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31 מאי 2020 - מאי 2020
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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
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7 יוני 2020 - יוני 2020
13 יוני 2020

יום שני 8 יוני
ירושלים

 (חוות קורנמל) ראיון ל-24news על חוות הבודדים08:00 - 08:30
 רחל קלר שיחה טלפונית 08:30 - 09:00
   סדנא, מסקנות והתמודדות בזמן הקורונה 09:30 - 14:00

 - ערן דורון(במליאה)
 ועדת פרט עם אדוה, אליעזר, ורד פליישר והילה 14:30 - 15:15

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)קפלן
  עוזי דלל וזיו מצליח היכרות ונושא הקרקע 15:30 - 16:15

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון )
 ערן דורון -ראש המועצה אזורית רמת הנגב  16:30 - 17:00

 -  (מועצה אזורית רמת נגב - בלשכה)תואם עם סוניה  6564152  
(Moetza-Chairman)Hanan Ginat 

יום רביעי 10 יוני
 (במשרדנו בת"א -  ערן דורון - שוטף - רמת נגב10:30 - 11:30

 - אסנת קמחישד' מנחם בגין 125 - קומה 10)
 אופיר- ערן דורון, שירה אברהמי ( מועצה 12:00 - 13:00

 (שאול המלך 8 תל אביב. מכרז מועצות אזורית רמת הנגב) - פ.ע 
 - אביגיל גברילוקאזוריות)

 ערן דורון אצל אביגדור יצחקי / יו"ר מפעל 14:00 - 15:00
 - Hagar  (ת"א הפטמן 3 קומה 6)הפיס+ מושיק + הגר / גורן עמיר

Sharan
 צילומים ערוץ 15:2113 - 16:21
  וובינר- מנהיגות בבריאות בעת משבר הקורונה18:30 - 18:50

 - שרית מנור(ישלח קישור להשתתפות בפגישה)

יום שישי 12 יוני

שבת 13 יוני

יום ראשון 7 יוני
אבי להם במועצה 8:00 - 13:00 

 - 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
 פורום מטה תחום פיתוח תשתיות ואחזקה של 09:30 - 10:30

 (מוא"ז רנ"ג -אצל ערן דורון משכ"ל מול מטה מוא"ז רנ"ג -שת"פ
 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

ערן דורון
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) קדם מליאה 11:00 - 12:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון) אדוה שוטף 13:00 - 13:30
 (במשרדו  אבי להם ושירה מור יוסף וענן שיאון13:30 - 14:00

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

דורון
 (משרדו של ערן  אורון- ערן, שירה, מיכל, עוזי15:30 - 16:30

דורון;9; 
 יוני שריר עם נציגי הבדואים מעבדה בנושא 16:00 - 16:30
 פעילות פרטית17:30 - 20:00

יום שלישי 9 יוני
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 08:30 - 09:30

 - ערן דורון (בבית גיל הזהב) אסיפת עובדים 09:30 - 10:30
 (משרד ערן, מועצה אזורית  תחנת כוח בקדש ברנע11:00 - 12:00

 - עוזי חבשושרמת הנגב)
  ישיבת המשך - רון סגל מאיה צ'רי והילה קפלן 12:30 - 13:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 טנטטיבי - גרטה14:00 - 14:30
 -  (במשרדו של ערן ) יענקל'ה מוסקוביץ, שוטף 15:00 - 15:45

ערן דורון
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 11 יוני
פעילות פרטית
 - עוזי חבשוש (ויצמן 4, ת"א )  היטל השבחה מגלים09:30 - 10:30
 תמ"א 41, תכנית לאנרגיה מתחדשת - מאבק 11:00 - 12:00

 (מרכז המועצות האזורית, דרך שאול נגד שימוש בשטחים חקלאיים
 - עוזי חבשושהמלך 8, ת"א)

