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מאי 2021

30 מאי 2021 - 
5 יוני 2021

יום שני 31 מאי
ירושלים

 - הילה קפלןאבי להם פה

 - ורד פליישריום אחרון בעבודה רחל קלר

פעילות פרטית

  פאנל נציבת השב"ס במכון למורשת בן-גוריון08:30 - 09:30
 - Shlomit Hoch Gronvall(צריף בן גוריון שדה בוקר)

 רעות , אריאל,  אריק  -  סיור במועצה האזורית 10:00 - 15:00
 - רעות יעקובי (המועצה האזורית רמת הנגב )רמת הנגב

  קונגרס יישיבת היגוי להצגת התכנון הראשוני 12:00 - 13:30
של תכנית לתשתית לאומית מס'  60 /א – הטמנת קו 161 ק"ו 

 (בזום)במערב מכתש רמון  הנכם

 ועדה מחוזית 13:30 - 20:30

 לא לקבוע15:30 - 16:30

 כנס דב ליטבינוף - הרצליה18:00 - 19:00

יום רביעי 2 יוני
 (אזור  save the date סיור חברי מליאה ומזכירים  00:00

 - ערן דורוןמנשה לו"ז ישלח בהמשך )

שוליה בקהילה 

 - ערן דורון סיור חברי מליאה ומזכירים 08:00 - 18:00

 (זוהר בדשא, קיבוץ דליה (במסגרת  ישיבת מליאה 09:00 - 11:00
 - ערן דורוןהסיור של חברי המליאה והמזכירים) )

 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00
Sharan

יום שישי 4 יוני
מוטי בחופש

 - ג'רד וויט איתי ומור דבינסקי נוחת08:00 - 08:30

 מוזיאון הפלמ״ח09:00 - 15:00

שבת 5 יוני
מוטי בחופש

 איסופים - גלישה 16:00 - 17:00

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

 חזי יצחק בנושא הקמת מצפה כוכבים בתיכון 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עם ספי מלכיאור 

 - ערן דורון (אצל ערן) ג'רד - תמיכה מקולראדו 08:30 - 09:00

 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00

 דורית שרף בוסל, מקדמת בריאות אזורית 09:30 - 10:00
 - הילה קפלן (חד"ן מליאה, פורום מנהלים)באשכול נגב מזרחי

 תוכניות עבודה סטאטוס תכנון מול ביצוע  - 11:30 - 12:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)אסף עמיחי

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף12:15 - 13:30

 -  (חדר מליאה) הרחבת המתנ"ס- הצגת התכנון13:30 - 14:30
אווה ליפשיץ

 היכרות עם ראש מ.א רמת נגב וישיבה בנושא 15:00 - 17:00
 (משרדי רמ"י מחוז דרום -מדרשת בן גוריון - חלק פיזית וחלק זום 

(ZOOM / קומה 1, קריית הממשלה ב"ש(HSHAIK) שי קרפ - 

 - אווה  (עזוז) עזוז הסדרת גבולות בין המגרשים18:00 - 20:00
ליפשיץ

יום שלישי 1 יוני
 (אזור  save the date סיור חברי מליאה ומזכירים  00:00

 - ערן דורוןמנשה לו"ז ישלח בהמשך )

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 08:30 - 09:30
דורון

 (במשרדו  ערן, אליעזר, הילה וזוהר - מס הכנסה10:00 - 10:30
 - הילה קפלןשל ערן)

 תזכורת! מפגש הדרכה בזום על הקול קורא קיץ 10:30 - 11:30
2021(https://zoom.us/j/93775992017) Or Kobi - 

 10:30 פגישה אצל ערן דורון בנושא הקמת 10:30 - 11:00
 (מועצה- משרדחממה טכנולוגית - איציק צור ויענקלה מוסקוביץ

 (במשרדו של  פורום פיתוח כלכלי מס' 3 - המשך11:00 - 12:00
 - ערן דורוןערן)

 מתקיימת בזום עבור כלל חברי ההנהלה! ישיבת12:00 - 14:00
הנהלה מרכז השלטון האזורי בישראל- פורום תאגוד המרחב 

