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יום שני 31 אוגוסט
ירושלים

 פעילות פרטית11:00 - 12:00

  תזכורת - 14:00 ישיבת דירקטוריון מי רמת 14:00 - 17:00
 -  (תחנת ניסיונות רמת הנגב)הנגב ופרידה מאדוה
mei-r.n@mop-rng.org.il

 סיור זאביק קדם וגדעון שביט15:30 - 19:45

20:00 - 18:30 Updated invitation: Yuma -Ramat Negev 
 (IDT)Partnership call @ Mon 31 Aug 2020 6pm - 7:30pm 

(eran@rng.org.il)daniel@nslcomm.com - 

יום רביעי 2 ספטמבר
 שיחת פתיחה חיילי גרעין פרק משימה - גרעין 08:30 - 09:15

 - אורלי זרחין (מועצה)רפיק

 (בי"ס נגב סיני ) הכנסת ספר תורה בי"ס נגב סיני10:00 - 11:00

  כוללנית רמת הנגב- יישובים- שיזף- בזום10:00 - 10:40
(https://us02web.zoom.us/j/81113839576)אווה ליפשיץ - 

  כוללנית רמת הנגב- יישובים- טללים- בזום10:40 - 11:20
(https://us02web.zoom.us/j/84968566088)אווה ליפשיץ - 

  כוללנית רמת הנגב- יישובים- רתמים- בזום11:30 - 12:30
(https://us02web.zoom.us/j/88984173819)אווה ליפשיץ - 

  כוללנית רמת הנגב- יישובים- באר מילכה12:30 - 13:30
(https://us02web.zoom.us/j/83899637382)אווה ליפשיץ - 

  כוללנית רמת הנגב- יישובים- קדש ברנע- בזום13:45 - 14:45
(https://us02web.zoom.us/j/85079238440)אווה ליפשיץ - 

 (במשרדו  אפרת גיא אשלים בנושא גבית ארנונה15:00 - 15:30
של ערן)

 (משרד  ספי-נוהל הנחות לאישור הדירקטוריון15:30 - 16:00
 - ספי מלכיאורערן)

 - ערן דורון הילה קפלן,  שוטף17:00 - 18:30

יום שישי 4 ספטמבר

שבת 5 ספטמבר

יום ראשון 30 אוגוסט
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 פעילות פרטית08:00 - 09:00

 (מאחורי  פתיחת שנה בתיכון לחינוך סביבתי09:00 - 10:00
הצוקרמן )

 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים מורחב 09:30 - 11:30

  ישיבת הנהלה מספר 4- 30.8.20 - תזכורת!12:00 - 13:00
https://zoom.us/j/94228083603?pwd=aUVBcHdaaXZ2ZFowTVNNYit)

(5cjVpUT09Or Kobi - 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) קדם מליאה 13:00 - 14:00

  רם זהבי רמת נגב - ישיבת הערכות לתשפ"א 14:30 - 15:30
(https://call.lifesizecloud.com/795400)רם זהבי - 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:30 - 16:30

  מפגש שיתוף ציבור- מרכז שירתים בעבדה17:00 - 18:30
 - Adi Weiss(מקום פתוח במועצה אזורית רמת נגב)

יום שלישי 1 ספטמבר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 תחילת שנת הלימודים 08:00 - 13:00

 (זאביק שולח קישור  שיחת זום עם jnf אוסטרליה 13:00 - 14:00
 - ערן דורון)

  ד"ר טלאל אלשאמי בנושא מוקד רפואי 15:00 - 16:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן)

 אליעזר, אמיר, הילה בנושא יציאה למכרז 16:00 - 16:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )הנה"ח 

19:15 - 18:00 Lecture - Future of the Negev with Mayor 
Eran Doron - JCO(זום - ג'רד ישלח במשך) ג'רד וויט - 

 אסיפת הורים נדב18:30 - 19:30

יום חמישי 3 ספטמבר
save the date......סיור משימות במועצה חייילי נח"ל פרק 

 (לוז מדוייק ישלח בהמשך, אנא שריינו את משימה - גרעין רפיק
 - אורלי זרחיןהיום)