 נועם מגלים (טלפוני) קצר12:30 - 13:00
 - ערן דורון (מועדון רתמים ) יורם סופר ממ"ז דרום 14:00 - 14:45
 פגישת פרידה יוסי  כהן מפקד מחוז דרום פקע"ר15:00 - 16:00
 תרגיל יחידת חילוץ17:00 - 21:00
19:00 - 18:30  
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14 יוני 2020 - יוני 2020
20 יוני 2020

יום שני 15 יוני
 save tha date14-15/6/2020  שימו לב לשינוי - סיור 19:30

 (לו"ז ומיקום ישלח חברי מליאה, מזכירים ויו"ר ןעד מקומי    
 - ערן דורוןבהמשך )
ירושלים

 (באזור  סיור חברי מליאה ומזכירים + כוללנית 08:00 - 17:00
 - ערן דורוןהמרכז מיקום מדוייק ישלח בהמשך )

 כוללנית עם חברי מליאה, מזכירים ומנהלי 11:00 - 18:00
 - ערן דורון (מבשלים חוויה - דרך בן צבי 78, תל אביב יפו)מחלקות 

יום רביעי 17 יוני
 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 שירה מור יוסף- שוטף 08:30 - 09:30

ערן דורון
  התנהלות בתקציב קרן סיוע הוועדה החקלאית10:00 - 11:00

 - חברה כלכלית רמת הנגב(משרד ערן)
 - Hagar Sharan  דני בנלולו רמת נגב 11:30 - 13:00
 טנטטיבי- שיחה עם פול ישראל ושיפקה- לשכת 13:00 - 13:30

 (זום)המסחר אוסטרליה
 - Hagar  (רמת נגב) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 14:30 - 15:30

Sharan
  (משרד ערן) ספי וערן: הכנה לישיבת דירקטוריון15:30 - 16:00
- ספי מלכיאור

 (חדר מליאה  דירקטוריון המרכז הקהילתי תש"פ 16:00 - 19:00
 - ספי מלכיאורמועצת רמת הנגב)

יום שישי 19 יוני

שבת 20 יוני

יום ראשון 14 יוני
 save tha date14-15/6/2020  שימו לב לשינוי - סיור 15:00

 (לו"ז ומיקום ישלח חברי מליאה, מזכירים ויו"ר ןעד מקומי    
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (במשרדו של 8:15 מאי סברי שיחת סיכום שוליה 08:15 - 08:30
ערן דורון)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:30 - 09:30
 -  (במליאה ) מטה מועצה המשך סדנת קורונה 09:30 - 11:30

ערן דורון
  דרור והראל ושחר שילה בנושא צעדת בן גוריון 11:30 - 12:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) שחר שילה, שוטף 12:00 - 12:45
 12:45-12:55 היכרות קצרה עם מ"פ פרק משימה12:45 - 12:55

 - אילון צחור (משרד ערן)המיועד לפתחת ניצנה
 (במשרדו  ורד פליישר ומור בנושא טיול עובדים 13:00 - 13:30

 - ערן דורוןשל ערן דורון)
 - ספי  (משרד ערן דורון) נגב סיני-הלל, ספי וערן14:00 - 14:30

מלכיאור
 - ערן (ישלח בהמשך) סיור חברי מליאה ומזכירים 15:00 - 00:00

יום שלישי 16 יוני
 בדיקות נדב07:45 - 08:45
 ועדת חינוך בכנסת 10:30 - 11:30
 פגישת הכנה לפגישה עם אילן ישורון ב 18/6 11:30 - 12:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)עם יוני שריר וברק גרונר
 - ERAN (טלפונית)  עוזי חבשוש - שוטף 12:00 - 13:00
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף13:00 - 14:00

דורון
 - ערן דורון ד"ר טל ברקוביץ הכנה לפגישה כללית14:15 - 14:30
  אס"פ אשלים עם הילה, אליעזר, אמיר ואסף 14:30 - 15:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)
 לא לקבוע 16:00 - 20:00
19:00 - 18:00 Russell Robinson Zoom Meeting with Mayor 