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

22:00 - 21:00Out of the Desert: Music & Dance from Ramat 
HaNegev 

יום חמישי 3 יוני
 מוטי בחופש00:00

 מורדוך מלון קדמא - בי"ס שדה07:50 - 08:20

 (במשרדו של ערן  איתן דוניץ, ערן דורון - שוטף 08:00 - 09:00
 - ערן דורוןדורון )

 - הילה  שוטף ערן/הילה במקום ביום ראשון09:00 - 10:00
קפלן

 סיור אגף תקציבים באוצר ואגף תכנון במשרד 10:00 - 13:30
 - ערן דורוןראש הממשלה בפיתחת ניצנה  

15:00 - 14:30zoom meeting with Nikki  
https://us02web.zoom.us/j/83140453136?pwd=QW1HUTZlcW9Oa0)

 (משרד ערן) שרון פנגלה-מועמד לניהול נגב סיני14:30 - 15:00

 (חדר מליאה-מבנה  הסעות תשפ"ב-נגב סיני15:30 - 17:00
 - ספי מלכיאורמנהלה במועצה)

 ערן דורון + איתן פלזנשטיין - בי"ס עבדה 17:00 - 18:00
 - רם זהבי (לשכת מנהל המחוז )-בדואים בנגב 

 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
 - Noa  Meshulamבסמוך )

 גאים לקחת חלק, במסגרת חודש הגאווה : סרט20:30 - 22:00
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יום שני 7 יוני
מוטי בחופש

ירושלים

 - ערן דורון תכנית מעוז ( כולל לינה)08:00 - 17:00

 פעילות פרטית09:15 - 10:15

יום רביעי 9 יוני
מוטי בחופש

 (ים המלח )השתלמות מנהלי אגפי חינוך 

 - פעילויות  סיור עובדים - יומיים - בפרטים בהמשך :)16:30
מועצה

שוליה בקהילה 

 סיור לימודי עובדי מועצה 08:00 - 16:30

 כתיבת מסמך מדיניות לגדי מרק סמנכ"ל בינוי 16:30 - 18:30
 - מירב בן שימול (https://zoom.us/j/93111927035)במשרד החינוך

 (חוות נחל ארוחת ערב עם שגריר הולנד בישראל19:00 - 20:30
 - ג'רד וויטבוקר)

יום שישי 11 יוני

שבת 12 יוני

יום ראשון 6 יוני
מוטי בחופש

הילה קפלן יום הולדת

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30

 ארתור דומוש וצביקה קומאי -מיזם טיפול 08:30 - 09:00
 (אצל ערן )בפוסט טראומה 

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 09:00 - 10:00
דורון

 - ערן דורון (אצל ערן ) שירה מור יוסף, שוטף 10:00 - 11:00

 הצגת תוצרים- זיכרון ארגוני המחלקה לפיתוח 11:00 - 11:30
 - ערן דורון (משרד ערן)משאבים

 ביקור אריק מייקלסון מנכ"ל JNF ישראל ברמת 11:30 - 14:30
 - ערן דורון (נפגשים במועצה אזורית רמת הנגב)הנגב

 עותמאן אל שייך15:00 - 15:45

 הצגת פתרון ניקוז וחלופה לביצוע התעלה 16:00 - 16:50
 (שדה בוקר/רמת הנגב)

https://zoom.us/j/92117852436?pwd=YXAvVWZTOU5SdTRlY2NZU)

 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00

יום שלישי 8 יוני
מוטי בחופש

 (ים המלח ) השתלמות מנהלי אגפי חינוך 00:00

 - פעילויות  סיור עובדים - יומיים - בפרטים בהמשך :)08:00
מועצה

 - הילה קפלןאבי להם פה

 תכנית מעוז 08:00 - 17:00

 סיור לימודי עובדי מועצה 08:00 - 23:30

יום חמישי 10 יוני
 מוטי בחופש00:00

 (ים המלח ) השתלמות מנהלי אגפי חינוך 00:00

יום הולדת שירה מור יוסף 

  הערכת מצב עם מאו"ג 80 תא"ל גור שרייבמן08:30 - 09:30
 - ערן דורון(אצל ערן )