  (במשרדו של ערן) ערן מאיר סטטוס תב"ע שיזף 08:30 - 09:00
- ערן דורון

  ועדת עובד מצטיין - הילה,  ורד, אליעזר 09:00 - 10:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 10:00 טקס הנחת קו מים לפתחת ניצנה וחניכת10:00 - 13:00
 - Sapir (בכניסה להר קרן)מאגר שלח

 (פארק  הרמת כוסית עם השרה גילה גמליאל 14:00 - 16:00
נחל באר שבע)

 - ערן דורון (בחדר המליאה) מטה מול מטה כמהין 16:00 - 17:30

 סדנת מנהיגות מקומית שת"פ בריאות - רשויות 18:00 - 19:30
מקומיות 
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יום שני 7 ספטמבר
ירושלים

 (חדר מליאה - מועצת  פגישת מזכירים - מועצה 08:30 - 10:30
(https://us02web.zoom.us/j/82099621660 ;הילה קפלןרמת הנגב - 

 (בי"ס נגב  טקס כיתה א' ב' בית ספר נגב סיני 09:10 - 09:55
סיני )

 (זום) ועדת הכלכלה ,שדה תעופה משלים בנגב 09:30 - 10:00

 (אילן ישורון,  אצל אילן ישורון , הסדרה הר נגב11:00 - 12:00
 - אילן ישורון (DILAN)התקווה 4. באר שבע)

 לא לקבוע12:00 - 14:00

 פעילות פרטית14:00 - 16:00

 16:00- מודל עבודה של החינוך הבלתי פורמלי 16:00 - 17:00
במינהל לחינוך התיישבותי. אילנה נולמן, חגי גרוס, ערן דורון, 

 (zoomרינת חכים, מרי יוסף, ענת זמל, ראובן לייבל, רון פרייזלר
 - לשכת מנהל המינהל- לינק מצורף בגוף הזימון)

יום רביעי 9 ספטמבר
 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 שירה מור יוסף- שוטף 08:30 - 09:30

ערן דורון

  איתן פלזנשטיין עם ספי מלכיאור ויוני שריר 11:00 - 12:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (מועצה אזורית  ערן דורון + הגר שרן / שוטף 12:30 - 13:30
 - Hagar Sharanרמת נגב )

 ד"ר אסי סיקורל עם ערן דורון, הילה קפלן 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )ומוטי זנה 

 (במשרדו  רו"ח דוד סרוסי בנושא ביקורת 16:002019 - 17:00
 - ערן דורוןשל ערן דורון )

 שמואל בזק וצוות מרחב עם בנושא הסעות 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (במליאה )ובטיחות, שירה מור יוסף והילה קפלן 

יום שישי 11 ספטמבר
 ברמת הנגב פותחים שנה בהפתעה (בישובים) - 12:00 - 14:00

 - רכז  (אזור הבריכה - קדש ברנע)תיאטרון רחוב נע: קדש ברנע 
תרבות

שבת 12 ספטמבר
 קורס גלישה14:00 - 16:00

יום ראשון 6 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

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

 פרויקט סולארי חממות עם אבי להם, שירה, 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)ויואב כץ

 - ערן דורון (בהאב) פורום מנהלים 09:30 - 11:30

  דוח מצב תכנית חצי שנתית שירה אברהמי 11:30 - 12:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 פעילות פרטית12:30 - 13:30

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 14:00 - 15:00
דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:00 - 16:00

 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00

 - ערן דורון (בבית הפיס ) ישיבת מליאה18:00 - 20:30

יום שלישי 8 ספטמבר
 - Aliza  (בצריף) טקס חתימה עם שגריר וייטנאם10:00 - 10:45

Mendelovich

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף12:30 - 13:30
דורון

 13:30 פגישה עם חיים אלוש ממשוב- ערן דורון 13:30 - 14:00
 -  (מועצה אזורית רמת נגב - משרד ערן דורון)ויענקלה מוסקוביץ

Sapir

 (חדר  ישיבת הנהלה- מרכז קהילתי רמת הנגב16:00 - 19:00
 - ספי מלכיאורמליאה)

