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28 יוני 2020 - יוני 2020
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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  ספי מלכיאור, שוטף דחוף 17:00 - 18:00

 - ערן דורוןדורון)
 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 13:00 - 14:00

(IDT) (mirit@rng.org.il)(זום רויטל שוחת קישור )התעשייה אורון 
 - 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 )

 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  פגישה בנושא פארק גולדה - אגם08:30 - 10:00

 - דניאל גיגיגולדה)
 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   נתי גולדמן בנושא מתקן חולות11:30 - 12:30
 - ערן דורוןערן דורון )

 - 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
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יום שני 6 יולי
ירושלים

 פעילות פרטית08:00 - 09:00
 - אדוה (חד"ן מליאה מועצה) עותק: פורום מזכירים08:30 - 10:30

לויד
 סיור שר הביטחון עם ראשי רשויות בדרום 09:00 - 10:00

 (ליקית - נסיעה עם Waze אל קידוח לפתיחת מעטפות אמ"ן לנגב 
(https://waze.com/ul/hsv8ccrxwu :2 שוקת

 ועדת החינוך של הכנסת בנושא מיתווה חדש 11:00 - 12:00
למקצועות הבריאות במערכת החינוך  אופן מתן טיפולים 

פרה-רפואיים: קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, 
 (זום)לתלמידים במערכת החינוך  

 מפגש הכשרה לחוקרים בתחומי החדשנות ( 12:30 - 13:00
 (במו"פ )איציק צור) 

 קורס ריתוך 17:00 - 20:00

יום רביעי 8 יולי
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן, שוטף09:30 - 10:30
 - Hagar  (הכנסת ) השר צחי הנגבי + ערן דורון 13:00 - 14:00

Sharan
 (משרד האוצר  אצל איתי טמקין משרד האוצר14:45 - 15:45

ירושלים )
  FW: אסטרטגית גיל רך18:30 - 20:30

https://zoom.us/j/92287326411?pwd=WVR4N2NpSGpPR0ZaeWJnT)
(khVazhJdz09Or Kobi - 

יום שישי 10 יולי
 ביקור בחאן בארותיים18:30 - 19:35

שבת 11 יולי

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

 - אווה ליפשיץהעתק: אבי להם במועצה 11-17
 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
 -  (במשרדו של ערן ) ספי מלכיאור דפנה ארבל12:00 - 12:45

ערן דורון
 - ערן (במשרדו של ערן דורון) ספי מלכיאור, שוטף12:45 - 13:45

דורון
 (במשרדו  אסף עמיחי, שוטף (אחת לשבועיים) 14:00 - 15:00

 - ערן דורוןשל ערן דורון)
 - ערן (במשרדו של ערן דורון) ישראל פרקש, אישי 16:00 - 16:30

דורון
 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה ) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30
 (במועצה) פרידה מבת שבע שוורץ18:30 - 19:30

יום שלישי 7 יולי
  ישיבת מועצת האשכול – איגוד ערים אשכול 09:00 - 11:00

 - רויטל עטר  (עין אורחות מדרשת בן – גוריון.)רשויות נגב מזרחי 
כלפון-משרד איגוד רשויות אשכול

 שיחת חתך בית ספר צין 11:30 - 11:45
 (זום רצ"ב קישור  יונת מרתון מעבר צה"ל דרומה 12:00 - 13:00

(
 - לרמן בן שושן (זום) מכינה לועדת היגוי 16.7 13:15 - 16:15
 מפגש מנהלי חינוך ממ"א + ו. חינוך ממ"א עם 14:00 - 16:00

 - רינת חכים (zoom)המנהל לחינוך התיישבותי
 לא לקבוע 17:45 - 21:45

יום חמישי 9 יולי
  מזכירי ישובים בנושא קורונה08:20 - 09:20

(https://us02web.zoom.us/j/83807065365)ערן דורון - 
 הסעות תלמידים בהמשך למייל של אליעזר, עם09:30 - 10:30

ספי, אליעזר, דוד סבח, ישראל פרקש,  אדוה, הילה, דרור 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)הראל

 במשרד הביטחון  אצל השר מיכאל ביטון עם 12:30 - 13:30
אבי הרועה, קובי אלירז, הילה קפלן, מיכל בן שושן, עוזי 

 - ערן דורון (קומה 15 הקריה תל אביב )חבשוש 
 ישיבת זום דחופה עם ראשי מועצות לקראת 14:00 - 15:00

 (קישור לזום בגוף ישיבת ועדת כספים וסגירת תקציב 2020 
 - Grunewald, Gaelהזימון)

 קורס ריתוך 17:00 - 20:00
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12 יולי 2020 - יולי 2020
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יום שני 13 יולי
ירושלים

