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יום שני 1 נובמבר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

ירושלים

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

11:30 - 11:00  

 9 שעון לאס וגאס פגישה עם סטפני טוזמן 18:00 - 19:30
JCC-ערן דורוןב - 

 12:00 שעון לאס וגאס- ארוחת צהריים חגיגית 20:45 - 22:45
 - ערן דורון (Siena Bistro)עם משלחות

יום רביעי 3 נובמבר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

 - הילה קפלן ישיבת צוות 08:00 - 09:00

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

17:00 - 16:00PCR דפנה כהן בדיקת - 

19:30 - 18:30 & FW: Meeting with Ramat HaNegev Mayor 
 Daphna ;Koffi - Rancho Mirage; : 71-830 East Palm Canyon Drive) 

(Rancho Mirage 92270Don Schlesinger - 

 פגישה ברוס ודון שלזינגר19:45 - 20:45

 לכבוד חג הסגיד- הרצאה עם דריבאו ביתאו על21:00 - 22:00
קהילת "ביתא ישראל" תרבות והיסטוריה למעלה מ-2500 שנה 

יום שישי 5 נובמבר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסף שירה בחופשה00:00

22:10Flight  UA84 EWR to TLV ,Departing New York/Newark) 
((NJ (EWR

שבת 6 נובמבר
 ארה"ב 00:00

08:20Flight  UA84 EWR to TLV ,Departing New York/Newark) 
((NJ (EWR

יום ראשון 31 אוקטובר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (zoom לשכת תכנון  הצגת תכנית מתאר אשדוד10:30 - 14:00
 - מרים כהןדרום 1)

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

 דיאנה אנדרסון - אנשי אזור ההרים ומציגי 17:00 - 18:30
ממשלת קורלורדו

 נסיעה לשדה תעופה בדנבר19:00 - 21:00

יום שלישי 2 נובמבר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

  1:35 שעון לאס וגאס המראה לפאלם ספרינגס21:30 - 23:00
- ערן דורון

יום חמישי 4 נובמבר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

 - מירי טוכטרמןמירי חופש ( יום בחירה)

 - Noa   (זום- לינק בגוף הזימון) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
Meshulam

 10 שעון לוס אנג'לס פגישה עם שרון ג'וי18:30 - 19:00

 שרון פרידמן19:00 - 20:00



2 ערן דורון15:17 05/12/21

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

דצמבר 2021

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

נובמבר 2021

7 נובמבר 2021 - 
13 נובמבר 2021

יום שני 8 נובמבר
ירושלים

 (בית קפה "או לה לה"  רח' ראובן רובין 3 אדוה לויד08:00 - 09:00
 - ערן דורון באר שבע )

 ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

 - ערן דורון יוסי אשד 12:15 - 17:15

 תקציב תיכון אזורי - ספי, הילה, אליעזר ת איתן 16:30 - 17:30
  (אצל ערן / רצ"ב קישור לזום עבור איתן היימן )היימן, דפנה ארבל 

- ערן דורון

 ( זום, היערכות לביקורים וטקסים ביום בן גוריון 17:30 - 18:00
 - ערן דורוןרצ"ב קישור)

 (אצל ערן ) אורן פרץ18:30 - 19:30

 הקרנת הסרט "ברזיל אהובתי" + שיח במאי 20:30 - 22:30
 - רכזת  (אולם גולדה קיבוץ רביבים)-במסגרת פרויקט "סרט נע" 

תרבות

יום רביעי 10 נובמבר
 טקס הנחת אבן פינה לטיילות מצוק הצינים ובן 09:30 - 10:30

 גוריון בנוכחות שר התיירות ומנכ"ל משרד התיירות - סופי
 - ערן דורון(מדרשת בן גוריון)

 - ערן טקס האזכרה הממלכתי לדוד בן גוריון ז"ל11:00 - 12:30
דורון

 טקס חנוכת התיכון האזורי בנוכחות שרת 12:30 - 13:30
 - ערן דורון (תיכון אזורי רמת הנגב)החינוך

 לא לקבוע15:00 - 18:00

 אות בן גוריון18:00 - 19:00

 (מועצה) הרצאה לבעלי תפקידים בצח"י - רפואה19:00 - 21:00

יום שישי 12 נובמבר
 -  (מרכז צעירים) כנס נקלטים חדשים המועצה09:00 - 12:00

הילה קפלן

 אמירה אורון-  שגרירת ישראל בקהיר ואיציק 12:00 - 13:00
צור

שבת 13 נובמבר
 שבת ארגון מרחבעם19:00 - 19:30

 -  (מגרש כפר רתמים) שבת ארגון- סניף רתמים19:30 - 20:00
שירה אברהמי

יום ראשון 7 נובמבר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

פעילות פרטית

 - ערן  (בהאב) חשוב ודחוף פורום פיתוח כלכלי 08:00 - 09:00
דורון

  תוכנית אסטרטגית פיתחת ניצנה והחט"ל09:00 - 10:00
 - Avni, Yehuda(לשכת ראש המועצה רמת נגב)