 הרמת כוסית לחג + שולחן עגול  עם אלוף 17:30 - 20:00
 (בפיקוד דרום )פיקוד דרום 

יום חמישי 10 ספטמבר
מירי חופש 

 (מרכז  תעדוף משימות מול משרד החינוך09:30 - 10:00
 - Or Kobiהמועצות האזוריות)

 מפגש היכרות עם יו"ר הנהגות ההורים 10:00 - 11:00
 -הכרות:- מירום שיף\ סיגל שפיץ טולדנו, שי חג'ג' , רינת חכים
 - (מרכז המועצות האזוריות שדרות שאול המלך 8 תל אביב קומה 4)

ליאורה ברנס

 פ"ע איציק אשכנזי- יו"ר ועדת חינוך- מירב בן 11:00 - 12:00
 - Or Kobi (מועצה אזורית רמת נגב)שימול

 (פאר  ממי- ערן דורון ( מ.א רמת הנגב) - פ.ע12:30 - 13:30
 - אביגיל גברילוקלוין. השלושה 2 תל אביב. כניסה B1 קומה 5 )

 13:30 שיחת זום בנושא דרכי גישה לחוות 13:30 - 14:30
בודדים- איתי פרימן, שירה מור יוסף, ערן דורון, יענקלה 

 - Sapir (https://us02web.zoom.us/j/82789678209)מוסקוביץ

 רם שפע,רינת חכים מנהלת תחןם חינוך 15:15 - 16:15
 (שדרות שאול המלך 8 תל אביב קומה 4  וקהילה, ערן דורון

 - ליאורה ברנסלהתקשר עשר דקות קודם לחניה)

 אופיר לוינגר16:30 - 17:00

 ניחום אבלים ניב וייזל18:00 - 19:30
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13 ספטמבר 2020 - 
19 ספטמבר 2020

יום שני 14 ספטמבר
ירושלים

  אצל אלי אסקוזידו ראש מוא"ז נחל שורק 09:30 - 10:30
 - ערן דורון(לשכת ראש המועצה)

  אשלים - ערן דורון - אושרת דוד - אלעד גלפרין11:45 - 12:45
 - eladga@mof.gov.il(אצל אושרת - חדר 532)

 13:15-פ"ע ערי עולים-סיוון להבי,ר' מועצת 13:15 - 14:30
מצפה רמון,ר' מועצת מרחבים,ר' מועצת חבל איילות,ר' מועצת

 (אצל ליאור פרבר,סמנכ"ל אגף פנים, משרד ראש רמת נגב,כפיר,
 - ליאור פרברהממשלה ,חדר וועדות שרים(נוי))

יום רביעי 16 ספטמבר
 טיילת נחל צין שדה בוקר- הצגת תכנית לראש 09:00 - 10:00

 המועצה
https://us02web.zoom.us/j/84279591200?pwd=NW5yUld0RnVwZEt)

(3OXVDYnNwZW5pUT09Livnat Gelem - 

 JNF הולנד - דודו ויויאן ודפנה11:30 - 12:00

 - ערן דורון (בזום ) הפקת לקחים פתיחת שנה"ל 12:00 - 13:00

  קידום עסקה- בריכות התפלה בפתחת ניצנה14:00 - 15:00
 - אווה ליפשיץ(חדר מליאה, מוא"ז רמת הנגב)

 (בזום  מטה מול מטה באר מילכה מצ"ב נושאים 15:00 - 16:00
 - ערן דורון)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דוד בן לולו, שוטף 16:00 - 17:00

  מפגש עם משתתפי דרך הנגב / ליאור זלוף 17:00 - 17:45
 - ערן דורון(מרכז צעירים )

 18:30 היערכות לסגר -מזכירי ישובים ויו"ר צח"י18:30 - 20:00
 - (בזום ) עם הילה קפלן, ורד חדידה, ספי מלכיאור, דרור הראל 

ערן דורון

יום שישי 18 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב ראש השנה

 קורס גלישה14:00 - 16:00

שבת 19 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום הראשון)

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) ורד חדידה, שוטף10:30 - 11:30
דורון

יום ראשון 13 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 פגישה משרד הפנים סגר קורונה הילה/ורד/ערן08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) ורד חדידה, שוטף 08:30 - 09:30

