
1 ערן דורון16:03 11/01/21

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

דצמבר 2020

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

נובמבר 2020
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5 דצמבר 2020

יום שני 30 נובמבר
ירושלים

 ורד חדידה בנושא כח אדם רווחה עם הילה 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )קפלן

 העתק: פגישת מזכירים - יוזמות כלכליות 08:30 - 10:00
 (זוםואופציה לשיתופי פעולה עם מזכירי היישובים- דוד בן לולו 

 - הילה קפלן)

 פגישת מזכירים - יוזמות כלכליות ואופציה 08:30 - 10:00
 - הילה  (זום )לשיתופי פעולה עם מזכירי היישובים- דוד בן לולו 

קפלן

 (זום  מטה חירום עם מזכיר וצח"י משאבי שדה09:00 - 10:00
 - ערן דורוןרצ"ב קישור)

 צילום לסרט ל JNF אוסטרליה על פארק ניצנה 10:00 - 10:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מצ"ב המלל 

 (ישובי יום בן- גוריון בקהילה " חצרות פתוחות " 16:30 - 21:30
 - רכז תרבותהמועצה)

 זום ראשי רשויות עם שר החינוך- החזרת 17:30 - 18:30
 מערכת החינוך

https://us02web.zoom.us/j/88924189035?pwd=anpKbThMcXFiekEx)
(cjhTMkhnWWVzdz09Or Kobi - 

יום רביעי 2 דצמבר
 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 שירה מור יוסף- שוטף 08:00 - 09:00

ערן דורון

 -  (בזום) ישיבת מועצת הרשות לפיתוח הנגב10:00 - 11:00
אורלי גבאי - מנהלת לשכת מנכל

  פורום פיתוח כלכלי עם מזכירי יישובי הפתחה 11:30 - 13:00
 - הילה קפלן(זום)

  דיון בנושא תכנית אסטרטגית לאשכול נגב  13:00 - 14:00
מזרחי עם אליעזר עם אליעזר יעקב, דגנית אביטל וארז קרייזלר

 כפר לילדים עם צרכים מיוחדים , יניב חליבה 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )טולדנו 

 מועצה אזורית רמת-נגב - פתרונות תעסוקתיים 15:00 - 16:00
 (שיחת זום - נעמה קאופמן פס, המשנה למנכ"ל משרד למועצה

 - Naama.KaufmanFass@economy.gov.ilהכלכלה)

 (מועצה אזורית  ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00
 - Hagar Sharanרמת נגב )

 (במשרדו  הילה, אליעזר, אמיר בנושא אשלים 16:00 - 16:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 לא לקבוע16:30 - 20:00

יום שישי 4 דצמבר

שבת 5 דצמבר

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

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) ורד חדידה, שוטף08:30 - 09:30
דורון

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

  ברוכים הבאים לדנה ובריאן פרידמן - קולורדו11:00 - 11:30
 - ג'רד וויט(משרד של ערן)

 ישיבת הנהלת מרכז המועצות האזוריות בזום- 12:00 - 13:00
 תזכורת+נושאים לדיון!

https://zoom.us/j/97089700413?pwd=b3hZaXUreUtCWlVlTUVxZzB5)
(OWY1dz09Or Kobi - 

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

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף14:00 - 15:00

 - הילה קפלן (משרד ערן ) מרכז הפעלה בחירום 15:30 - 16:30

  עיד קשחר ויוני  לקראת הפגישה עם המתכנן 16:30 - 17:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

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

 -  (תיכון סביבתי) אופיר בן פורת עם ערן דורון 08:00 - 08:45
ערן דורון

  ועדת חינוך מרכז המועצות האזוריות09:30 - 11:00
https://zoom.us/j/91975346048?pwd=WTlGd3hvOCtGVTBicXowNkJ)

(GNWN5QT09ליאורה ברנס - 

 (אצל  ספי הכנה למליאה ודירקטוריון מתנ"ס 12:00 - 13:00
 - ערן דורוןערן)

  פגישה ברמת הנגב Frontier דו"ח התקדמות13:00 - 15:00
(Center Ramat Negev desert agriculture, מרכז לחקלאות מדברית 