 אוסנת פוקס ומחנכים מהסוכנות 10:15 - 11:00

 -  (אצל ערן ) ספי, נעמה והילה בנושא ספריות 11:00 - 11:30

  קביעת מדיניות שטחים חקלאים עם אבי להם12:00 - 12:30

 - ערן דורון (אצל ערן ) עידן דרור 12:45 - 13:15

 - ערן דורון (אצל ערן ) אנה גוזלן, שיחת היכרות 13:30 - 14:00

 עדכון והתייעצות בנושא: אסדרת מים לצריכה 14:00 - 16:00

 מהנדס/ת למועצה אזורית רמת הנגב- קבלת 14:30 - 15:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:00 - 16:30

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

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

יום שלישי 9 נובמבר
 מיכל בן שושן - כוללנית 08:00 - 08:30

  ועדת פרט - הילה, אליעזר, ורד פליישר ואסף08:30 - 09:00
 - ערן דורון(אצל ערן )

 כביש צפון-דרום רביבים - ערן דורון, שירה מור 09:15 - 10:15
 (מועצה, משרד יוסף, דוד בן לולו , חזי לחמן, אלדד ימין (9:15)

 - נטע שחם יגל ערן ונטע10:15 - 10:30

 - ערן דורון (אצל ערן ) סימונה והילה קפלן 10:30 - 11:00

  שי חג'ג' +ערן דורון : ביקור בהא"ב רמת נגב 11:00 - 12:00
 - שי חגג(הא"ב רמת נגב )

  פגישה עם רענן גישורי במפעל סאן קריסטל12:00 - 13:00
 - עוזי חבשוש(מפעל סאן קריסטל, א.ת רמת הנגב)

 (אצל  יוני שריר, הסכם עבודה עם הילה, נטע 13:00 - 13:30
 - ערן דורוןערן )

 מירב מורד אשכול נגב מזרחי בנושא תחבורה 13:30 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עם הילה ושירה 

 (אצל ערן לבאד טסן עם יוני שריר בנושא עבד'ה 15:00 - 15:30

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 15:30 - 16:30

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 11 נובמבר
 - מירי טוכטרמןמירי חופש ( יום בחירה) 

יום הולדת מירי טוכטרמן

 - הילה קפלן הילה וערן שוטף08:30 - 09:30

  מירב בן שימול ,ערן דורון פגישת עבודה09:30 - 10:30
(https://us06web.zoom.us/j/82655817351)ליאורה ברנס - 

11:00 - 10:30  

 סיור חבר הכנסת שקלי במועצה אזורית רמת 11:00 - 13:30
 - Hagar Sharan (מועצה אזורית רמת נגב )נגב 

 (משרדי סוטרה,  12:00 תסקיר קרקע נווה תמרים12:00 - 13:00
 - Sutra Officeקרליבך 1 )

  הראל סטרינגפלו, רותם אשפה, שיחת היכרות 14:00 - 14:30
 - ערן דורון(אצל ערן )

 (אצל  מעסיי ווטסל, רותם אשפה, שיחת היכרות14:30 - 15:00
 - ערן דורוןערן )

 ערן הראל, שי קרפ וערן דורון בנושא מתקן 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (זום, רצ"ב קישור )חולות 

 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

 (מרחב עם - רחבת המבנה  חג הסיגד במרחב עם 20:30 - 22:00
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יום שני 15 נובמבר
ירושלים

 - ערן דורון תכנית מעוז 08:00 - 17:30

 ועדה מחוזית09:00 - 16:00

יום רביעי 17 נובמבר
 (המרכז לחדשנות מוניציפאלית,  אופסייט הנהלה08:00 - 17:00

 - ורד פליישרתל אביב)

 (מרכז המועצות האזוריות  ערן דורון + מושיק ביבי 14:00 - 15:00
 - Moshe Bibi- שדרות שאול המלך 8 - בית אמות משפט קומה 4)

 15:30 זימון דיון בוועדה המחוזית - בנושא תב"ע15:30 - 16:30
 מרכז אזורי רמת נגב

https://us02web.zoom.us/j/84539933866?pwd=cWVLYVVpNlpZWk)
(pvWkpJUXdXU3lJQT09תמרה פרוסט - 