Eran Doron - Ramat HaNegev 
(https://jnf.zoom.us/j/98699445870)Annette Evdos - 

18:30 - 18:00Russell Robinson פגישה עם (zoom) ערן דורון - 

יום חמישי 18 יוני
פעילות פרטית
 הצגת תכנון הישוב עובדה וגיבוש מדיניות לתק' 09:00 - 10:00

מעבר (ערן דורון, אילן ישורון, אורי מלכה, אוהד יהלומי, ברק 
 - יעל אלמוג Yael Almog (משרד הסיירת במרכז חקלאי גילת)גרונר)

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

 - (מ.א. רמת הנגב) שוטף אליעזר יעקב+ערן דורון13:00 - 14:00
רויטל עטר כלפון-משרד איגוד רשויות אשכול

  קן לזקן- הצגת תוצרי חשיבה  ומתווה קדימה14:30 - 16:00
 - רכזת הגיל השלישי(באולם המליאה של המועצה )

 - ניר ונגר (רמת נגב) ערן דורון וניר ונגר16:00 - 17:00
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21 יוני 2020 - יוני 2020
27 יוני 2020

יום שני 22 יוני
ירושלים

 08:00 אסטרטגיה מי רמת נגב- ערן דורון, ארז 08:00 - 09:00
 - yaacovm1 (מועצה- משרד ערן דורון)ימיני, יענקלה מוסקוביץ

 שירה אברהמי09:00 - 10:00
 שיחת ועידה - ערן דורון הכנה לישיבת סיעת 10:00 - 11:00

 -  (הגר מעלה בניידים )ימינה - ערן, הגר, מושיק, שכטר ושוקי
Hagar Sharan

  ערן דורון  - הופעה בפני סיעת ימינה בכנסת 14:30 - 16:00
 - Hagar Sharan(הכנסת ירושלים )

 בני גנץ16:00 - 17:00
17:00 - 16:30Re: Intro Shifka Seigel-IACC - 
19:00 - 18:00 JNF's National Water Task Force Conference 

Call(Zoom Call, Details below) Talia Tzour Avner - 
18:30 - 18:00JNF USA ערן דורון שיחת זום ועידת המים - 

יום רביעי 24 יוני
 - ערן ספי ומיכל, הכנה לפגישה חינוך קדש ברנע08:15 - 08:45

דורון
 פיילוט בקידום רשות החשמל לאספקת חשמל 09:00 - 10:00

 - עוזי  (משרד ערן)על ידי מספק חיצוני - הכרות עם יוחנן רטנר
חבשוש

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

 12:00 פגישה בנושא שת"פ עם מצרים במסוף 12:00 - 15:00
 - yaacovm1 (מסוף ניצנה )ניצנה

 ועדה מחוזית סולארי טללים13:00 - 13:30
 (מרכז  צילומים צוות לאתר החדש לאנגלית13:30 - 14:00

 - ג'רד וויטמתחם המועצה בין הנדסה ומתנ"ס)
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון) ורד פליישר15:00 - 15:30
 ברכות תודה ובהצלחה לש"ש רמת הנגב 16:00 - 16:45

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )לתפוצות 2020-2021. 
 עופר ביליבוק17:00 - 17:15

יום שישי 26 יוני
 כנס כחול לבן10:15 - 11:15

שבת 27 יוני
 פרידה מדוד ברודצקי09:30 - 13:30

יום ראשון 21 יוני
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 8:15 ביקור חדוה אמונה מנהלת מחוז דרום 08:15 - 09:30
 - ערן דורון (ברמת הנגב )כללית עם אדוה, שירה מור יוסף

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

 ח״כ משה ארבל 10:00 - 13:00
 ביקור ח"כ יפעת שאשא ביטון 13:30 - 15:00
 הערכות בית ספר של החופש הגדול ספי, אילו, 16:00 - 16:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)מאיה 
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00
 -  (פגישת זום) מעבר משרדים מרכז המועצות 17:00 - 18:00
ליאורה ברנס

