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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
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4 יולי 2021 - 
10 יולי 2021

יום שני 5 יולי
ירושלים

 - הילה קפלןאבי להם פה

 - ערן  (במליאה ) הרצאה - מפקדי בסיס פלמחים09:30 - 10:30
דורון

 (ירושלים) בכנסת11:30 - 18:00

15:30 - 13:00MUNI-אולם  משחק כדורגל ראשי רשויות יורו) 
 - קורל טייגהספורט "היובל" בהרצליה)

 (מרכז  פתיחת הספרייה הקהילתי במדרשה 17:30 - 18:30
 - רכזת תרבותמסחרי )

יום רביעי 7 יולי
 צילומים לאייל זמיר07:45 - 08:45

 שיחת פרידה מאו"ג אוגדה 80 תת אלוף גור 08:30 - 09:30
שרייברמן

 הכנה לקראת פגישה בשינויי תמ"מ ברמת הנגב09:00 - 10:00
 (זום; ב- 15.7 אצל דלית זילבר

https://us02web.zoom.us/j/86191058873)אווה ליפשיץ - 

 סיור/ הכרות ובדיקת שיתופי פעולה - ערן 10:00 - 12:00
 (וויז דורן/ראש מועצת רמת נגב + יצחק בורבא + מושיק ביבי 

 - Moshe Bibiמועצה אזורית רמת נגב)

 שוטף אסף עמיחי12:00 - 13:00

 (מסעדת כקמים  ביקור גדעון שביט וזאב קדם13:00 - 14:00
 - ערן דורוןבאר שבע )

 מפגש ראשי רשויות עם ראסל רובינסון מ - 14:30 - 16:30
 -  (מרכז לאודר, חטיבת הנגב 37, באר שבע, ישראל)J.N.F ארה"ב

ceo@negevcouncil.org

 שיחה טלפונית - הגר + ערן + צביקה אינבנדר -20:00 - 20:30
 - Hagar Sharan (הגר מעלה)ראש מטה השרה לשוויון חברתי 

יום שישי 9 יולי
חופש

 אירועי הקיץ ברמת הנגב - הצגת ילדים " שבת 13:30 - 14:15
 - רכזת תרבות (שיזף)הזהב" תיאטרון אורנה פורת 

 אירועי הקיץ ברמת הנגב -קבלת שבת פיתחה  17:00 - 18:00
 (כמהין - דשא עם עידן טולדנו + ליווי זמרת במופע עונג שבת 

 - רכזת תרבותמרכזי)

שבת 10 יולי
חופש

יום ראשון 4 יולי
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30

  מפגש ראש המועצה IST בני נוער קולורדו י"א08:30 - 09:00
 - ג'רד וויט(תיכון אזורי רמת הנגב, מבנה ט')

 - ערן  (אצל ערן ) ועד שכר אגף קהילה וחינוך09:30 - 10:30
דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף10:30 - 11:30

  ביקור נגב גליל - לישי משעלי ותומר סמאי11:30 - 12:00
 - ליאור זלוף(מרכז צעירים)

16:30 - 13:00JNF HOLLAND דפנה כהן ביקור הנהגת - 

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

 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה ) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 6 יולי
פעילות פרטית

 - ערן דורון (אצל ערן ) שפרה בוכריס, שוטף 07:00 - 07:30

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

 09:30 סיור פרויקטים רמת נגב היו"ר העולמי 09:30 - 11:15
 - Aya Harif (מפגש במועצת רמת נגב)קרן היסוד סאם גרונדוורג

 יוני שריר ונטע בנושא תוכנית עבודה שנתית 13:00 - 14:00
ללבדואים בהר הנגב

 פעילות פרטית14:00 - 15:00

 תזכורת: ועדת היגוי לקראת כנס ראשי מועצות 15:00 - 16:00
 - קורל טייג (https://zoom.us/j/95153908995)אזוריות בקדמא