 ועדת חינוך של הכנסת09:15 - 10:15
 אצל איציק מרלמלשטיין ואושרה דוד משרד 10:30 - 11:30

 (קפלן 1 קומה 4 חדר האוצר - בנושא פרוייקט סולארי אשלים 
449 ירושלים )

 (רח' מיכאל נאמן 26 קומה 5  אצל גדעון שביט12:45 - 13:45
דירה 19 נכנסים לבניין מכניסה 20 )

 איציק אשכנזי - ממ״א15:00 - 16:00

יום רביעי 15 יולי
 - ערן  (בזום, רצ"ב קישור ) ישיבת חירום קורונה08:30 - 09:00

דורון
 (בזום  דו"ח מצב תכנית חצי שנתי - ורד חדידה 09:00 - 09:45

 - ערן דורוןרצ"ב קישור)
 (בזום  דו"ח מצב תכנית חצי שנתי - דפנה כהן 10:00 - 10:45

 - ערן דורוןרצ"ב קישור)
 דו"ח מצב תכנית חצי שנתי - אסף עמיחי והילה 11:00 - 11:45

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור)קפלן 
  דו"ח מצב תכנית חצי שנתי - שירה מור יוסף12:00 - 12:45

 - ערן דורון(בזום רצ"ב קישור)
 (בזום דו"ח מצב תכנית חצי שנתי, שירה אברהמי13:00 - 13:45

 - ערן דורוןרצ"ב קישור)
 (בזום  דו"ח מצב תכנית חצי שנתי- מוטי זנה 14:00 - 14:45

 - ערן דורוןרצ"ב קישור)
 (שיחת טלפון) ערן+דפנה על פגישת גדעון שביט14:30 - 15:00
 עותק: ישיבה-שי חג'ג',עוזי חבשוש-,נימרוד 15:00 - 16:00

חלמיש-הכנה לישיבה בוועדה הארצית בנושא משק 
18:00 - 17:00 Zoom Meeting- Blueprint Negev with Russell 

יום שישי 17 יולי

שבת 18 יולי

יום ראשון 12 יולי
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - אווה ליפשיץאבי להם במועצה 8-13
 דברי ברכה לקורס מדצים08:00 - 08:15
 פאב 40- שת''פ מועצה וטללים עם אבי להם, 08:30 - 09:00

 -  (זום רצ"ב קישור )שרון מזרחי, אדוה, הילה קפלן ליאור זלוף 
ערן דורון

 - ערן דורון (זום) מטה מול מטה משאבי שדה 10:00 - 11:30
  פגישת סטטוס -  ראשי מועצות - תקציב חט"ל11:30 - 12:30

 - Grunewald, Gael(קישור לזום בגוף הזימון)
 12:00 שיחה עם אורי ברקוביץ כתב גלובס- ערן 12:00 - 13:00

 - itzur (מועצה אזורית רמת נגב - משרד ערן דורון)דורון, איציק צור
 נסיעה לרהט13:30 - 15:00
 ההזמנה עודכנה: מפגש זום רם שפע וראשי 15:00 - 16:00

תנועות וארגוני הנוער- בהשתתפות בני גנץ, יום א׳ 12 ביולי 
(IDT) (eran@rng.org.il) .2020, 3 אח. - 4 אח - 

 אצל ברוך ובר עם ערן דורון ואסף עמיחי 15:30 - 16:30
 (משרד איכות הסביבה קרית הממשלה -היכרות ונושאים שוטפים 

 - ערן דורוןבאר שבע )

יום שלישי 14 יולי
 (פגישת מטה חירום מחר  ישיבת מטה חירום 08:30 - 09:30

(https://us02web.zoom.us/j/6664867918 .אדוה לוידב-8:30 בזום - 
 - ERAN (במשרדו של ערן )  עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
 הערכות נוער לקיץ עם דודו סויסה  ספי  10:00 - 11:00

 (בזום רצ"ב מלכיאור, אילון צחור, בת שבע פטל מצ"ב נושאים 
 - ערן דורוןקישור)

 יהונתן קישינובסקי11:00 - 12:00
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף12:30 - 13:30

דורון
 - ערן דורון (שיחת טלפון) שיפה בוכריס, שוטף 14:00 - 14:45
 15:30 ישיבת דירקטוריון מפעלי רמת נגב - סדר15:30 - 16:30

 - yaacovm1 (זום)יום מצורף- הפגישה בזום

יום חמישי 16 יולי
 יהודה אבני והילה קפלן' שירה מור יוסף ואדוה 08:30 - 09:30

 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור )תוכנית עבודה  2020
 - לרמן בן  (זום) ועדת היגוי  כוללנית רמת הנגב 09:30 - 16:00

שושן
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19 יולי 2020 - יולי 2020
25 יולי 2020