(Ashalim, Israel ,רמת הנגבella@eilathub.co.il - 

 14:00 - "חוסר ענין לציבור" הרצאה להעלאת 14:00 - 15:30
 - פעילויות מועצה (zoom)המודעות בנושא אלימות נגד נשים

 צילומי מט"ש 15:00 - 16:00

 - חבצלת אזולאי  סיור וועדת היגוי בשבטה 16:00 - 17:00
Havatselet Azulay

יום חמישי 3 דצמבר

 - הילה קפלן סיור מחלקתי 08:00 - 16:00

 ליאור פרבר בנושא החלטת ממשלה פתחת 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (בזום רצ"ב קעשור )ניצנה 

 (עיריית ת"א חדר  אצל הילה מנכ"לית קרן ת"א 12:30 - 13:00
ליד רון)

 שיחה עם תומר גוטהולף16:15 - 17:15

 שיחה עם רונית שרון17:15 - 18:15
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6 דצמבר 2020 - 
12 דצמבר 2020

יום שני 7 דצמבר
ירושלים

 (רח' התקווה 4, קריית  שוטף ראש מ.א רמת הנגב09:00 - 10:30
 - רונית שרון הממשלה ב"ש, קומה 1, לשכת מנהל המרחב)

(DRONIT)

 ישראל ליכטיג ( מחליף אושרת דוד ) אלעד 14:00 - 15:00
 גלפרין החשב הכללי באוצר בנושא פרויקט סולארי אשלים 

(קפלן 1 ירושלים )

 אשלים - ערן דורון-ישראל ליכטיג-אלעד גלפרין14:00 - 15:00

 (הגנן 1 קומה 6 מודיעין ) אצל דובדבני יו"ר קק"ל 16:00 - 16:30

 פעילות פרטית17:45 - 18:15

 פעילות פרטית18:00 - 19:00

יום רביעי 9 דצמבר
 כביש גישה למדגרה שדה בוקר עם אראל ארצי,09:00 - 09:30

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )איל מאיר, שירה מור יוסף

 - ערן דורון (שיחה טלפונית ) הגר וערן שוטף 09:30 - 10:00

 אור חביב האב אילת10:00 - 11:00

 פעילות פרטית11:00 - 13:00

 צפי לוחות זמנים וקליטה- צמיחה דמוגרפית( 13:00 - 14:30
 כדוגמת 69 יח"ד רתמים)- דרך זום

(https://us02web.zoom.us/j/84524708710)אווה ליפשיץ - 

 - הילה קפלן שיחה טלפונית רועי+ערן+ הילה14:00 - 14:30

 - ערן דורון (טלפונית) דפנה כהן - שוטף 14:30 - 15:30

 (חדר מליאה) דירקטוריון המרכז הקהילתי תש"פ 16:00 - 19:00

יום שישי 11 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה

  USA JNF אורחת11:00 - 13:00

 צילומים לצלילים במדבר12:30 - 13:30

שבת 12 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השני)

 פעילות פרטית11:00 - 12:00

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

 ראיון ערוץ הכנסת08:30 - 09:30

 ועדת משנה סטטוטורית09:00 - 15:30

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

 -  (משרד ערן) תקציב-הכנה לישיבת דירקטוריון11:00 - 12:00
ספי מלכיאור

 ועדת הכלכלה  1.הצעת חוק התקשורת (בזק 12:00 - 13:30
ושידורים) (תיקון מס' 74) (הוראות לעניין פריסת רשת 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) שחר שילה, שוטף 13:00 - 13:45

 - ערן דורון (בזום) ועדת צת"פ משרד התיירות 14:00 - 14:30

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 14:30 - 15:00
דורון

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

  ועדה לתכנון ובנייה16:30 - 18:00
(https://us02web.zoom.us/j/85632555904)אווה ליפשיץ - 

 -  (בתיכון האזורי) ישיבת מליאה שלא מן המניין 18:00 - 20:30
ערן דורון

יום שלישי 8 דצמבר
 דרור במדבר בנושא קידום ועדה משותפת 08:00 - 08:30

 (אצל ערן)משרד התיירות ורמ"י 

 מלי שרביט עם ערן דורן ושירה מור יוסף ( מצ"ב11:30 - 12:30
 (אצל מלי שרביט  משרד השיכון קומה 2 קרית הממשלה נושאים) 

