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28 נובמבר 2021 - נובמבר 2021
4 דצמבר 2021

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

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, איציק13:30 - 14:00

 (ועידה טלפונית- אור אשכנזי, מירב בן שימול והדסה אלמוג 
 - Or Kobiתעלה 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

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
(https://us06web.zoom.us/j/83293510965)ליאורה ברנס - 

 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

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
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5 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
11 דצמבר 2021

יום שני 6 דצמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)
 (רח'  הסדרת מדרשת בן גוריון - ישיבת המשך09:00 - 10:15

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

  פורום ראשי רשויות בנגב-קרן מיראז׳ ישראל09:00 - 21:00
(מלון אוריינט ירושלים)

  מפגש ראש הממשלה עם ראשי רשויות בנגב 10:00 - 11:30
(עיריית באר שבע )

יום רביעי 8 דצמבר
 כנס דוברים-שירה00:00

 תכנית מעוז 08:00 - 17:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:00 - 15:00

יום שישי 10 דצמבר
 כנס דוברים-שירה00:00

 - רכזת (רתמים) קהילה מארחת-1 (תכנית מקומי)09:00 - 13:00
מעורבות חברתית

 - חברה כלכלית רמת  (רתמים) קהילה מארחת 09:00 - 12:00
הנגב

שבת 11 דצמבר

יום ראשון 5 דצמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)
  יוני ורנר המזכיר החדש של רתמים , היכרות 08:00 - 08:30

 - ערן דורון(אצל ערן )
 יענקל'ה מוסקוביץ, שוטף + הכנה לפגישה עם 09:30 - 10:00

 - ערן דורון (אצל ערן)רמ"י 
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 10:00 - 11:00

דורון
 משה ישיעהו ואורי אריאל11:00 - 12:00
 צילום סרטון בברכות לקולורדו -משלחת אנשי 11:30 - 12:00

 - ג'רד וויט (במשרד של ערן)ציבור
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף12:00 - 13:00

 ערן דורון ,הילה קפלן, ורד חדידה  -  שיחה עם 13:00 - 13:45
 (חדר ישיבות  הנהלת מועצה תקציב 2022 14:00 - 17:30
 (חדר  הצגת תוכנית עבודה להנהלת מועצה 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (בהאב) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30
 סנ"צ משה זריהן מפקד תחנת דימונה מגיע 18:00 - 18:30

יום שלישי 7 דצמבר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 ראיון גל״צ06:45 - 07:45
 - ערן דורון תכנית מעוז (כולל לינה )08:00 - 17:30
 יעקב אילון - ראיון ערוץ הכנסת08:00 - 08:30
 8:45-13:00 סיור כפרים בדרום עם שרת הפנים 08:45 - 13:00

 - מאיר כהן - שר הרווחה (בהמשך)איילת שקד
 ראיון ערוץ 10:3014 - 11:30
 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 9 דצמבר
כנס דוברים-שירה

 תכנית מעוז08:00 - 17:00
 (מתנ"ס  סיור בלקיה - הכנה לוועדת התכנון 15:30 - 17:30

 - לשכת ראש המועצהלקיה)
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00
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12 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
18 דצמבר 2021

יום שני 13 דצמבר
ירושלים

 - Hagar Sharanבוטלה:   בוטלה: כנסת - ערן + הגר
 שרון שביט ועלא עפיפי08:30 - 09:00
 - ערן  (משרד ערן) סיור עם עודד שלום-עבד'ה09:00 - 11:30

דורון
 - ערן (אירפורט סיטי / בדרך לירושלים) שוטף עידן 11:00 - 11:45

דורון
 כנסת 12:00766465 - 14:00
 פגישה עם  דפנה כהן וערן דורון ממעוצה 14:00 - 15:00

 (קינג  גורג 48 חדר 350  ירושלים  בניין הסוכנות)אזורית רמת הנגב 
 (כנפי  ערן דורון ראש מועצה אזורית רמת הנגב15:30 - 16:10

נשרים 7 קומה 3 משרד ירושלים ומורשת-יש להחנות מתחת לבניין 
 - יומן מנכל שלנו ולהביא פתק חניה לקבלת מדבקה במזכירות)