 -  (בית קפה דובנוב 8 ת"א ) ממי פאר/ ערן דורון 16:30 - 17:30
ערן דורון

 הכנה לוועדת תכנון מחוז דרום, לקיה  אחמד 18:00 - 18:30
 - ערן דורון ( מצ"ב קישור זום )אלעסד/ דורון ערן/ אורי אריאל 

 וועדת תכנון מחוז דרום - לקיה - דורון ערן - 18:00 - 18:30
 - לשכת ראש המועצה (ZOOM )ראש מועצה אזורית נגב 

 אסיפת תושבים במדרשה19:45 - 20:45

יום שישי 19 נובמבר
 טיול של התנועה12:00 - 18:00

 (כיכר כניסה  טקס כיכר כניסה משאבי שדה16:30 - 17:30
 - עידו גולדסמןמשאבי שדה)

שבת 20 נובמבר
 טיול של התנועה11:45 - 18:00

יום ראשון 14 נובמבר
 - הילה קפלןאבי להם עד 12

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 לאה עציון08:04 - 09:04

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף08:30 - 09:30

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

 -  (במועצה) ביקור תורם אוסטרלי וגדעון שביט10:00 - 12:00

 הצגת תכנית בריאות, אשכול נגב מזרחי ע"י 10:30 - 11:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) שחר שילה, שוטף 11:00 - 11:45

 - ערן  (במשרדו של ערן )  שירה מור יוסף- שוטף 11:45 - 12:45

 ועדת בחירה קול קורא חברה וקליטה של 13:30 - 14:00

  ערן דורון -ראש מועצה אזורית רמת נגב - 15:00 - 16:15

 כנסת16:15 - 19:00

 -  (מו"פ) שיתוף ציבור החלפת תשתיות אשלים17:00 - 18:00

  18:30 שיתוף ציבור החלפת תשתיות נווה צין18:30 - 19:30

 מירב בן שימול איציק אשכנזי - הסעות חנוכה18:30 - 19:30

 איל בלום19:30 - 20:30

יום שלישי 16 נובמבר
 - ערן דורון (אצל ערן ) שפרה בוכריס, שוטף 08:00 - 08:30

 ברכות בכנס חקלאות מדבר - מו"פ , מרכז פרס,09:00 - 09:15
 - ערן דורון (זום  - איציק צור שולח קישור)והאיחוד האירופאי

 - ערן דורון (אצל ערן ) איציק צור, שוטף 09:30 - 10:30

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

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף11:30 - 12:30
דורון

 סיגל פריינטה- התעדכנות קצרה12:30 - 13:00

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

 תזכורת-ועדת חינוך מרכז השלטון האזורי - 13:30 - 15:30
 שימו לב לקישור המעודכן!!

 (אצל ערן ) סמי מרציאנו בנושא בית כנסת 15:00 - 15:30

 - ערן דורון (אצל ערן) נטע יגל, שוטף15:30 - 16:00

 -  (משרד של ערן) היכרות - ערן דורון ואבי כהן16:30 - 17:30
ליאור זלוף

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 18 נובמבר
 פגישה עם הגרעינרים, התנועה החדשה והדר 08:00 - 08:15

 - ערן דורון (אצל ערן )מוריץ (רבע שעה)

  הצגת תכנית מוקד רואה עם הילה, מוטי ולירז08:15 - 09:00
 - ערן דורון(אצל ערן)

 - ערן  (אצל ערן) דיון שני הצעת תקציב 2022 09:00 - 12:00
דורון

 חידוש סימון שביל הר הנגב בין מרחב עם 12:00 - 13:00
למצפה רמון עם שחר שילה, דנה, איציק בן דב, ישי בן ציון, 

 - ערן דורון (האב)ודניאלה קצינת אגמ"ר פד"מ

 יצירת תשתית ארגונית לניהול קהילתי משותף 13:00 - 14:00
עם ערן דורון, הילה קפלן, רפי נשיא +ועד טללים וועד מנהל 

 - ערן דורון (האב, מרכז יזמות במועצה)טללים

 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 15:00 - 16:00
דורון

 תרגיל יחידת חילוץ17:30 - 22:00

 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
Meshulam
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יום שני 22 נובמבר
 - ערן דורוןתוכנית מעוז

ירושלים

 תכנית מעוז 08:00 - 17:30

 זום דחוף -ערן, הילה,ספי,אילון, דפנה ארבל, 12:15 - 13:00
מוטי זנה, שירה אברהמי, שפרה, לירז, שני הפטל, ורד חדידה 

 - הילה קפלןויעקב קמחי

  ישיבת דירקטוריון מתנ"ס רמת נגב 2021: 16:006 - 18:00
 - ספי מלכיאור(חדר ישיבות האב.)