יום שני 20 יולי
ירושלים

 (מועצה - משרד ערן  רביבים - כביש צפון דרום08:15 - 09:00
דורון; 

https://us02web.zoom.us/j/84824306691?pwd=aFFSalhjanJzVDNXS
(DhwZjZ3VnBGQT09Merakez Meshek - 

 אבי רואה בנושא מתקן חולות עם יהודה אבני, 09:00 - 10:00
 -  (בזום, רצ"ב קישור)יואל ריבלין, יואל מראשק, שירה אברהמי

ערן דורון
 10:00 הנהלת מו"פ- פגישה בזום- מצ"ב סדר 10:00 - 12:00

 - yaacovm1 (https://us02web.zoom.us/j/81382682584)יום
 FW: הצגת מתווה לימודים תשפ"א בהשתתפות 12:00 - 12:30

 שי חג'ג' ,ערןדורון,רינת חכים
https://zoom.us/j/92219827278?pwd=MURhUTExR3hjZnlBeGtJdFJZ)

(a0Rqdz09ליאורה ברנס - 
 שחר שילה - המוצר הדרומי12:30 - 13:30
 (שיחת ערן דורון, טל פודים בנושא אורון ( כולל)16:00 - 17:00

 - ערן דורוןטלפון )
 קורס ריתוך 17:00 - 20:00

יום רביעי 22 יולי
 - ערן דורון (בטלפון) הילה קפלן, שוטף08:30 - 09:30
 שיחת זום  בנושא רכז מו"פ חינוכי עם אדוה, 10:00 - 11:00

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )הילה, ספי וורד פליישר 
 - ערן דורון (בטלפון) שירה מור יוסף, שוטף 11:30 - 12:30
  ליאור זלוף   והילה קפלן בנושא התיישבות 12:45 - 13:15

 - ערן דורון(בזום, רצ"ב קישור)
 גריעת שטחי אש ברמת הנגב עם קובי אלירז, 13:30 - 15:00

 -  (בזום)מיכל בן שושן, נציגי רט"ג והסיירת הירוקה, שירה, עוזי
ערן דורון

 הנהלת שדה בוקר פגישה רבעונית מצ"ב 15:30 - 16:30
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור )נושאים בגוף הזימון 

 - ערן  (בזום, רצ"ב קישור) טל אוחנה ודפנה כהן 17:00 - 18:00
דורון

יום שישי 24 יולי

שבת 25 יולי

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

 - ערן  (בזום מצ"ב קישור ) מטה חירום קורונה 08:30 - 09:30
דורון

 חיוב תקורות בהנדסה עם שירה מור יוסף, 09:30 - 10:30
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור )איציק בר, אליעזר ואמיר 

 הצגת תכנית תת"ל 105 - אתר לטיפול תרמי 11:30 - 12:30
 - עוזי חבשוש ( Zoom Meeting)בפסולת אורון
 - ערן דורון (בטלפון) ורד חדידה, שוטף12:30 - 13:30
 אזורי תעשיה אורון (מוצע) ומישור רותם 14:30 - 16:30

 - דלית זילבר (מצ"ב קישור לשיחת זום)(הרחבה)
  ועדה לתכנון ובניה17:00 - 18:00

(https://us02web.zoom.us/j/87974017685)אווה ליפשיץ - 
 ועדת משנה לפתיחת שנת לימודים - פגישת 17:30 - 18:30

הכנה לקראת פגישה עם שר החינוך

יום שלישי 21 יולי
 - ספי מלכיאור (זום) מרכז טיפולי08:00 - 09:00
 9:00 תשתיות גרעין ניצנה עם יהודה אבני, דויד 09:00 - 10:00

 - ערן דורון (זום, רצ"ב קישור )פלמ"ח והילה קפלן
11:00 - 10:00JNF Aus - Ramat HaNegev (ZOOM) דפנה כהן - 
 (בזום,  דוח מצב תכנית חצי שנתית- עוזי חבשוש11:30 - 12:30

 - ערן דורוןרצ"ב קישור )
 ** שימו לב הפגישה הוקדמה ** דיון ראשי 12:40 - 13:10

 רשויות מועצת הנגב עם שר התקשורת ח"כ יועז הנדל 
(https://us04web.zoom.us/j/8263575168 באמצעות זום) ניסן בן - 

חמו, עורך דין
  אורי אריאל ומשה ישעיהו בנושא נוה תמרים 14:15 - 15:00

 - ערן דורון(בזום רצ"ב קישור )
 ניר כהן בנושא בריכת גלים עוזי חבשוש ושירה 15:00 - 16:00

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )מור יוסף
 ארז ירדני ושירה מור יוסף בנושא השכרת דירות16:00 - 16:45

יום חמישי 23 יולי
  דו"ח מצב תכנית חצי שנתי - ספי מלכיאור 08:15 - 09:00

 - ערן דורון(בזום , רצ"ב קישור )
 גיבוש תבנית פעילות תרבות חדשה עם ספי, 09:00 - 09:30