ירושלים ומורשת

יום רביעי 15 דצמבר
 (מוא"ז  ( ליאורה) save the date  כנס חינוך מועצות אזוריות 

לב השרון)
 (מועצה  מפגש מקצועי למנהלי אגפי חינוך 09:00 - 15:00

 - ליאורה ברנסאזורית לב השרון)
  ישיבת צוות מנהלה09:30 - 10:30

(https://us02web.zoom.us/j/82076990834)ערן דורון - 
 ועדת מעקב לאתר הפסולת אשלים- מצ"ב סדר 13:00 - 14:30

 - טל פודים (בזום- מצ"ב קישור)יום
 אילן שוחט/ ערן דורון - ראש מועצה אזורית 14:30 - 15:30

רמת הנגב +אילן שוחט מנכ"ל המשרד לפיתוח פריפריה נגב 
 -  (שאול המלך 8 בניין בית אמות משפט קומה 13 , תל אביב )גליל 

מעיין דדש
  איתן, ממי, גור, אריאל - פגישה עם ערן דורון 16:30 - 17:30

 - סיון אלקובי(השלושה 2 כניסה B1 קומה 5 ת"א )
 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 18:00 - 19:00

Sharan

יום שישי 17 דצמבר
 סיור ביס״ש לכרכום06:45

 - ערן דורון (פרטים בהמשך) סיור תושבים לעבד'ה08:30 - 12:00

שבת 18 דצמבר
 סיור ביס״ש לכרכום18:00

יום ראשון 12 דצמבר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
פעילות פרטית
 עידו גולדסמן בנושא בניית שכונת הבנים 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (אצל ערן )במשאבי שדה

 פגישה עם סלמאן אבו חמאד מנכ"ל נווה מדבר 08:30 - 09:00
  (במשרדו של ערן)לנושא מפגש אוכלוסיות רמת נגב-ביר הדאג'

 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 תקציב הסעות 2022 - הילה, ספי, מאיה, 11:45 - 12:45

 - ערן דורון (אצל ערן )אליעזר, דוד סבח, ישראל פרקש 
 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 13:00 - 14:00

דורון
 פעילות פרטית15:00 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:00 - 16:00

 - ערן  (בהאב מועצה ) מטה מול מטה שדה בוקר 16:30 - 18:00
דורון

 (חדר ישיבות, מרכז  ישיבת דירקטוריון חכ"ל18:15 - 20:15

יום שלישי 14 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)צום י' בטבת

 ראיון ברדיו דרום על החיסונים07:00 - 07:30
 -  (במשרד של ערן) אלכס תחנת מידע + דוד כהן08:30 - 09:00

הילה קפלן
 (אצל  עאדל אלוולידי, התייעצות למיזם חינוכי09:00 - 09:30

 - ערן דורוןערן )
 ברוכים הבאים לבן ברטמן - נציג הקהילה 10:00 - 11:00

JNF USA/ג'רד וויט (משרד של ערן)היהדות בקולורדו - 
 (יישלח  פגישה עם ערן דורון ברמת הנגב 11:00 - 12:00

 - קובי ברטובבהמשך)
 הצגת חזון הנגב של משרד התיירות- ״המוצר 12:00 - 14:00

 - ערן דורוןהדרומי״ רמת נגב מארחת את מנכל משרד התיירות 
 פגישת עבודה עם אמיר הלוי 14:00 - 14:30
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00
 לא לקבוע 18:00 - 22:00

יום חמישי 16 דצמבר
 - ערן דורון הרצאה לקרן לידידות בצריף בן גוריון08:30 - 09:15
 להתקשר לברך את טלי צור לחתונת ביתה הדר,09:00 - 09:30

 - דפנה כהןובח"ל אדם מחר בבוקר
 - חן נגאוקר (ZOOM) וועדת מכרזים 09:3008/2021 - 10:00
 - ערן דורון (כמהין) אצל ליאור זלוף10:30 - 11:30
 (כמהין  אצל רותם ישראלי ביקור בפרוייקט שלו 11:30 - 12:30

(
 אסיפת הורים ינון16:15 - 17:15
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00

Meshulam



4 ערן דורון13:38 10/01/2022

שוהדגבא
1

2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
3031

ינואר 2022

שוהדגבא
1234

567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

19 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
25 דצמבר 2021

יום שני 20 דצמבר
ירושלים

 ועדה מחוזית09:00 - 18:00
10:30 - 09:30Impact Investments - Introductory meeting  

(Microsoft Teams Meeting)Lea Eastwell - 
 דיון בנושא שיזף10:30 - 11:30
 קיק אוף הנהלה- הערכות עובדים על שנת 13:002021 - 15:00
 - ערן  (רביבים ) פתיחת "הבית לחיים" ברביבים 17:00 - 18:30