 (מועצה אזורית  ערן, דוד - פגישה עם אסנת ברק09:30 - 10:30
 - Merakez Meshekרמת הנגב - משרד ערן דורון ראש המועצה)

 - ערן  (זום) שוטף הילה/ערן (במקום יום ראשון)10:30 - 11:30
דורון

 (במועצה) ביקור ניסן בן חמו ראש עיריית ערד 11:30 - 13:30

 - ערן דורון (אצל ערן ) שפרה בוכריס , שוטף 14:00 - 14:30

 (זום, רצ"ב  סיכום מיני האקתון - פתחת ניצנה15:00 - 16:00
 - הילה קפלןקישור)

 - הילה קפלן (במשרדו של ערן) הילה ערן שוטף16:00 - 16:30

 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
 - Noa  Meshulamבסמוך )

 "גאווה במרכז" במסגרת פעילות גאים לקחת 19:30 - 22:30
 חלק- מפגש הכרות ראשון לקהילה הגאה במרכז הצעירים 



3 ערן דורון11:35 05/07/21

שוהדגבא

123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

יולי 2021

שוהדגבא

12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

יוני 2021

13 יוני 2021 - 
19 יוני 2021

יום שני 14 יוני
 סמינר אקטיביזם מחלקת נוער וצוותי חינוך בלתי 00:00

 - אורלי זרחין (תל אביב)פורמלי 23-24/5

 - ערן דורון מירי - השתלמות מנהלות לשכה 00:00

ירושלים

 (בית גיל הזהב ) שיעור במכינת הנגב 08:30 - 09:30

 ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

  סיור ברמת הנגב - עמל ומעבר+אבי בניהו 10:00 - 12:30
 - דליה קורקין((ראו לו"ז מפורט בפנים))

 ישיבת עבודה בנושא מיזם לגיל השלישי עם 11:30 - 12:30
דליה קורקין  "עמל ומעבר", אבי בניהו, מרים, הילה, שירה מור 

 (במשרדו  הילה, שירה ודוד כהן - בריכת אשלים13:00 - 13:45
 - ערן דורוןשל ערן)

 -  (חד"ן מליאה) הערכות לפתיחת שנת הלימודים14:00 - 15:15
הילה קפלן

 - הילה  (במשרדה של הילה) ראיון צוערים (נטע)15:15 - 15:45
קפלן

 - גל  (משרד של ערן) מועדון צעירים במדרשה16:00 - 16:45

 אירוע סיום כדורגל נדב18:00 - 19:00

יום רביעי 16 יוני
 - ערן דורון מירי - השתלמות מנהלות לשכה 00:00

 נטע- כנס בוגרי תוכניות הצוערים לשלטון המקומי00:00

שוליה בקהילה 

 - ערן דורון (אצל ערן ) כנרת רוטשילד, היכרות 09:00 - 09:30

 סיור פומבי של הוועדה הגיאוגרפית דרום 09:30 - 16:30
 - תומר קשת (נאות חובב)בנאות חובב - עדכון אחרון

 אריאל , אריק - מירי , ערן דורון (רמת הנגב) 09:30 - 10:45
 - סיון אלקובי (רמת הנגב )אמיר בוחבוט (פרשן צבאי וואלה) 

 פעילות פרטית11:15 - 12:00

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

 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00
Sharan

 - ספי מלכיאור נסיעה לנופי הבשור16:00 - 16:30

 תזכורת: ישיבת הכנה לדרישות מהממשלה 16:00 - 17:00
 - קורל טייג (https://zoom.us/j/94715530421)החדשה

 פרידה ותודה מנופי הבשור-יחד עם ראשי 16:30 - 17:30

 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00

יום שישי 18 יוני
  מסיבת אירועי הגאווה 2021 במרכז הצעירים 11:00 - 17:00

 - רכזת תרבות(מרכז הצעירים רמת הנגב)