 אסיפת תושבים בנושא חיסונים לבני הנוער עם 20:30 - 21:30
 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )פרופ' צחי גרוסמן 

יום חמישי 8 יולי
 חופש00:00

 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב17:30 - 18:00
 - Noa  Meshulamבסמוך )
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יולי 2021

11 יולי 2021 - 
17 יולי 2021

יום שני 12 יולי
ירושלים

פעילות פרטית

 (משרד  עליזה וערן-מועמדת לניהול נגב סיני08:30 - 09:00
 - ספי מלכיאורערן)

 ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

 שיחה טלפונית עם איציק צור וליאון בנושא 11:00 - 11:30
Frontier(טלפונית) ערן דורון - 

 - ערן דורון (אצל ערן ) ליאור זלוף, שוטף 11:30 - 12:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף12:00 - 13:30

 - ערן דורון (אצל ערן ) אסף עמיחי, שוטף 15:00 - 16:00

 - ערן דורון (אצל ערן ) איתי ומור דוינסקי 16:00 - 16:30

 -  עותק: בוסתן במדבר ימי קהילה לומדת16:30 - 21:00
miliromi@gmail.com

יום רביעי 14 יולי
 - הילה קפלןאבי להם פה

 (במשרדו של ערן  רועי ליפשיץ, שיחת סיכום 08:00 - 08:30
 - ערן דורוןדורון)

09:30 - 08:30gis (משרדו של ערן) פרויקטים נבחרים במחלקת  
- אווה ליפשיץ

 היתרי בנייה רותם אמפרט- ערן, שירה ואבי 09:30 - 10:00
 - אווה ליפשיץ (משרדו  של ערן)להם

 10:00 פגישה במועצה וסיור של אודי קוז'יקרו 10:00 - 12:00
 (מועצה אזורית רמת נגב - משרד ערן במתקן חולות - מצ"ב מצגת

 חב' POCOZ -פלטפורמה טכנולוגית לשיתןף 12:30 - 13:30
 -  (במשרדו של ערן דורון מוא"ז רמת הנגב )ציבור - שירה אברהמי 

 (בחדר הישיבות  מנהלת משותפת - פארק גולדה14:30 - 15:30
 - דניאל גיגיבגילת - קק"ל - בוויז משתלת קק"ל גילת)

 ועד רתמים - תיאום צפיות ותכנון מהלכים 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (במועצה אצל ערן )לקראת הבג"צ

 פעילות פרטית17:45 - 18:45

 (חצר מרכז ערב לזכר מעין עשת במרכז הצעירים19:00 - 22:00
 - ליאור זלוףהצעירים)

יום שישי 16 יולי
 אירועי הקיץ ברמת הנגב: קבלת שבת 13:00 - 14:00

 -  (קיבוץ שדה בוקר)משפחתית עם דורית ראובני ויענקלה מנדל 

 - רכזת  מסיבת פתיחת  הקיץ בבריכה מדרשה 17:00 - 21:00
תרבות

 אירועי הקיץ ברמת הנגב: קבלת שבת 17:00 - 18:00
 -  (קיבוץ רביבים)משפחתית עם דורית ראובני ויענקלה מנדל 

 קבלת שבת באשלים עם יעקב נווה במופע "לך 17:30 - 18:30
 - רכזת תרבות (מועדון לחבר אשלים)דודי"

שבת 17 יולי

יום ראשון 11 יולי
 חופש00:00

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

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

 (זום) דיון בחוות 7-8 בולנתע10:40 - 11:10

 היוועצות מומחים פתרון ניקוז טיילת מצוק 17:00 - 19:00
 - ערן דורון (מדרשת בן גוריון (מדרשת בן גוריון  מחוז דרום))הצינים

יום שלישי 13 יולי
 - ערן דורון (אצל ערן) מירי שוטף 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (אצל ערן ) איציק צור, שוטף 08:30 - 09:30