 - ערן דורוןב"ש )

 - יאיר מעיין [Yair Maayan] (ZOOM) ערן דורון13:15 - 13:55

 **לידיעה** סיור ברמות נגב  - עם מנכל"ית 14:30 - 16:00
 - moshe.cohen1@iec.co.il (מועצת רמות נגב)וראש המועצה

 (מו"פ ) כנס פורם 10 ברשות הקמצ"ר 15:00 - 15:45

 ביקור ראשי יחידת הנח"ל (דבי וחביבה) 16:00 - 16:30
 - אורלי זרחין (מועצה)במועצה- גרעין רפיק

 לא לקבוע 16:30 - 20:30

יום חמישי 10 דצמבר
מירי חופש

 חגי רביד - בנק השקעות קוקרמן08:30 - 09:00

 - ערן  (אצל ערן ) אליעזר והילה בנושא גזברות 09:00 - 09:30
דורון

 מועצת רמת נגב ומרכז לאודר לתעסוקה - 11:30 - 12:30
 -  (https://zoom.us/j/93176706474)הקמת מנהלת עסקים קטנים

tamar@eretzir.org.il

 (שימו לב  ועדת מעקב לאתר הפסולת אשלים13:00 - 14:30
 - טל פודיםהקישור לזום עודכן- באמצעות זום- מצ"ב קישור)

 - ערן דורון (אצל ערן ) סיכום שבועי, הילה וערן 16:00 - 16:30
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13 דצמבר 2020 - 
19 דצמבר 2020

יום שני 14 דצמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום הרביעי)

 מליאה ועדה מחוזית ו09:00 - 15:30

 (הגן אבי מאיר החטיבה להתיישבות  וערן דורון 10:00 - 11:00
 - ערן הטכנולוגי מלחה בנין ארז כניסה ג' קומה 1 לשכת מנכ"ל )

דורון

 השר מיכאל ביטון12:00 - 13:00

 חלף היטל השבחה - רמת הנגב, פגישה עם ישי 13:00 - 14:00
 (משרד האוצר, קפלן 1, קומה 4, בן אלי, ס. בכיר לחשב הכללי

 - עוזי חבשושחדר 445, ירושלים)

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ מירי רגב- 14:00 - 15:00
 שרת התחבורה-תזכורת ונושאים לדיון!

https://zoom.us/j/93618920050?pwd=R1FzdysydlVveU0vZENNOEx)
(UcWpLQT09Or Kobi - 

יום רביעי 16 דצמבר
 - רכז תרבות פסטיבל צלילים במדבר- פרטים בקרוב00:00

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)

יום הולדת לאבא 

מירי חופש

 ועדת הכלכלה  1.הצעת חוק התקשורת (בזק 09:00 - 10:30
ושידורים) (תיקון מס' 74) (הוראות לעניין פריסת רשת 

 - לימור וקנין (זום-רמת נגב, ברנר)מתקדמת), התשפ"א-2020

 העתק: ועדת החינוך, התרבות והספורט  09:30 - 11:00
 (זום-רמת נגב, הגליל העליון, תרבות כמנוע צמיחה בנגב ובגליל

 - לימור וקניןהגליל התחתון)

18:00 - 17:00rabbi Jay  - Colorado 

יום שישי 18 דצמבר
 - רכז תרבותפסטיבל צלילים במדבר- פרטים בקרוב

 פגישה יואב גלנט10:00 - 11:00

שבת 19 דצמבר
 - רכז תרבות פסטיבל צלילים במדבר- פרטים בקרוב00:00

 סיור עם יואב גלנט09:00 - 12:00

 שיעור גלישה מס 5 14:00 - 15:00

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

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השלישי)

 8:15 עדן ללויה הענקת תעודת הערכה עם ספי 08:15 - 08:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ודרור