שבת 19 יוני

יום ראשון 13 יוני
 סמינר אקטיביזם מחלקת נוער וצוותי חינוך בלתי 00:00

 - אורלי זרחין (תל אביב)פורמלי 23-24/5

 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (במשרדה של  פיתוח ותכנית עתידית מבנה האב08:30 - 09:30
 - הילה קפלןהילה)

 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00

 תוכניות עבודה סטאטוס תכנון מול ביצוע - 11:00 - 11:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)מוטי זנה

 ביקור עמרי שלמון מנכ"ל המועצה לשימור 12:00 - 14:30
 - ערן דורון (מועצה אזורית רמת הנגב)אתרים וצוותו

 -  (משרדו של ערן) ראיונות צוערים הילה וערן14:30 - 16:00
הילה קפלן

 - סוניה רביבו שוטף הילה ערן16:00 - 17:00

 הלוויה ברביבים רות רובינשטיין17:00 - 18:00

 שיחת תושבים - אספקת חשמל לאגן שדה בוקר18:00 - 19:30

יום שלישי 15 יוני
 - ערן דורוןמירי - השתלמות מנהלות לשכה 

  ערן דורון + מירב07:30 - 08:30
(https://zoom.us/j/97297852946)ליאורה ברנס - 

 רפי עשת וצוות אגף הכלכלי של התנועה 08:30 - 09:30
 הקיבוצית והקיבוץ הדתי, שיחה על התיישבות ברמת הנגב 

 - ערן דורון (במו"פ) איציק צור, שוטף 09:30 - 10:30

 (אצל  דו"ח בטיחות עם דוד שטרק והילה קפלן 11:00 - 12:00
 - ערן דורוןערן )

  המשך ביקור קבוצת חיפה במועצת רמת נגב12:00 - 13:00
 - Nir Yitzhaki(מועצת רמת נגב)

 מפגש עם מפקדי תחנות משטרה  בשיזף12:00 - 12:30

 פגישה כתב דרום של ישראל היום איליה אגורוב13:00 - 14:00

 - ספי מלכיאור (משרד ערן) יום ו'-צין-ספי+ערן14:00 - 14:30

 14:30 טללים 44 מגרשים + נושאים נוספים 14:30 - 15:30

  כנס מורים רשותי-תלמידים מובילים למידה15:30 - 17:30

 טקס חילופי שרים במשרד החקלאות ופיתוח 17:15 - 18:15

 סוכר17:30 - 18:30

 סיום פרוייקט  "שוליה בקהילה" עם ההורים של 19:00 - 20:30

יום חמישי 17 יוני
 נטע- כנס בוגרי תוכניות הצוערים לשלטון המקומי00:00

 (במשרדו של  דורית קורין - כנס ראשי מועצה10:00 - 11:00
 - ערן דורוןערן)

 קבוצת חיפה- חממת פרונטיר11:30 - 13:00

 משרד החוץ בקדמא לקראת ביקור נשיא גרמניה13:30 - 14:30

 (מצפה  סיור במצפה רביבים ומופע שקיעה18:30 - 20:30
 - רכזת הגיל השלישירביבים)

 (אולמי דוריה שדה יואב ) חתונה  ציון זעפרני 20:30 - 22:30

 -  (מצפה רביבים) שירה בציבור במצפה רביבים21:00 - 23:30
רכזת הגיל השלישי
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20 יוני 2021 - 
26 יוני 2021

יום שני 21 יוני
ירושלים

 לינה07:00 - 08:00

 תכנית מעוז 08:00 - 18:00

 ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

 11:00 -  תא מנהלי אגפי חינוך במועצות 11:00 - 12:30
האזוריות. אילנה נולמן, מירב בן שימול, ערן דורון, שרית דור, 

 - לשכת מנהלת המינהל (זום - לינק בגוף הזימון)ענת זמל

  תא מנהלי חינוך11:00 - 12:30
(https://us02web.zoom.us/my/ilanan)ליאורה ברנס - 

יום רביעי 23 יוני
שוליה בקהילה 

 תכנית מעוז 08:00 - 17:30

 תזכורת: פורום ראשי המועצות האזוריות עם 14:00 - 15:30
 מפכ"ל המשטרה - רנ"צ קובי שבתאי