 (זום;  חלחול בריכות ציפורים09:30 - 10:30
https://us02web.zoom.us/j/89446760385)אווה ליפשיץ - 

  הסדרת מדרשת בן גוריון - עם מ.א רמת הנגב10:30 - 11:30
 - רונית שרון (רח' התקווה 4, קריית הממשלה ב"ש, קומה 1)

(DRONIT)

 (מו"פ) 13:00 ישיבת דירקטוריון מפעלי רמת נגב13:00 - 14:00

 - ערן  (במו"פ ) ארז ירדני בנושא דיור להשכרה 14:00 - 14:45
דורון

 -  (במשרדו של ערן ) שיחת סיכום, הילל מאור 15:00 - 15:30
ערן דורון

  (מצורף לו"ז) סיור ברמת הנגב עם ראש המועצה16:00 - 19:30
(DSHAIK) שי קרפ -

 הצגת תיאטרון פיפטי פיפטי פיפטי עם קטורזה 21:00 - 22:30
 - רכזת תרבות (אולם גולדה קיבוץ רביבים)/ תיאטרון דימונה 

יום חמישי 15 יולי
 - מירי טוכטרמןמירי חופש יום בחירה

 (רמת  פ. שת"פ ושוטף איילים- ערן דורון ונחמי09:00 - 10:00
 - עמותת אייליםנגב)

 (  ישיבת הערכות עם מ.א.רמת נגב 10:30 - 11:30
https://edu-il.zoom.us/j/86536454025?pwd=V0JBY0lCSS90MUM4L3

(FDZkRqVWpZdz09רם זהבי - 

 - ערן  (במשרדו של ערן )  שירה מור יוסף- שוטף 12:00 - 13:00
דורון

 פעילות פרטית13:00 - 15:00

 ניחום אבלים -חני ארנון 16:00 - 17:00

 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
 - Noa  Meshulamבסמוך )
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יולי 2021

18 יולי 2021 - 
24 יולי 2021

יום שני 19 יולי
ירושלים

 (חממה  מנכ"ל פירסט ישראל-ביקור בחממה08:00 - 08:30
 - ספי מלכיאורבתיכון)

 (בצילייה בין המתנ"ס שיחת עובדים ראש המועצה08:30 - 09:30
 - ערן דורוןלחינוך)

 ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

 -  (מו"פ) 09:30 טקס סיום פרויקט משתלמים09:30 - 11:30
yaacovm1

 שיחה טלפונית עם יענקל'ה, ארז ימיני והילה 11:00 - 11:30
 - ערן דורון (טלפונית )בנושאים פתוחים מול משרד הביטחון 

 מירב מיכאלי11:30 - 11:50

 שוסטר ורם בן ברק12:00 - 12:35

 אביעד פרידמן13:00 - 13:30

 דיון בנושא אכיפה בזמן קורונה עם השר 14:00 - 15:00
לבטחון פנים מר עמר בר לב ומנכ״ל המשרד לבטחון פנים מר 

 - ערן דורון (טלפוני) פגישה טלפונית יחצ15:30 - 16:30

  ערב הוקרה לנהגים - פרטים נוספים בהמשך...17:30 - 20:00
 - מאיה  אלמליח(ב"ש - הדרומית מסעדת בשרים כשרה)

יום רביעי 21 יולי
 - ערן דורוןכנס ראשי מועצות

 - הילה קפלןאבי להם פה

שוליה בקהילה 

 כנס ראשי מועצות אזוריות 08:00 - 22:30

 (מועצה) צילומים לסרט אוסטרליה עם רון דרמר14:00 - 15:30

יום שישי 23 יולי

שבת 24 יולי

יום ראשון 18 יולי
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (חגים דתיים יהודיים)תשעה באב

 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30

 (מועצה- משרד  08:30 פגישה בנושא ענף הזית08:30 - 09:30
 - Sapirערן)