 - ערן דורון (זום) פורום מנהלים מורחב בזום09:30 - 11:30

 זיו שלו, עו"ס - פגישה היכרות עם ראש המועצה11:30 - 12:00

 -  (במשרדו של ערן ) 12:15 ספי מלכיאור- שוטף 12:15 - 13:15
ערן דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:00 - 16:00

 -  (בזום) מטה מול מטה רביבים רצ"ב נושאים 16:00 - 17:00
ערן דורון

 פגישת עבודה עם ראש מועמת רמת נגב ערן 17:00 - 18:00
 - יעקב בליטשטיין (בזום)דורון - דרך ימית לשכת השרה 

 מסיהת תה - משפח קריבין18:00 - 19:00

יום שלישי 15 ספטמבר
 - ורד פליישרתחילת עבודה תמר ג'בלי (רכזת פיתוח משאבים)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) סימונה בראל 08:00 - 08:30

  ישיבת מועצת האשכול – איגוד ערים אשכול 09:00 - 11:00
 -  (ZOOM)רשויות נגב מזרחי + הרמת כוסית לחג ראש השנה

רויטל עטר כלפון

 - ערן (במשרדו של ערן ) מח"ט פארן אלעד שושן 09:00 - 10:00
דורון

 (מדשאה מחוץ לאגף   הרמת כוסית ראש השנה 10:00 - 11:00
 - פעילויות מועצהשפ"ה)

 צביה אלמליח בנושא תכנית מיזם יהלום עם 12:45 - 13:45
 - ערן דורון (לטרון )ספי

 15:00 שולחן עגול בנושא -חוות בודדים  אריאל15:00 - 16:00
צבי-אלי וקנין -עו"ד שירה תם- עו"ד מניה לייקין-עדיאל שמרון-

ערן דורון-יענקלה מוסקוביץ--עו"ד איתי עצמון -חדר ועדת 
 - יעקב מרגי (חדר ועדת הכלכלה)הכלכלה

 דיון ראשי רשויות לקראת חגי תשרי בצל 17:45 - 18:45
 -  (באמצעות הזום, חדר ישיבות פנים)הקורונה - באמצעות הזום

אריה מכלוף דרעי

יום חמישי 17 ספטמבר
 איתן דוניץ ושלומית גרינולד בנושא יום בן גוריון08:00 - 08:30

 (במועצה )קהילתי 

 שיחת טלפון- ערן, שירה וכתב של הנדלן 08:30 - 09:00
 - אווה ליפשיץמרקט- תבע משאבי שדה

 - ערן דורון גדעון שביט ודפנה כהן 09:00 - 10:00

 קידום פרויקטים במסגרת המוצר הדרומי - רמת10:00 - 11:15
 - Ella Amsalem (חדר הישיבות מרכז הצעירים רמת נגב )הנגב 

 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה בזום- ראשי 11:00 - 12:00
 - Or Kobi (https://zoom.us/j/99203378012)המועצות האזוריות

 קרן רמון, שביל או מצפה לזכרה של רונה רמון 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור)עם שירה ושחר 

 פעילות פרטית13:15 - 14:15

 מפגש עם השרה גילה גמליאל בנושא -נושאים 15:45 - 16:45
 (תל אביב  קרית סביבתיים משמעותיים במועצות האזוריות

 - ליאורה ברנסהממשלה דרך מנחם בגין 125 קומה 11 )
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20 ספטמבר 2020 - 
26 ספטמבר 2020

יום שני 21 ספטמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)צום גדליה

 -  (בזום ) מטה חירום, הערכות לסגר "גל שני" 08:30 - 10:00
ערן דורון

 הכנת הדיון של עבד׳ה10:00 - 11:00

 ערן דורון - ראש מועצה אזורית רמת הנגב - 11:00 - 12:00
 (רשות החברות - הגן הטכנולוגי , מדרשת שדה בוקר - טלפונית 

 -בניין המגדל 23, קומה 8 מלחה ירושלים (חנייה בג.ט.י - מול הקניון))
yakovk@gca.gov.il

  ערן דורון - ראש מועצה איזורית רמת נגב12:30 - 13:15
(ZOOM)זמיר אסף - 

 (זום רצ"ב  יוסף דרזנין מנכ"ל משרד ההתיישבות 15:30 - 16:30
 - ערן דורוןקישור )