דורון
 17:30-18:45 ישיבה בנושא הצעת מחליטים - 17:30 - 18:45

מעונות יום: חיים ביבס, שי פרוכטמן, שי חג'ג', מירב בן שימול, 
ערן דורון, מיכל מנקס, אבי קמינסקי, אינה זלצמן, משה שגיא, 

 (לשכתשרית חאיק, אריה מור, גור רוזנבלט, נועה צור (א. סיון) 
 - דלית שטאוברהמנכ"לית / בזום )

יום רביעי 22 דצמבר
  תקציב מפעלי רמת נגב 2022 - יענקל'ה 08:00 - 09:00

 - ערן דורון (אצל ערן )מוסקוביץ 
 - ערן  (אצל ערן ) פגישה דפנה כהן, הילה וג'רד10:00 - 10:45

דורון
 - ערן דורון (אצל ערן) הילה קפלן שוטף המשך10:45 - 11:30
 פעילות פרטית11:30 - 12:00
 (אצל ערן ) מאי סברי, הכנה לעבודה באזרחות 12:30 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:00 - 15:00

  פ. זום - ערן דורון + מושיק + הגר + שכטר16:00 - 17:00
https://us06web.zoom.us/j/88958056613?pwd=ME95ZDI1RFk1Qk1)

(FVEY1YjZZblg5QT09Hagar Sharan - 
17:30 - 17:00

יום שישי 24 דצמבר

שבת 25 דצמבר

יום ראשון 19 דצמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (בזום רצ"ב רונית ניר , שירי קמיניץ , עוזי חבשוש 08:00 - 08:30
 - ערן דורוןקישור)

 09:30 פגישה עם ערן דורון - יובל קיי + יענקלה09:30 - 10:00
 - Sapir (מועצה- משרד ערן)מוסקוביץ

 (משרדו של  פארק ניצנה- נושאים סטטוטוריים10:00 - 11:00
 - מזכירות אגף הנדסהערן)

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

 (נפגשים  סיור משטרה - בועז, עוזי, הילה ומוטי12:00 - 14:00
 - ערן דורוןבתחנת משטרה רמת הנגב)

 - ערן דורון (אצל ערן ) תמר גרין, שיחת היכרות 12:00 - 12:30
 תקצוב פרויקטור לעבד'ה ערן דורון, יאיר מעיין, 14:00 - 15:00

 (משרד של ערן, מועצה גלעד אטקס (עידן דרור עולה בזום)
 רכישת מבנה רמת נגב- דוד, ערן דורון, מאיה, 15:15 - 16:15

 -  (https://us02web.zoom.us/j/81590779884)תמי, עו"ד אבי להם
 ישיבת דירקטוריון מתנ"ס רמת נגב 2021: 17:00 - 20:00

 - ספי מלכיאור (יתקיים בהאב)אישור תקציב 2022

יום שלישי 21 דצמבר
 - ערן דורון (אצל ערן ) 7:45 קדם מליאה 07:45 - 08:30
 פגישה עם ערן דורון - ראש מועצה אזורית רמת 09:00 - 09:45

 - hedvaem@clalit.org.ilנגב
 (רמ"י ) אצל שי קרפ 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (אצל ערן) אורן פרץ, שוטף12:00 - 13:00
 -  (ZOOM ) ערן דורון - מועצה אזורית רמת נגב 13:15 - 14:00

הלוי אמיר
  ישיבת הכנה לשיתוף ציבור - גדנ"ע שדה בוקר16:30 - 17:30

(https://us02web.zoom.us/j/86780054203) חברה כלכלית רמת - 
הנגב

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 23 דצמבר
 - ערן דורוןמירי חופש 

 - ערן דורון תוכנית מעוז 08:00 - 18:00
 (באוניברסיטת  מועצת המכון למורשת בן גוריון 10:30 - 12:30

בן-גוריון בבאר-שבע, בניין הסנאט, קומה 2, חדר ישיבות שרוט.)
 חוק וסדר בנגב- הצגת תכנית נח"ל- הפגישה 18:00 - 19:30

 (בני ברק, מגדלי בסר 4 רחוב מצדה 7, קומה פיזית במשרדי גלובל
 - 21Noa  Meshulam בני ברק)
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26 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
1 ינואר 2022