 שוטף תיירות רמת הנגב כולל דרך האהלים עם 09:30 - 10:30
 - ערן דורון (אצל ערן )שחר שילה,דנה אבידן,ויוני שריר 

  תקנים באגף שפ"ה, הילה, אסף, ורד ואליעזר10:30 - 11:30
 - ערן דורון(אצל ערן)

 ציון זעפרני, אישי 11:30 - 12:00

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

 - ערן  (אצל ערן ) מאיר נמיר קצין ישובים מג"ב 13:00 - 14:00
דורון

 - ערן דורון (אצל ערן) קדם מליאה 14:00 - 15:30

 - ערן דורון (אצל ערן) עוזי חבשוש, שוטף 15:30 - 16:30

 -  (טלפונית ) שיחת הכנה לכנס עם הגר ונטע 16:30 - 17:30
ערן דורון

יום שלישי 20 יולי
 - ערן דורון כנס ראשי מועצות09:15

 כנס ראשי מועצות אזוריות 08:30 - 23:00

 מנהלת גרעין ניצנה (פעם בחודש) עם ליאור 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (במליאה )זלוף והילה קפלן, יהודה אבני ודוד פלמ"ח 

יום חמישי 22 יולי
 - ערן דורון כנס ראשי מועצות15:00

 כנס ראשי מועצות אזוריות 08:00 - 16:00

 סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב+רמט פדמ+ 17:45 - 18:30
 -  (זום- לינק ישלח בסמוך )הצגת התכנית של פיני בדש(עי יואל)

Noa  Meshulam
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יולי 2021

25 יולי 2021 - 
31 יולי 2021

יום שני 26 יולי
 הילה בגרמניה00:00

ירושלים

 ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

 פ.ע.  אל"מ שגיא ברוך מפקד מחוז דרום פקע"ר 09:30 - 10:30

 דיון בותל 60 א- הטמנת עמודים במכתש-  לפני 10:45 - 11:15
 (זום- הקישור העברה להערות הציבור והוועדות המקומיות

 - שירה מור יוסףוהסיסמא נמצאים בתוך המסמך)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף11:15 - 12:00

 פורום ראשי מועצות בכנסת13:00 - 14:00

 (בכנסת  טל גן צבי - ראש הסגל משרד רוה"מ15:00 - 16:00
 - ערן דורוןירושלים )

 - רויטל (ZOOM) ישיבת מועצת  אשכול נגב מזרחי16:00 - 17:00
עטר כלפון

 סיור עם ראש מועצת נגב - ערן דורון - תערוכת 17:00 - 19:30
 - Yael Moriaדיסצנזוס

יום רביעי 28 יולי
הילה בגרמניה

 סמינר עובדים אשכול נגב מזרחי - אין 08:00 - 17:00
 - קארין לוינשטיין (מלון יהודה, ירושלים)היעדרויות! 

 - גלבוע זינגר רמת נגב - ערן דורון 09:00 - 10:30

 (לשכת שר  ראשי רשויות בעניין הרפורמה11:30 - 13:00
 - עודד פורר [Oded Forer]החקלאות- הקריה החקלאית ראשל"צ)

  המשך תיאום של הכוללנית מול האוניברסיטה13:30 - 15:00
(https://us02web.zoom.us/j/87547830238 ;זום)אווה ליפשיץ - 

 דיון בזום עם פרופ' סלמן זרקא, פרוייקטור 15:00 - 16:00
הקורונה וראשי רשויות בנושא מצב התחלואה וחקירות 

 אפידמיולוגיות
https://us06web.zoom.us/j/83009650732?pwd=Q2srTU95SW9rRU5)

 ערן אופק ופרופ' שפירא, עם דרור אלוני וערן 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון , מוא"ז רמת הנגב)דורון

 תקציב מופים חקלאיים (שי חג'ג'+ערן 17:15 - 18:15
 דורון+מאיר צור+אביגדור יצחקי מפעל הפיס)