(https://zoom.us/j/94576615901)Or Kobi - 

 מופע של בראבא- אירוע פתיחה לגיל השלישי 18:00 - 20:30
 - רכזת הגיל השלישי (ייקבע בהמשך)הצעיר

 (בנגב סיני ) טקס סיום מחזור א'  בי"ס נגב סיני 20:00 - 21:00

יום שישי 25 יוני

שבת 26 יוני
 בת מצווה עלמה17:00 - 20:00

יום ראשון 20 יוני
 - הילה קפלןאבי להם

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 לוד07:00 - 08:00

 - ערן דורון תכנית מעוז ( כולל לינה )08:00 - 19:00

 (זום;  מצוק הצינים- ניקוז- בחינת מידע16:00 - 17:00
https://us02web.zoom.us/j/81248381754)אווה ליפשיץ - 

 אירועי הקיץ ברמת הנגב - הצגה " שרים 16:30 - 17:15
 - רכזת (מחנה רמון- מועדון)משוררים לילדים"  תיאטרון המטמון 

תרבות

 שיחת תושבים אספקת חשמל- פתחת 17:30 - 19:30
 - הילה קפלן (זום, רצ"ב קישור)ניצנה/אשלים

 אירועי הקיץ ברמת הנגב - הצגה " שרים 18:00 - 19:00
  (טללים- חדר אוכל / דשא)משוררים לילדים"  תיאטרון המטמון 

- רכזת תרבות

יום שלישי 22 יוני
 תכנית מעוז 08:00 - 18:30

 - הילה קפלן ( מליאה) ישיבת צוות לשכה 08:00 - 09:00

 לא לקבוע 18:30 - 22:30

יום חמישי 24 יוני
 תכנית מעוז 08:00 - 17:30

 ***הישיבה נדחת -סליחה יתואם מועד 15:00 - 16:00
חדש)(לישיבה מיום 8.11.2020-)-פתרון הבעיות הצפויות 
במטמנות בטווח הקצר-שי חג'ג' , עוזי חבשוש-,נימרוד 

חלמיש-,ערן דורון-ר.מ. אזורית רמת נגב,בורבא יצחק-,שלמה 
דולברג,איתי חוטר,מירה סלמון,קרנית גולדווסר,מאיה 

 (בזום-קישורבגוף הזימון -(באם יש בעיה עם קרבטרי,הילה זהבי
 - שלמה דולברגהמועד דברו איתי-רינה-03-6844200/2))

 טקס סיום כיתה ח משאבים18:30 - 19:30

 מפגש סיום לחודש הגאווה בהרצאה של שירלי 20:30 - 22:00
 צ'ארלי קליינמן אודות מגדר שיח פתוח והעלאת המודעות  

 - רכזת תרבות(מרכז הצעירים רמת הנגב)
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27 יוני 2021 - 
3 יולי 2021

יום שני 28 יוני
ירושלים

 סיבים אופטיים - הילה, איציק צור, שירה ברני 08:15 - 09:00
 - ערן דורון (משרדו של ערן)ואילן

 (בזום רצ"ב קישור) ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

 ירושלים 09:00 - 16:00

 חטיבה להתיישבות - יבילים  JNF + שיפוץ 11:30 - 12:30
 - מזכירות אגף  (https://us02web.zoom.us/j/83058737151)דירות 
הנדסה

 שיחת זום ביוזמת ראש הממשלה חה״כ נפתלי 17:00 - 18:30
בנט, ובהשתתפות שרת הפנים חה״כ איילת שקד ושר הבריאות

 חה״כ ניצן הורביץ
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0vdO2opjMvHdUJW8J)

(1FiEtLL-GjPw8kisPקורל טייג - 

 - ערן דורון (מכללת קיי ב"ש ) קורס נהיגה מונעת 18:30 - 22:30

יום רביעי 30 יוני
שוליה בקהילה 

 - (במשרדו של ערן) רזי יהל והילה - רעש מטוסים08:00 - 08:30
ערן דורון

  ועדת לימודים - הילה, אליעזר, ורד פליישר 08:30 - 09:00
 - ערן דורון(אצל ערן )