 דיון בנושא "מעבר צה"ל דרומה" עם שר 20:30 - 21:00
 (זום)הביטחון וראשי רשויות

יום רביעי 24 נובמבר
 - ערן דורון תוכנית מעוז18:00

 נטע בחופש- סיני00:00

 תכנית מעוז08:00 - 17:00

 כנס בנושא פשיעה בדרום עם השר לבטחון 13:00 - 14:30
 (שד' טוביהו 5 באר שבע )פנים, מפכ"ל המשטרה וממ"ז 

 (רחוב קיבוץ גלויות 418/27 ניחום אבלים דוד סבח 15:30 - 16:30
אופקים)

  הצגה " אמא מותר לבכות" כחלק ממאבק נגד 20:30 - 23:00
 - רכזת תרבות (מועדון לחבר משאבי שדה)אלימות נשים 

יום שישי 26 נובמבר
 רחלי בן דוד08:15 - 09:15

 גילוי מצבה  בחיפה 12:00 - 13:00

שבת 27 נובמבר
 - רכזת  (פאב 40) מסיבת פרידה לליאור זלוף20:00 - 21:00

תרבות

 פגישה עם מזכירות רתמים20:45 - 21:45

יום ראשון 21 נובמבר
 - ערן דורון תוכנית מעוז07:15

 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 תכנית מעוז (כולל לינה )08:00 - 17:30

 פגישה עם ראשי מועצות אזוריות בנושא שחרור 11:00 - 12:15
 (לשכת הסגן, בניין חדש מקרקעין שאינו בשימוש מע' הביטחון

 - Alon_schusterקומה 15, הקרייה ת"א)

 -  (זום) הדרכה - מערכת לניהול התקשרויות12:30 - 13:30
הילה קפלן

יום שלישי 23 נובמבר
 - ערן דורוןתוכנית מעוז

 תכנית מעוז (כולל לינה )07:00 - 18:00

 - אהוד יוסטמן (zoom) מסמך בנושא פל"ח09:00 - 12:00

 - ערן דורון (בזום) ראיון בערוץ 20 17:15 - 17:45

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 25 נובמבר
 נטע בחופש- סיני00:00

 ארגון לומד- סיור עובדים במוסדות החינוך רמת08:00 - 15:30
 - פעילויות מועצה (פרטים בהמשך)הנגב 

 08:30 הצגת דו"ח מפעלי רמת נגב 2020- מצ"ב 08:30 - 09:30
 - Sapir (זום- מצ"ב קישור)קישור לזום

 (בהאב) יואב דוניץ וחברת ערים10:00 - 11:00

 ביקור במשאבים11:00 - 12:00

 אריאל מריות בנושא ניהול תכנון,אנרגיה 12:30 - 13:00
 (אצל מתחדשת וגיוס תקציבי ממשלה ומתווה מיוחד לעבדה

 -  ערן ושחר - שוטף13:00 - 14:00
jee64po9kjd53p11t97i15ul7s@group.calendar.google.com

  (אצל ערן ) שירה מור יוסף - סיכום סיום תפקיד 13:45 - 15:45
- ערן דורון

 -  (מרב עם) ביקור הנהגת JNF UK במרחב עם16:00 - 16:45

18:00 - 17:30Sam Hoenig and Eran Doron  

 נצ"מ תומר אלדר18:15 - 18:30

 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00

 שיחת תושבים שיתוף ציבור בנושא עבד'ה  סיגל20:30 - 21:30
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יום שני 29 נובמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה

  ביקור של מנהלת פרויקט משתלמים במו"פ08:30 - 12:00
 - yaacovm1(מו"פ)

 שדולה  חקלאית10:15 - 11:15

 אצל שרת התחבורה מירב מיכאלי עם רוני מרום10:45 - 11:45

 כנסת 12:00 - 14:00

 טקס קרית המודיעין בלקית15:30 - 16:30

 בדיקות ספורט גורי18:00 - 19:00

 הדלקת נרות ושיחה בנושא שכונת קליטה 20:00 - 21:30
 - ערן דורון (במועדון שדה בוקר )בשדה בוקר עם נטע וארז ירדני

יום רביעי 1 דצמבר
 - הילה קפלןהילה חופש

 - רכזת תרבות (שדה בוקר) פסטיבל צלילים במדבר 00:00

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השלישי)

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 (שימו לב לפרטים  אירוע פרידה משירה מוריוסף09:00 - 12:00
 - אווה ליפשיץבגוף הזימון)