  דוד לפלר מנכ"ל משרד הכלכלה בנושא עבד'ה 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (בזום - שלחו קישור )עם אליעזר, הילה ויוני שריר

יום רביעי 23 ספטמבר
 -  (זום, רצ"ב קישור ) נושא מל"ח עם הילה ומוטי 08:30 - 09:30

ערן דורון

 - ערן דורון ( זום ) קדם מליאה מס 9 09:30 - 10:30

 צעדת בן גוריון עם שחר שילה, דנה אבידן, דרור13:00 - 14:00
 - ערן דורון (זום, רצ"ב קישור )הראל דורית קוראין

15:00 - 14:30RNG-Israel Aus Chamber of Commerce  
(ZOOM)ערן דורון - 

 שיחת זום - ערן דורון + הגר שרן + מושיק ביבי 15:00 - 16:00
 - Hagar Sharan/ שוטף 

 - ERAN (שיחה טלפונית)  עוזי חבשוש - שוטף 16:00 - 17:00

 - ערן דורון (זום , רצ"ב קישור ) צק"י מרחב עם 18:30 - 19:30

יום שישי 25 ספטמבר

שבת 26 ספטמבר
 שיעור גלישה מס 14:004 - 16:00

יום ראשון 20 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום השני)

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

יום שלישי 22 ספטמבר
 (רח'  פגישת היכרות עם ראש מ.א רמת הנגב09:00 - 10:00

 - התקווה 4, קריית הממשלה ב"ש, קומה 1, לשכת מנהל המרחב)
(DRONIT) רונית שרון

 תומר גוטלהוף מתכנן המחוז10:00 - 11:00

 אירוע הזכרה לפרס11:00 - 12:00

  דפנה וערן על פרויקט מבנים יבילים ניצנה11:30 - 12:00
 - ערן דורון(משרד ערן)

 - ערן  (בזום, רצ"ב קישור ) שירה אברהמי, שוטף12:30 - 13:30
דורון

 אסף עמיחי, הילה קפלן ואמיר בנושא אשפה 13:30 - 14:30
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור )עודפת בעסקים 

 פסולת אורגנית עם אסף, שירה אברהמי, הילה 14:30 - 15:00
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור )קפלן

 זום- הצגת תכנית נווה גוריון- ערן דורון, שירה 15:15 - 16:00
 מור יוסף, ארז אלה, מירי, רוני פלמר

(https://us02web.zoom.us/j/85260002075)מור פישר - 

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 24 ספטמבר
  שאלון לסקר עובדים בנושא חד פעמי במועצה11:00 - 12:00

(https://us02web.zoom.us/j/83404852464 ;מועצה)אסף עמיחי - 

 - ערן  (שיחה טלפונית) שירה מור יוסף- שוטף 12:00 - 13:00
דורון

 שיחת זום / ערן דורון+מושיק ביבי+הגר שרן / 13:00 - 13:30
 - Hagar Sharanשוטף

 (זום, רצ"ב קישור הכנה לסגר- הילה, ורד פליישר 13:30 - 14:00
 - ערן דורון)

 פעילות פרטית14:45 - 15:45
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27 ספטמבר 2020 - 
3 אוקטובר 2020

יום שני 28 ספטמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)יום כיפור

יום רביעי 30 ספטמבר
 -  (Zoom) פגישת המשך עם ערן דורון 08:00 - 09:00

joseph.draznin@gmail.com

 - הילה קפלן פסולת אנרגיה 09:30 - 10:30

  ועדת חינוך מועצה אזורית 10:00 - 10:30
(https://zoom.us/j/98348260557)

 בית קטן בערבה, חבל אילות עם ערן דורון, חנן 10:30 - 11:30
גינת יהודה אבני, הילה קפלן, שירה מור יוסף, אופיר לוי, הדס 

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )שפירא 

 סוגיות שעל סדר היום ואשפה מוא"ז חבל אילות11:30 - 12:30
עם ערן דורון, חנן גינת, אסף עמיחי, יעל גרינוולד, הילה קפלן, 