  (מיקום בהמשך :)) "חנוכה חנוכה חג יפה כל כך"08:30 - 09:30
- פעילויות מועצה

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

 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 11:00 - 12:00
דורון

 -  (במשרדו של ערן ) איציק צור, עדכונים ושוטף 12:30 - 13:30
ערן דורון

 אמנון בן דהן עם יזמים בתחום האנרגיה 14:00 - 15:00
 -  (במשרדו של ערן )המתחדשת עם יענקל'ה, איציק צור והילה

ערן דורון

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

 הכנה לפגישה עם מעיין ספיבק תכנית כלכלית 16:00 - 17:00
עבד'ה עם יריב מן, יובל תורג'מן, ערן דורון ויוני שריר גלעד 

יום שלישי 15 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום החמישי)

 דרור אלוני07:15 - 08:15

 אבי להם ושירה מור יוסף בנושא מבנה קהילה 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )במדרשה 

 - ערן דורון (אצל ערן) יוני שריר, נושא דחוף 08:30 - 09:00

  הילה, אליעזר, אמיר ואבי להם בנושא אשלים 09:00 - 09:30
 - ערן דורון(אצל ערן)

 - ערן דורון ג'רד צילום לפאלם ספרינג 09:30 - 10:00

 העתק: ועדת הכלכלה  1.הצעת חוק התקשורת 10:00 - 11:30
(בזק ושידורים) (תיקון מס' 74) (הוראות לעניין פריסת רשת 

 -  (חוות ממשית) אלמוג בוקר- מיזם גמל לפניך11:00 - 11:30
שירה אברהמי

  סיכום שנת שותפות ראשונה תיירות הר הנגב 14:00 - 15:00
 - חלי יום טוב(חדר ישיבות-מועצה מקומית ירוחם )

 מפגש ראשי רשויות- החלטת ממשלה נגב 15:00 - 16:00
 - טל אוחנה (מועצה מקומית ירוחם)מזרחי

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

 הדלקת נרות במועדון אשלים עם הוותיקים ( 17:00 - 18:00

יום חמישי 17 דצמבר
 - רכז תרבותפסטיבל צלילים במדבר- פרטים בקרוב

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)

מירי חופש

 חופש08:00 - 19:00

 - ערן דורון (אצל ערן ) סיכום שבועי, הילה וערן 16:00 - 16:30

 (בכניסה למושב  הדלקת נר אחרון לזכר מעין 16:30 - 17:00
 - ליאור זלוףכמהין)
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יום שני 21 דצמבר
ירושלים

 - ערן דורון עוזי חבשוש08:30 - 09:30

 מליאה , ועדה מחוזית 09:00 - 15:30

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ אלון 11:00 - 12:00
 שוסטר- שר החקלאות- תזכורת!

https://zoom.us/j/99257508765?pwd=MXhIS0NudzBjT1pmRmxxOT)
(dpSENMZz09Or Kobi - 

 פעילות פרטית14:00 - 16:00

יום רביעי 23 דצמבר
שוליה בקהילה 

  ידידיה ליבוביץ בנושא הקמת נקודת ישוב חדש 08:30 - 09:00
 - ערן דורון(זום רצ"ב קישור )

 (מבנה  סדנת רשות למנהלים- סיומי העסקה09:30 - 11:00
 - פעילויות מועצהההנהלה, חדר מליאה)

 יאיר אידר סמנכ"ל רשות החברות הממשלתיות 10:00 - 11:00
 (מועצה אזורית רמת הנגב אצל ערן דורון ראש מוא"ז רמת הנגב 

  מורדי אקווטק בנושא ארנונה עם אמיר 11:00 - 11:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 11:30 - 12:30

 - הילה קפלן (טללים) סיור טללים12:30 - 14:00

 (משאבי  הלוויה הבן של אלי ויהודית אלישע  15:00 - 16:00
שדה )

  יוני שריר עם ג'ומע טמטאווי בנושא חינוך 16:00 - 16:30

18:30 - 17:15Desert Farming Webinar Shiran Mostovoy - 

 פתיחת כנס בינלאומי לחדשנות, חקלאות 17:15 - 18:30

 אשלים 7 מיליון עם הילה, שירה מור יוסף, אמיר18:30 - 19:30

יום שישי 25 דצמבר

שבת 26 דצמבר

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

 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30

  יואב שרפי בנושא שימור קרקע עם יענקל'ה 08:30 - 09:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן)

