר
 (ישובי פתחת  סיור עם עמית יפרח בפתחת ניצנה 13:00 - 17:00

 - ערן דורוןניצנה מצ"ב לו"ז )
 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 21 מאי
 צילומים לסרט תדמית למעבר צה"ל דרומה עם 11:30 - 12:30
 - ערן דורון (רמת הנגב)שירה אברהמי 
 (במשרדו של  אליעזר, אדוה  ואמיר, שוטף כללי 12:30 - 13:30

 - ערן דורוןערן )
 הצגת תכנית לגיל השלישי עם ספי, מרים, ענת 14:00 - 15:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שרגאי מירי שחף ורונית יצחקי 
 פעילות קיץ נוער עם ספי, שלומית, מעיין 15:30 - 16:30

 (במליאה )שרביט, בת שבע פטל, הילה קפלן, אילון צחור, אדוה
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24 מאי 2020 - מאי 2020
30 מאי 2020

יום שני 25 מאי
ירושלים

 עמית יפרח09:15 - 10:00
 (בת"א ) אצל נוחי מנדל 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (ת"א ) אצל הגר ומושיק 11:30 - 12:30
 אריאל משעל13:30 - 14:30

יום רביעי 27 מאי
 7:45 ביקור בגינה הקהילתית במדרשה עם אילון07:45 - 08:15

 - ערן דורון (ליד הפינת חי במדרשה)צחור 
 פתחת ניצנה החלטת ממשלה עם יענקל'ה, 08:30 - 10:00

איציק צור, דפנה כהן הילה קפלן, ספי, שחר שילה, איריס ברזני,
 (במועצהשירה מור יוסף, ומזכירים ויו"ר ועד ישובי פתחת ניצנה 

 - ערן דורוןבחדר המליאה)
 -  10:30 סיור חוות ערן דורון ויענקלה מוסקוביץ10:30 - 13:30

yaacovm1
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 13:30 - 14:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:00 - 15:00

  (במשרדו של ערן) דוד שטרק  ואדוה לויד  , שוטף15:00 - 15:30
- ערן דורון

 15:30 נמרוד שאולסקי  ראיון במסגרת עבודת 15:30 - 16:00
 (במשרדו סמינריון השיקום הנופי בפרויקט הסולארי באשלים 

 - ערן דורוןשל ערן דורון ראש מוא"ז רמת הנגב )

יום שישי 29 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)שבועות

שבת 30 מאי

יום ראשון 24 מאי
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:00 - 09:00
 - ערן דורון מטה חירום- מל"ח קורונה מנהלים09:00 - 10:30
 - יאיר מעיין  (ZOOM) מעבר זמני לשטח עבדה 11:00 - 12:00

[Yair Maayan]
 (במשרדו  תיאום ציפיות עם דפנה, ג'רד ואדוה 12:00 - 13:00

 - ערן דורוןשל ערן )
 -  (במשרדו של ערן ) 13:00 ספי מלכיאור- שוטף 13:00 - 14:00

ערן דורון
  FW: ועדת חינוך ממ"א - בצל משבר הקורונה14:00 - 15:00

https://zoom.us/j/92478079615?pwd=NG5aUHpKZEZPaGpUYndEd)
(Wh0ditIUT09Or Kobi - 

 - רינת חכים (בזום) ועדת חינוך ממ"א14:00 - 15:00

יום שלישי 26 מאי
 המחצבה ברמת ציפורים – כווני פיתוח עם 08:30 - 09:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוספה, שירה מור יוסף ועוזי 
 ביקור רוני חורי -פיקוח משרד התקשורת מגיע 09:30 - 10:00

 (במועצה)עם כל חב' הסלולריות לרתמים 
 -  (במשרדו של ערן ) אלון אורון משרד החקלאות 10:30 - 11:00

ערן דורון
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) בת שבע שוורץ 11:00 - 11:30
 - לרמן בן  (זום) כוללנית רמת הנגב - חקלאות 12:00 - 13:00

שושן
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) צביקי בר חי 13:00 - 13:45
 -  (רמת נגב) קידום תכנון מפורט משאבי שדה13:30 - 14:30