 - הילה קפלן (במשרדו של ערן) ועדת פרט09:00 - 10:00

 דיון פומבי (זומי /פיזי) מספר 4 "נאות 11:00 - 14:00
חובב-באר שבע" - הוועדה הגיאוגרפית דרום של משרד הפנים 

 בנושא: שמיעת עמדת מו"מ תעשייתית נאות חובב ונוספים
(היברידי - נוכחות פיזית בקריית הממשלה בבאר שבע רק של: מועצה
 - מקומית תעשייתית נאות חובבב ועיריית באר שבע (כל היתר בזום))

תומר קשת

 ערן דורון ראש מועצת רמת הנגב - מתקן חולות13:00 - 14:00
 (לשכה ירושלים רח'הצבי 15 קומה 8 בניין - ערן הראל יעלה בזום

 - יעקב קוינט (LYAKOVK)בזק יש חניה בבניין נטלי 0733426002)

 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00
Sharan

יום שישי 2 יולי
 - ערן דורון ביקור רבלין  ונשיא גרמניה10:30 - 14:30

שבת 3 יולי

יום ראשון 27 יוני
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (אצל  עוזי חבשוש, הכנה לפורום פתחת ניצנה 08:00 - 08:30
 - ערן דורוןערן )

  מפגש ראש המועצה IST בני נוער קולורדו י"ב08:30 - 09:00
 - ג'רד וויט(תיכון אזורי רמת הנגב, מבנה 2)

 שיחה של ראש המועצה, ערן דורון עם חניכי ט' 08:50 - 09:20
 - הדר מוריץ (מועצה)ביציאה לקורס מדריכים

 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף11:00 - 12:00

 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 12:00 - 13:00
דורון

 13:00 פגישה עם רשות ניקוז איתי פרימן בזום 13:00 - 13:30

 - ערן דורון (אצל ערן) קדם מליאה 13:30 - 14:30

 גדי מארק + שי חג'ג' יו"ר מרכז שלטון אזורי + 14:30 - 15:30

 אריק שפטר - ערן דורון (רמת הנגב) נחום ברנע16:00 - 17:00

 - ערן דורון (מכללת קיי ב"ש ) קורס נהיגה מונעת 17:30 - 21:30

יום שלישי 29 יוני
 ערן דורון + מירב בן שימול שוטף לקראת ועדת 08:30 - 09:30

 - ליאורה ברנס (שיחת טלפון)חינוך

 - ערן דורון (טלפונית) ערן דפנה תמר- ויזה 09:30 - 10:00

 (חדר מליאה, מבנה הנהלה,  פורום פתחת ניצנה11:30 - 14:30
 - חברה כלכלית רמת הנגבמועצה אזורית רמת הנגב)

 - שחר  (רמת נגב) פ"ע- אופיר אבידן + ערן דורון13:30 - 14:30
קרקו

 טקס סיום כיתה ח׳ בית ספר צין17:45 - 18:45

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

 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 שירה מור יוסף- שוטף 08:00 - 09:00
ערן דורון

 - ערן דורון (אצל ערן) עינת עמר וספי 09:00 - 09:30

 - ערן דורון (אצל ערן ) קדם הערכת עובדים 10:00 - 10:30

 - ערן  (אצל ערן ) הערכת עובדים ורד חדידה 10:30 - 11:00
דורון

  ועדת חינוך מרכז השלטון האזורי11:00 - 13:00
(https://zoom.us/j/96424649412)ליאורה ברנס - 

 הרצי הלוי במו״פ13:00 - 14:00

 גידי סולימני מיזם תיירותי באשלים עם עוזי 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)חבשוש 

 המרוץ לנגב - אירוע פתיחת הקיץ , הפנינג( 17:00 - 22:30
 - רכזת  (קיבוץ רביבים)בקיבוץ רביבים) והופעה של התקווה 6 

 (בביתו של יענקלה) מסיבת 65 ליענקלה18:30 - 20:30

 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00
 - Noa  Meshulamבסמוך )

 התקווה 6 בהופעה (בימות פיס)- אירוע פתיחת 20:30 - 22:00