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

 - ערן דורון (אצל ערן) קדם מליאה11:00 - 12:00

 - Sapir (זום) 13:30 הנהלת מו"פ -מצ"ב קישור 13:30 - 15:30

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

 מפגש ראשי רשויות עם שר החינוך- ח"כ יואב 15:30 - 16:45
גלנט בנושא: מאמץ משותף להמשך הפעלת מערכת החינוך 

לאור העלייה בתחלואה בציבור הכללי- תזכורת! (כניסה לזום 
 החל מ15:15+ יש לבצע רישום לפני כניסה לפגישה)

https://zoom.us/j/93746334206?pwd=NmZZdnRQMmpiMEdPQUUw)
(WVZGWHg2Zz09Or Kobi - 

 מזכירות רתמים בנושא בג"צ רמ"י עם הילה 17:00 - 18:00
 - ערן (חדר מליאה במועצה)קפלן שירה מור יוסף,  שירה אברהמי

דורון

יום שלישי 22 דצמבר
 פגישה בנושא אשלים - 08:00 - 08:30

 - הילה קפלן (זום)אליעזר/ערן/הילה/אמיר 

 ועדת חינוך כנסת09:30 - 10:30

 (אצל שירה אברהמי רמת אריאל+ זיו+ רמת הנגב12:00 - 13:00
 - ניקול טשרניחובסקיהנגב)

 ( אולפנ   ועידת ישראל לחקלאות המקוונת 13:002020 - 14:30
 (space) בית ידיעות, נח מוזס 1 ראשל"צ - חניה בחניון סמוך  ynetי

הממוקם ברחוב נח מוזס 2-4 (בתשלום))

 - מרים  (zoom לשכת תכנון דרום 1) "נווה גוריון"15:00 - 16:00
כהן

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 24 דצמבר
 (משרד  אצל גלי ברהב מיארה עם אבי להם10:15 - 11:15

 - ערן דורוןתדמור -לוי , עזריאלי המגדל המרובע קומה 34 תל אביב)

  פ"ע דן פרת עמותת תעשיידע עם ערן דורון11:30 - 12:30
 - יומן תעשיידע (רחוב המרד 29 תל אביב, בית התעשייה, קומה 9)

חדש

 (קפה לנדוור שד' רוטשילד  ת"א דנה ובריאן פרימן12:15 - 13:15
(

 ערן דורון (רמת הנגב) עם דליה קורקין ויפתח, 13:30 - 14:30
 (דרך בגין 132 ת"א (עזריאלי עגול קומה 19 מעבר אצל אבי בניהו

((BAvi Bnayahu - 

 רא"מ אנרגיה +ערן דורון / ראש מועצת רמת 15:00 - 16:00
נגב - הצגת פרויקט רא"מ +מושיק ביבי+דניאל כהן / גורן 

 - Yiffat Grosgold (גורן עמיר - בני אפרים 247 א' ת"א)עמיר

 (משרדי גורן עמיר מושיק, הגר וערן דורון - שוטף 16:00 - 17:00
 - ערן דורוןת"א )

 ערב הוקרה באלפקות ליחל"צ17:15 - 20:15

 - ערן דורון (טלפונית) סיכום שבועי, הילה וערן 17:30 - 18:00
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יום שני 28 דצמבר
ירושלים

 ערן דורון שיחת טלפונית עם צמרת אביבי 08:00 - 08:30
 - ערן  (טלפונית)מנכ"לית ארגון מפעלי תל"ן + מירב בן שימול 

דורון

 - Hanan Ginat  (טלפון) ערן דורון עם חנן גינת 08:30 - 09:00
(Moetza-Chairman)

 - ערן דורון ערן ונטע שוטף (הכנה ללובינג)09:00 - 09:30

 ועדת חינוך של הכנסת09:30 - 10:00

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ אורית 10:00 - 11:00
 פרקש הכהן- שרת התיירות- תזכורת!

https://zoom.us/j/91560714868?pwd=L2FvaU84YVI4UE5tYmRFM0)