Office
 (בזום) רשות ניקוז ישיבת מליאה 2020  14:00 - 16:00
  שיחת זום: ערן דורון, פיני כהן, נועם ניצני15:20 - 15:50

https://us02web.zoom.us/j/87533382499?pwd=bG5QZE1ud0RRK0V)
 - לרמן בן שושן הכנה לסדנת מליאה עם ערן 15:30 - 16:00
 עדכון התיאום עם מערכת הביטחון - כוללנית 16:00 - 17:00
 לא לקבוע 17:00 - 21:00

יום חמישי 28 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)ערב שבועות

16:40 - 16:00JNF USA Ramat HaNegev Leadership (ZOOM)  - 
ערן דורון
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31 מאי 2020 - מאי 2020
6 יוני 2020

יום שני 1 יוני
ירושלים

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש
 סיור ערבה דרומית מועצה אזורית חבל אילות - 10:00 - 16:30

 - ערן דורוןשחרות 

יום רביעי 3 יוני
  (במשרדו של ערן ) הדר מוריץ רכז נוער , היכרות 09:00 - 09:30

- ערן דורון
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) ליאור זלוף, שוטף 09:30 - 10:15
11:00 - 10:30JNF (מרכז צעירים) צילומים 
 (במשרדו של דפנה כהן - שוטף + הערכת עובדים11:00 - 12:30

 - ערן דורוןערן )
 (במשרדו של ערן  אילן שושן מפקד תחנת דימונה12:30 - 13:00

 - ערן דורוןדורון)
 אורי בן ארי ודפנה תמיר בנושא מחשב לכל 13:15 - 14:00

 - ערן דורון (בזום;)מורה 
 (מועצה אזורית רמת נגב - משרד  פגישה עם פוליסי14:00 - 15:00

 - Inbal Shovalראש המועצה)
 סיור רמת הנגב - אייל בלום15:00 - 18:15

יום שישי 5 יוני

שבת 6 יוני

יום ראשון 31 מאי
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

אבי להם - 08:00-13:00
 מנהלת מינהל התכנון תקיים סיור וישיבה באזור 09:00 - 16:00

 אורון ובמישור רותם בנושא הקמה/ הרחבה של אזור התעשיה
 - מרים (בשעה 9.00 בכניסה למפעל אורון של חברת רותם אמפרט)

כהן
 פורום חינוך - נחום בלאס17:00 - 18:30

יום שלישי 2 יוני
פעילות פרטית
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון ) ערן ראובני - שוטף 08:45 - 09:45

דורון
  דרור אלוני עם ערן ראובני וערן דורון- היכרות 09:45 - 10:45

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון )
 היכרות-מודל עבודה מתנ"ס/מועצה אזורית 11:30 - 13:00

רמת נגב (למידה להקמת מתנס בבני שמעון עם ראש המועצה 
 - טלי עידן (מתנס רמת נגב)בני שמעון)

 -  (במשרדו של ערן דורון) אליעזר תקציב מתנ"ס 13:30 - 14:00
ערן דורון

 (בחדר  עדכון - ביקור יועז הנדל שר התקשורת 14:45 - 17:45
 - ערן דורוןהמליאה במועצה )

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 4 יוני
 (שד' וושינגטון  20 שכ'  קבירה שרעבי - מדברן 10:00 - 11:00
 - ערן דורוןפלורנטין ת"א )

 11:30 -  תא מנהלי אגפי חינוך במועצות 11:30 - 13:15
האזוריות. אילנה נולמן, רינת חכים, ערן דורון, ראובן לייבל, בני

 -  (פגישת זום - קישור בגוף הזימון)אלחילו, עליזה שרייר, ענת זמל
לשכת מנהל המינהל

 (משרד גורן  אמיר לובין + ערן דורון + הגר שרן12:30 - 13:30
 - עמיר - בני אפרים 247 א' ת"א - חניה בחניון שלונסקי משען ממול)

Hagar Sharan
 שיחת לועידה אייל , עידן מיר, ערן דורון רועי 13:00 - 13:30

 -  (שיחת ועידה - ראשה מטה קישור )חיון , הרצוג פוקס נאמן
לשכת ראש המועצה

  ערן דורון + הגר+ דוד שטרית / בנושא קק"ל13:30 - 14:30
 - Hagar Sharan(גורן עמיר - בני אפרים 247 א' ת"א)

 (יגאל אלון 98 מגדל אלקטרה קומה  אצל פיני כהן 15:30 - 16:30
17 תל אביב )

 ערוץ 18:0020 - 19:00