 טקס מיניפיץ (משאבי שדה)18:00 - 19:00

יום שלישי 23 יוני
  יותם סיגלר מב"ס רמון הנכנס , היכרות 08:15 - 09:00

(במשרדו של ערן דורון)
 -  (במשרדו של ערן דורון) ג'רד - הערכת עובדים 09:00 - 09:30

ערן דורון
 (במשרדו  ספי מלכיאור- שוטף +הערכת עובדים09:30 - 10:45

 - ערן דורוןשל ערן )
 (במשרדו של  אפי פרי בנושא אזור תעשיה אורון 11:00 - 12:00

 - מירי טוכטרמןערן דורון)
 רם זהבי וספי מלכיאור בנושא חטיבת ביניים 12:30 - 13:15

 (שיחתzoom; בנגב סיני 
https://us02web.zoom.us/j/89848822093?pwd=WmpDZWhacjlMSUd

(VMGJpOHFXcGttZz09ערן דורון - 
  דרור אלוני, מיכל בן שושן ושירה מור יוסף13:00 - 14:00

(https://us02web.zoom.us/j/83647051506)ערן דורון - 
 (במשרדו של ורד חדידה, שוטף + הערכת עובדים14:30 - 15:15

 - ערן דורוןערן)
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 25 יוני
אלי בחופש

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) קדם מליאה 08:30 - 09:30
 פעילות פרטית10:00 - 11:00
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף10:00 - 11:00

דורון
 צוות משימה ביר הדאג' בהשתתפות נציגים 11:30 - 12:30

 - ערן דורון (מליאת המועצה)מרביבים, רתמים, מועצה 
  הילה קפלן ואסף עמיחי העברת תפקידים 12:45 - 14:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)
 ברכות במרתון צילום פוטו ישראל15:15 - 22:15
 שיחת ועידה ערן דורון, רוני מרום וטל אוחנה 16:00 - 17:00

 - ערן (שיחת ועידה מירי מעלה את כולם )בנושא משבר התעסוקה 
דורון

 שיחת ועידה עם איל בלום, גל גפני וערן דורון 18:00 - 19:00
 - ערן דורון (שיחת ועידה, מצ"ב הניידים )בנושא פרויקט משתלמים
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יום שני 29 יוני
ירושלים

 לא לקבוע 09:00 - 11:30
 שיחה טלפונית עם שחר שילה בנושא  09:00 - 09:30

 - ערן דורון (טלפונית)אסטרטגית עבודה מול משרד התיירות 
 ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת הסדרת חוות 10:00 - 11:00

הבודדים - דווח על פי חוק הרשות לפיתוח הנגב
 (גב ים נגב,  דוד שיטרית - אלירן קרן - ערן דורון12:00 - 13:00

 - Tal Galבניין 2, חלקיקי האור 16, באר שבע // במסעדת אורבן פוד)
 שיחת ועידה עם אסנת קמחי  ישיבת המשך + 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (שיחת ועידה )שירה מור יוסף
 (במשרדו של ערן דורון) ספי מלכיאור, שוטף דחוף 17:00 - 18:00
 ועד קדש ברנע בנושא חינוך עם ספי ומיכל, 18:00 - 19:30

 - ערן דורון (חדר המליאה במועצה )עידית אביטל המפקחת 

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

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

  10:00-מועצת המכון למורשת בן-גוריון10:00 - 12:00
 - (אוניברסיטת בן-גוריון, בניין הסנאט, קומה 2, חדר ישיבות שרוט)

Aliza Mendelovich
 שיחת זום טל אוחנה  וערן דורון  איזור התעשייה13:00 - 14:00

(mirit@rng.org.il) (IDT)(זום רויטל שוחת קישור )אורון  - 
revi.hir@gmail.com

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

 כיתות לנוער חרדי בניצנה עם שירה מור יוסף , 15:00 - 16:00
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון)איציק בר, דויד פלמ"ח, גיל אבימן 