 -  (בזום, רצ"ב קישור )הדס שפירא, רויטל טריפלר, דורון אלפסי 

 איגור12:30 - 13:00

 "צפיפות דיור במרחב הכפרי, לוח 2 - מחוז דרום13:00 - 16:00
 - מרים כהן (zoom לשכת תכנון דרום 1)"

  ישיבת הנהלה בזום- תזכורת+נושאים לדיון!14:00 - 15:00
https://zoom.us/j/98471557520?pwd=dmdMRE5YalRuV2ZTaXBXRX)

(Yyb0dyQT09Or Kobi - 

 פעילות מתנ"ס עם ספי, דרור, ורד פליישר, 15:30 - 16:30
 - ערן דורון (זום , רצ"ב קישור )אליעזר, הילה 

יום שישי 2 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב סוכות

  מרוין ישראלוב 17:00 - 18:00
(https://us02web.zoom.us/j/86284807127)

שבת 3 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)סוכות (ישראל)

 גלישה 14:00 - 16:30

יום ראשון 27 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (חגים דתיים יהודיים)ערב יום כיפור

  ישיבת חיתוך מצב מטה קורנה מצומצם09:30 - 10:05
(https://us02web.zoom.us/j/83977287568)ערן דורון - 

 שיעור גלישה מס 5 11:00 - 13:30

יום שלישי 29 ספטמבר
 (משאבי  ביקור ב"משותף " נלי בן משאבי שדה 08:30 - 09:30

שדה ליד הבית תינוקות )

 פגישת זום עם מיכאל גדלביץ' מנהל מחוז משרד11:30 - 12:30
בריאות עם  גל הורביץ, הילה קפלן, דרור הראל, מוטי זנה, ורד 

 - ערן דורון (זום, רצ"ב קישור )חדידה 

 ישיבת מעקב בזום-(15.7.2020)-שי חג'ג',עוזי 14:00 - 15:00
חבשוש-,נימרוד חלמיש-,ערן דורון-ר.מ. אזורית רמת נגב-הכנה 

לישיבה בוועדה הארצית בנושא משק האשפה-שלמה 
דולברג,איתי חוטר,מירה סלמון,קרנית גולדווסר,מאיה 

קרבטרי-(חבצלת ולינור-אנו נאלצים לדחות הישיבה ,אם יש 
 (באפליקצית זום ~~קישור בגוף הזימון~~ (חבצלתבעיה עם המועד

ולינור-אנו נאלצים לדחות הישיבה ,באם יש בעיה עם המועד-נא 
 - שלמה דולברגהתקשרו-רינה-03-6844200/2-תודה))

 סקירת הישובים בכוללנית- 15:30 - 17:30
 ערן+הילה+שירה+מיכל+רפי-דרך זום
(https://us02web.zoom.us/j/81770132924)שירה מור יוסף - 

 (זום , ישיבת מליאה מס' 9  ( במקום באוקטובר )18:00 - 20:30
 - ערן דורוןרצ"ב קישור )

יום חמישי 1 אוקטובר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 - ערן  (שיחת טלפונית ) ספי נושא מרכזי למידה 08:00 - 08:30
דורון

 - הילה קפלן (זום ) וועדת פרט08:30 - 09:30

 - ערן  (משרדו של ערן ) פגישה ערן/ניר תמרקין 10:00 - 10:30
דורון

 טרנספורמציה בדיגיטל לעסקים מ.א רמת נגב -12:00 - 13:00
 הג'וינט

https://us02web.zoom.us/j/87586878653?pwd=azJ4NUd1Y05lMUJ)
(aUFlJKy9lS0ZsUT09Tal Gal - 

 - ערן דורון (זום) מיזם גלמפינג בחאן ניצנה 13:40 - 13:55

 כנס שטיפטונה14:00 - 15:00

 (זום;  מטה חירום מועצה 15:00 - 16:00
https://us02web.zoom.us/j/82391676904)הילה קפלן - 

 גולן כפרי ופטריק מזוז בנושא תקציבים ותחנות 16:00 - 17:00
 - (בזום רצ"ב קישור )הסולאריות עם אליעזר/ אמיר והילה קפלן 

ערן דורון