 - נטע שחם יגל ערן ונטע ישיבת סיכום12:30 - 13:30

 שיחת ועידה בנושא פר קפיטה: ערן דורון, 13:30 - 14:00
 (ועידה טלפונית- איציק אשכנזי, מירב בן שימול והדסה אלמוג 

 - Or Kobiאור תעלה את כולם)

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

 מאיר צור פגישה עם ערן דורון שיתופי פעולה 15:00 - 16:00
 - לשכת  (רמת נגב )בין המועצות בתחומי התיירות וחקלאות

 טקס חנוכת גני משחקים ברביבים + הדלקת 16:15 - 17:00
 - ערן דורון (רביבים)נרות

 טקס חנוכת גני משחקים ברתמים + הדלקת 17:30 - 18:30
 - ערן דורון (רתמים )נרות

יום שישי 3 דצמבר
 - רכזת תרבות (שדה בוקר)פסטיבל צלילים במדבר 

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום החמישי)

 הלוויה אבא מיכל פריאל14:00 - 15:00

 - ערן דורון ברוס לנגרטן וקווין גיסר18:30 - 19:00

 ברכות בצלילים במדבר (קונצ'רטו לגשש 21:00 - 21:30
 (שדה בוקר )החיור)

שבת 4 דצמבר
 - רכזת תרבות (שדה בוקר) פסטיבל צלילים במדבר 00:00

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השישי)

 מיס יוניברס - בכרמי עבדת10:30 - 13:00

יום ראשון 28 נובמבר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

נר ראשון חנוכה 

  ערן דורון מירב בן שימול08:00 - 08:30

 רז יהל, שדה בוקר, הילה קפלן  - הערכת מצב 08:30 - 09:00

  שיחת הכנה לפגישה עם שרת התחבורה 09:00 - 09:30

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

10:00 - 09:45 Perth’s Schaffer, Green & Morris families 

 - ערן דורון (אצל ערן ) קדם מליאה 11:00 - 12:30

 ישיבת מועצת האשכול- איגוד ערים אשכול 13:00 - 15:00

  פנסיה תקציבית- הילה, אליעזר , ורד פליישר 13:30 - 14:30

 ערן דורון שיחה עם המורים של התיכון האזורי 14:30 - 15:15

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

  16:30 הצגת הצעת תקציב מי רמת הנגב 16:302022 - 17:15

 -  (רחבת המתנ"ס) הדלקת נר ראשון של חנוכה16:45 - 17:00

 (במרכז  הדלקת נר ראשון   מדרשת בן גוריון 18:00 - 19:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 30 נובמבר
 - הילה קפלן הילה חופש00:00

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השני)

 - נטע שחם יגל שרון חדד רלפ"מ וערן דורון08:00 - 08:30

 כל הבוחנים של הצאונות בנגב - סלימאן חולות08:30 - 09:00

  ביקור היכרות עם תנ"צ נחשון נגלר ממ"ר נגב 09:00 - 10:00
 - ערן דורון(אצל ערן )

 (זום. ראו זימון  דיון מגורי עובדים זרים ולנתע09:00 - 10:00
 - שירה מור יוסףבקובץ המצורף)

 (בדשא  חג חנוכה שמח - הדלקת נרות משותפת 10:00 - 10:30
 - פעילויות מועצהליד אגף שפ"ה)

 - ערן דורון (אצל ערן ) עוזי חבשוש, שוטף10:30 - 11:30

 - ערן דורון (בהאב ) מטה מול מטה כמהין 11:30 - 13:30

 בניית חומש 2023 עם רפי נשיא, הילה ואליעזר, 13:30 - 14:30
 - ערן דורון (אצל ערן)שירה אברהמי ונטע

   כוללנית רמת הנגב עם ערן -סכום עם שירה 14:30 - 16:30

 ביקור יואב הלר ושמרית- מעוז16:15 - 17:00

 ראיון טלפוני שיתופי פעולה עם נאות חובב, 17:30 - 18:00

 הדלקת נרות  טללים18:30 - 19:00

יום חמישי 2 דצמבר
 - הילה קפלן הילה חופש00:00

 - רכזת תרבות (שדה בוקר)פסטיבל צלילים במדבר 

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום הרביעי)

מירי חופש

 לא לקבוע08:00 - 18:00

 (במשרדו של  השר לביטחון פנים עמר בר לב 11:15 - 11:45
 - ערן דורוןערן)

 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב17:30 - 18:00
Meshulam

 ברכות - צלילים במדבר החלונות הגבוהים20:30 - 23:00