דורון
 הפקת לקחים והוקרה , מתנדבי יו"ר צח"י 18:30 - 20:00

 - ערן דורון (בית גיל הזהב)(סוניה)

יום שישי 3 יולי
 כרמיאל08:45 - 15:50
 חוף בצת ואנדרטת ליל הגשרים באכזיב15:00 - 17:00

שבת 4 יולי
 חוות רום11:15 - 12:15
 נחל עיון 12:15 - 16:15
 עין זיוון16:15 - 20:15

יום ראשון 28 יוני
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 שיחה עם מיכל מנקס - בית ספר של החופש 08:30 - 09:30
 (זום)הגדול

 שיחה קצרה עם צוערים לשלטון המקומי ( 09:00 - 09:30
 (במשרדו של ערן דורון)מגיעים לראיונות עם הילה )

 - ערן דורון (במליאה ) מטה מועצה חברה וקהילה 09:30 - 11:30

 11:30 פגישה בנושא דרכי גישה לחוות בודדים- 11:30 - 12:30
 עמיר ססלר, ערן דורון, שירה מור יוסף, יענקלה מוסקוביץ

 - yaacovm1(מועצה אזורית רמת נגב- משרד ערן דורון)
 13:30-שת"פ ישרוטל, מ.א. רמת נגב, צריף, 13:30 - 14:30

 - ערן דורון (צריף בן-גוריון-0543059250)קיבוץ ש"ב, מורשת ב"ג
 סיור מקדים רמון15:00 - 16:00
 16:00 הנחת אבן פינה מועדון חוגים בשיכון 16:00 - 16:30

 (מחנה רמון אני מסדרת לכם רמון עם מפקד הבסיס גלעד קינן 
 - ערן דורוןאישור כניסה לבסיס)

 (מחנה  החלפת פיקוד מב"ס רמון בנוכחות מח"א17:00 - 18:00
רמון)

יום שלישי 30 יוני
 (בפארק גולדה) פגישה בנושא פארק גולדה - אגם08:30 - 10:00
 תשתיות תקשורת טלפוניה ואינטרנרט ליישובי 09:30 - 10:30

 -  (מרכז צעירים, חדר ישיבות)רמת הנגב- פגישה עם נציגי בזק
אווה ליפשיץ

 מנהלת משותפת - פארק גולדה / בארותיים / 10:00 - 11:30
 - דניאל גיגי (ברמת נגב - במועצה)הרועה

 (במשרדו של  ערן נתי גולדמן בנושא מתקן חולות11:30 - 12:30
 - ערן דורוןדורון )

 - ספי מלכיאור (שיחת טלפון) ערן מיכל וספי12:30 - 13:00
 (מתקן חולות  ריקי כרמי ynet  עם שירה אברהמי 13:00 - 14:00

 - ערן דורון)
 פגישה עם ערן דורון, ראש המועצה האזורית 14:30 - 15:30

 רמת נגב + נציגי חח"י -  (רשימת משתתפים בגוף הזימון)
 - (לרשום בווייז "מועצה אזורית רמת הנגב" (מירי 050-5752852))

Oren.Helman@iec.co.il
 (Desert EdTech TaskForce  - MindCET - ירוחם16:00 - 19:00

 - MindCETירוחם (Waze - ירוחם-טק), צבי בורנשטיין.)

יום חמישי 2 יולי
 (אודיטוריום כהן  פגישה עם המו"פים החקלאים10:00 - 11:00

(בוויז- הקריה החקלאית ראשון לציון , אודיטוריום הכהן- בצד שמאל 
 - אלון שוסטר [Alon Schuster]אחרי השער כניסה ) )

  סיום משתלמים בגרנות עם גבי אשכנזי ואלון 13:30 - 16:00
 (גרנות)שוסטר

 (חיפה) ניחום אבלים - הראל בליץ16:00 - 17:00