 פיזוטרפיה 10:00 - 11:00

 פעילות פרטית11:30 - 13:30

 סיור איציק בר, אגן שדה בוקר13:30 - 15:30

 פעילות פרטית16:00 - 18:00

 - ערן דורון (זום ) גבריאלה ושירה מור  יוסף16:25 - 16:55

  דוד כהן תושב  המדרשה והילה קפלן בנושא 17:00 - 17:30
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור )העלאת תעריפים במרכז הטיפולי 

יום רביעי 30 דצמבר
שוליה בקהילה 

 - הילה קפלן (סיור) סיור מרת"ח קציעות 08:30 - 11:30

 מועצת המנהלים- המכון למורשת בן גוריון09:30 - 11:30

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה מור יוסף- שוטף 11:00 - 12:00
דורון

 - ערן דורון איציק אשכנזי + דורית קורין + נטע12:00 - 13:00

 היכרות- אל"מ שגיא ברוך מפקד מחוז דרום 13:30 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )פקע"ר 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:30 - 15:30

 -  (בזום רצ"ב קישור) גרעין ניצנה עם ליאור זלוף 16:00 - 17:00
ערן דורון

 17:30 שיחה עם בעלי החוות - ערן דורון 17:30 - 18:30
 - yaacovm1 (זום)ויענקלה מוסקוביץ - מצ"ב קישור לזום

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

 פנל אפיק 10:00 - 11:00

 יום הולדת גורי12:00 - 18:00

שבת 2 ינואר
09:00 - 08:30  

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

 דוד סבח לוקח את הרכב לטיפול 08:0015,000 - 13:00

 (אצל ערן  הערכת עובדים עם הילה וורד פליישר08:00 - 09:00
 - ערן דורון)

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

 ח״כ רם שפע  ועדת חינוך של הכנסת10:00 - 12:00

 תוכניות העשרה וחוגים ערן דורון ,צמרת,מירב 11:30 - 12:30
 בן שימול

https://zoom.us/j/94558188689?pwd=MnVPSEM1dWI0L1BaTWVRS)
(lJ3WEg0Zz09ליאורה ברנס - 

 גן לאומי שבטה - וועדת היגוי מס 5 . יוצג 13:00 - 15:00
 (פגישה של סטטוס - חניון, בית קולט ופיתוח העתיקות 

(Microsoft TeamsHavatselet Azulay חבצלת אזולאי - 

 - ערן  (אצל ערן ) עבד'ה עם שירה, יןספה ויוני 15:00 - 15:30
דורון

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

 - ערן דורון (בתיכון ) ישיבת מליאה מס' 11 18:00 - 20:30

יום שלישי 29 דצמבר
 מירב בן שימול, שוטף + הכנה לכנס רכזי חינוך 08:00 - 09:00

 - ערן דורון ביקור אלון שוסטר ברמת הנגב 09:00 - 15:00

  ישיבת מועצת האשכול – איגוד ערים אשכול 09:00 - 11:00
 - רויטל עטר כלפון (ZOOM)רשויות נגב מזרחי 

 השומר החדש פגישה עם ראש מועצה איזורית 15:15 - 16:15
 - דורון פנחסי (כמהין - מיד אחרי הסיור עם שר החקלאות )רמת נגב

 לא לקבוע 16:15 - 20:15

יום חמישי 31 דצמבר
 (אצל  ועדת שכר, אליעזר, הילה, ורד פליישר 08:30 - 10:00

 - ערן דורוןערן )

 - ערן דורון (אצל ערן ) סיכום שבועי, הילה וערן 10:30 - 11:00

 אסיפה כללית- מרכז המועצות האזוריות בזום- 12:00 - 14:30
 תזכורת!!

https://zoom.us/j/96634554340?pwd=OHAzT09nbXFFcGwwdm5Qc)
(VlYVFdDUT09Or Kobi - 

  סיור בעבדת וחוות אבן ארי, מיזם תיירותי  עם 14:30 - 16:00
 (נפגשים בכניסה ערן דורון , גלעד גבאי, צביקה צוק, רונית ניר 

 - ערן דורוןלעבדת)

 - ערן דורון ( מדרשה) פגישה עם משפחת חדד16:30 - 17:00