(https://zoom.us/j/92457105303)Or Kobi - 

 (מ.א.  ערן דורון+אסנת ברק+דוד בן לולו - סיור17:45 - 20:15
 - Merakez Meshekרמת נגב)

יום שישי 30 יולי

שבת 31 יולי
 טקס שנת בר מצווה - קדש20:30 - 21:30

 (פאב  מופע סטנדאפ עם משה אשכנזי בפאב 21:0040 - 22:30
 - רכזת תרבות40)

יום ראשון 25 יולי
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

  08:30 טקס הענקת מענקי קרן בונה טרה 08:302021 - 09:00
 - Sapir(מו"פ)

 פעילות פרטית10:00 - 12:00

 נחל רועה - ראש מועצת רמת נגב ערן דורון 13:00 - 14:00
 (חל"י - ירושלים כנפי נשרים 7 קומה+עוזי חבשוש+ שימי+הנהלה 

(1Shimon Daniel - 

 שיחת זום עם פרופ' יעל מוריה, ראש מועצת 17:00 - 18:30
 - Amir Lotan (zoom)רמת נגב ערן דורון -תערוכת דיסצנזוס

 מפגש רכזי ביטחון ואגדן רמת נגב עם מפקד 19:00 - 21:00
 - ערן דורון (בטללים )תחנת דימונה 

 מפגש שיתוף ציבור- פיתוח כלכלי באגן 20:00 - 22:00
 - אווה ליפשיץ (מו"פ)משאבים

יום שלישי 27 יולי
הילה בגרמניה

 Updated invitation: ערן דורון - ראש מועצה 08:00 - 09:00
 (IDT)Tue Jul 27, 2021 08:00 - 09:00  @ רמת נגב - בזום

(eran@rng.org.il) 
https://us06web.zoom.us/j/84533318162?pwd=OHREblRSQmxvbXl)

 שרון חדד - רלפ"מ עם נטע יגל אצל ערן דורון 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )ראש מוא"ז רמת הנגב 

 פעילות פרטית11:30 - 12:30

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה מור יוסף- שוטף 13:30 - 14:30
דורון

 דיון בולנת"ע- צפיפויות מגורים בתמ"א 14:3035 - 15:30

 (אצל ) יענקל'ה גבע 14:30 - 15:00

 יום הכשרת עובדים חדשים אגף שפ"ה - דברי 16:15 - 16:45
 - מור אנקריפתיחה 

 השתלמות אשכול נגב מזרחי 17:00 - 23:30

 ט"ו באב ברמת הנגב במופע הנשמות הטהורות 21:00 - 23:30
 (אולם גולדה עם יעל פוליאקוב , אסי ישראלוף ואורן ברזילי 

 - גל ליטמןקיבוץ רביבים)

יום חמישי 29 יולי
 הילה בגרמניה00:00

 08:00 הגדלת תקציב הועדה החקלאית - אופן 08:00 - 08:30
 - yaacovm1 (לשכת ראש המועצה)ביצוע

 (חורשת הפלמ"ח-  נטיעות בחורשת הפלמ"ח08:30 - 10:00
 - פעילויות מועצהיציאה רגלית מהמועצה בשעה 08:20)

 ביקור ראש הדסק אמריקה הלטינית, יקיר - קרן 10:00 - 13:30
 - ערן דורון (במשרד ראש המוצעה ואח"כ יוצאים לסיור )היסוד 

 - ערן דורון (אצל ערן ) מוטי זנה 13:30 - 14:00

 - ערן דורון (אצל ערן) מוטי זנה ושיפרה בוכריס 14:00 - 14:30

 - (משרד ערן דורון) פגישה דחופה בנושא פרונטיר14:30 - 15:15
ערן דורון

 -  (זום) מטה חירום מועצה/צח"י ומזכירי ישובים 16:30 - 17:00
לירז אייזנר

 (פארק דותן) חגיגות הכתר בדימונה 18:00 - 21:00

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