 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור)ליאור זלוף , מרים, נעמה
 סיכום למסמך תכנית הזנקה לפתחת ניצנה עם 10:00 - 11:00

איציק צור, יהודה אבני, דויד פלמ"ח, יענקל'ה מוסקוביץ ודפנה 
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור)כהן 

  הצגת פעילויות רמת נגב למול חברת רד בינת11:00 - 12:00
(https://zoom.us/j/91685867268)Avni, Yehuda - 

  הצגת מתווה תכנון ופרוגרמה חלוצית 12:003 - 13:30
(https://zoom.us/j/93590168171)Avni, Yehuda - 

 - דפנה כהן HDF (ZOOM) שדה בוקר13:30 - 14:00
 סיון קרן מיראג' בנושא תיירות ועסקים ברמת 14:00 - 15:00

 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור )הנגב עם ליאון ושחר שילה 
  דוח מצב תכנית חצי שנתי- יענקל'ה מוסקוביץ15:30 - 16:30

(https://us02web.zoom.us/j/86240685448 ;זום רצ"ב קישור) ערן - 
דורון
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יום שני 27 יולי
ירושלים

 (לשכת  אצל שר השיכון ליצמן עם מוטי בקשי 09:30 - 10:30
 - ערן דורוןהשר ירושלים )

 איסוף ילדים קייטנה13:30 - 14:30
 (תיכון רמת  דירקטוריון ביקור בחממה ובסדנה 16:00 - 19:00

 - ספי מלכיאורהנגב+הסדנה במועצת רמת הנגב)

יום רביעי 29 יולי
 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 שירה מור יוסף- שוטף 08:00 - 09:00

ערן דורון
 אוסנת קמחי בתל אביב11:00 - 12:00
 פעילות פרטית12:30 - 13:30
 לא לקבוע 13:30 - 15:30
 -  (מועצה אזורית שומרון ) ערן דורון + יוסי דגן 16:00 - 17:00

Hagar Sharan

יום שישי 31 יולי

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

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

11:00 - 09:00Sheizaf - Tree Planting Ceremony  
(https://us02web.zoom.us/j/81271638491)Gabbie Budai - 

09:30 - 09:00JNF AUSTRALIA (שיזף) נטיעת עצים בשיזף  - 
דפנה כהן

 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור) קדם מליאה 11:30 - 12:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) ורד פליישר 12:30 - 13:00
  ועדת חינוך מרכז המועצות האזוריות בזום13:00 - 15:00

https://zoom.us/j/95832301502?pwd=Z2FOcWdoczdlcEZXZC96UW)
(R6RjY4dz09Or Kobi - 

15:30 - 15:00jnf usa (פגישה טלפונית) שירה מור יוסף - 
 עמיחי הס וספי מלכיאור - היערכות בית מדרש 17:30 - 18:15
 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )לשנת תשפ"א 
 (במשרדו של ערן ) יעקב ענבר 18:30 - 19:00

יום שלישי 28 יולי
 מפגש בנושא משלמים עם שר החוץ  גבי אשכנזי09:00 - 11:45

 (מכללת רופין)ושר החקלאות אלון שוסטר
 הוועדה המיוחדת לזכויות הילד- הצורך החיוני 12:00 - 13:00

 במחשב לכל ילד
https://zoom.us/meeting/register/tJMud-2trjMjGNQNZgWTvNndTP)

(MFISOAmJG9Or Kobi - 
 גורן - עמיר14:00 - 15:00
18:00 - 17:00zoom - חדר  פגישה עם ערן דורון ודרור אלוני) 

 - ערן ראובני (DERANR)זום 8 )

יום חמישי 30 יולי
פעילות פרטית

 (חגים דתיים יהודיים)תשעה באב
 סיוגיות משפטיות הפעלת לימודים במרחב 10:30 - 11:00

 - ליאורה  (בזום)הכפרי- אבי קמינסקי,עירן דורון, רינת חכים.
ברנס

 ארז ירדני חממה טכנולוגית תיקשורתית וכפר 11:00 - 12:00
 - ערן דורון (בזום )המאה

 - ערן דורון (רצ"ב קישור לזום) שחר שילה, שוטף 12:30 - 13:30
 - ערן דורון (רצ"ב קישור לזום) ליאון דוד, שוטף 14:00 - 15:00
 פגישה עם ערן דורון - ר.מ.א  רמת נגב. בנושא- 15:15 - 16:00

 (לשכת השר (בווייז- החלטת ממשלה תכנית הזנקה פתחת ניצנה
 - אלון הקרייה החקלאית ראשון לציון, בניין ההנהלה קומה 4))

[Alon Schuster] שוסטר