יום שני 27 דצמבר
ירושלים

 - הילה קפלןאבי להם פה
 - ערן דורון (אצל ערן ) הילה, אליעזר, עוזי 08:00 - 09:00
 ועדה מחוזית09:00 - 16:00
 הכנס הלאומי הראשון בנושא אתגרי הביטחון 09:30 - 16:00

 (היכל התרבות במרחב הכפרי, מועצות אזוריות וישובי קו התפר 
 - אלון ביטון"איירפורט סיטי" בחבל מודיעין)

 - Hagar Sharan (גורן עמיר ) ערן דורון 14:30 - 15:30

יום רביעי 29 דצמבר
  חממה טכנולוגית עם ליאון, איציק צור, עוזי 08:00 - 09:00

 - ערן דורון(אצל ערן)
 (ראש  שוטף אליעזר + ראש מועצת רמת נגב 09:00 - 10:00

 - חן נגאוקרמועצה רמת נגב)
 - ערן דורון (אצל ערן) עוזי חבשוש, שוטף10:00 - 11:00
  מורדוך חב' נאות בוקר, מיזמים ברמת הנגב 12:00 - 12:45
 - ערן דורון(אצל ערן דורון )
 - ערן דורון שירה אוחנה- הכשרת דרגי ביניים 13:00 - 14:00
 (אצל ערן ) אלה ברנד 14:30 - 15:00
 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00

Sharan
  ערן דורון-כנס מנהלים, החברה למתנסים 15:00 - 15:30

 - ספי מלכיאור(תיכון רמת נגב בית 2)
 (רביבים) ניחום אבלים משפ ' עשת 16:00 - 17:00
 17:00 תזכורת - ישיבת דירקטוריון מי רמת הנגב17:00 - 19:00

יום שישי 31 דצמבר
 הכר את סביבתך08:00 - 12:00
 ברכות בכנס שישי תרבותי של רמת הנגב- 09:00 - 13:30

 - רכזת הגיל השלישי (מופ רמת הנגב)בהשתתפות מאיר שלו

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

יום ראשון 26 דצמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

  (בלשכה אצל דרור) פגישה ערן דורון ודרור אלוני07:30 - 08:00
sigal.boker@gmail.com -

 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף08:30 - 09:30
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 - ערן דורון כתבה עבד'ה - ערוץ 10:0013 - 13:30
  עידן ויוני אצל סיגל מורן - ערן בזום13:15 - 14:15

(https://us02web.zoom.us/j/83838630889)
 - ערן דורון פרוגרמה מתקן חולות13:30 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף14:30 - 16:00

  17:00 מסיבת פרידה יואב מורג - מצ"ב הזמנה 17:00 - 19:00
 - Sapir(במועצת אזורית מרחבים אולם ישיבות קומה 2)

 ישיבת מליאה שלא מן המניין אישור תקציב 18:00 - 20:30
 - ערן דורון (במו"פ )2022 

יום שלישי 28 דצמבר
 (אצל ערן) 7:45 אלכס פאב 07:4540 - 08:00
 - ערן דורון (אצל ערן) אורן פרץ, שוטף08:00 - 09:00
 (נקודת מפגש: צומת עין עבדת  סיור - רמת נגב 11:40 - 13:10

 - איילת שקד(קישור לוויז בזימון))
 סיור שרת הפנים13:30 - 15:00
 חווות עוף החול ורתמים   עם שר החלאות 15:30 - 17:30
  פגישת עבודה עם שר החקלאות עודד פורר 17:45 - 18:30

 - ערן דורון(חדר ישיבות האב)
 לא לקבוע 18:30 - 22:30

יום חמישי 30 דצמבר
פעילות פרטית
 רחלי בן דוד 08:00 - 09:00
 יום סיור לחברי  התארגנות  ASIF ברמת הנגב 09:30 - 17:00

 - itzur (מ.א. רמת הנגב )(איציק צור)
 הנהלת מרכז השלטון האזורי בזום- סיכום 12:00 - 13:30

 2021+תקציב 2022 - תזכורת!
(https://us06web.zoom.us/j/82316518728) ליאורה ברנס - מרכז - 

השלטון האזורי בישראל
 (בזום;  פרויקט חושבים עושים 14:002022 - 15:30

https://us02web.zoom.us/j/83196320726)אסף עמיחי - 
 חיסון לנדב 16:30 - 17:30
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

Meshulam


