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27 פברואר 2022 - פברואר 2022
5 מרץ 2022

יום שני 28 פברואר
 - ערן דורוןדפנה בארה"ב

ירושלים
 - ערן דורון חן - קול קורא צוערים08:30 - 09:00
 ועדה מחוזית 09:00 - 15:30
 ניצנה - מחוזית 10:00 - 11:00
  מפגש השקת מנהלת הניקיון הארצית, במעמד 10:45 - 13:00

השרה להגנת הסביבה חה"כ תמר זנדברג- המפגש התקיים 
 - אלעד עמיחי  Elad  (מצ"ב הזמנה וקישור לזום בגוף הזימון )בזום

Amichai
  ישיבת מועצת הרשות לפיתוח הנגב11:00 - 12:00

(https://us06web.zoom.us/j/85321684530) אורלי גבאי - מנהלת - 
לשכת מנכל

 (מרכז בגין נהון 6  ארוחת צהריים טרכטן שוורץ12:00 - 13:30
 - דפנה כהןירושלים)

 (מהקבר הליכה עם ג'ף קיי ומקס וסינדי מינצברג15:00 - 16:30
לצריף)

יום רביעי 2 מרץ
 - ערן דורון דפנה בארה"ב00:00

כנס ראשי מועצות
 (תיכון רמת  תערוכת אפקט הפרפר- פרטים בהמשך00:00
 - רכזת תרבותהנגב)

 - ליאורה ברנס (מלון גליליון)כנס ראשי מועצות וסגניהם
 - דפנה כהן ויקי טרכטן ואחותה ברמת הנגב10:00 - 18:30
 - שלומי  (זום) תת"ל 105 ערן דורון+ עוזי חבשוש15:00 - 15:45

הייזלר
 הסדרת מדרשת בן גוריון במדרשת שדה בוקר 15:45 - 16:00

 - שלומי הייזלר (זום)במועצה האזורית רמת נגב +ערן דורון

יום שישי 4 מרץ
 (תיכון רמת  תערוכת אפקט הפרפר- פרטים בהמשך01:00

 - רכזת תרבותהנגב)
 מוקורוק09:00 - 12:00
 פתיחת גלריית פופ אפ : תערוכת אפקט הפרפר 10:30 - 12:00

 - רכזת תרבות (תיכון רמת הנגב)קהילת אמני רמת הנגב

שבת 5 מרץ
 יום הולדת נדב 11:15 - 14:00

יום ראשון 27 פברואר
 - ערן דורוןדפנה בארה"ב

 - הילה קפלןאבי להם
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

  רון סגל, מתקן ביוב רפת באר מילכה עם הילה 08:30 - 09:00
 - ערן דורון(אצל ערן )

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף09:00 - 10:00

 (אצל הערכת עובדים הילה קפלן ( ורד חדידה ) 10:00 - 10:30
 - ערן דורוןערן )

 (אצל הערכת עובדים ורד חדידה עם הילה קפלן10:30 - 11:00
 - ערן דורוןערן )

 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף11:00 - 11:30
 נעמה פס קאופמן- מנכלית משרד החקלאות13:00 - 14:00
 - ערן דורון (אצל ערן ) קדם מליאה 14:30 - 16:00
 (זום, רצ"ב  רפי נשיא והילה בנושא תכנית חומש16:00 - 17:00

 - ערן דורוןהקישור)
 - ערן דורון (טלפוני) עוזי חבשוש, שוטף 17:00 - 18:00
 הרב גד מרחב עם -  עם הילה  (וספי  בזוןם 18:00 - 18:30

יום שלישי 1 מרץ
 - ערן דורוןדפנה בארה"ב

 כנס ראשי מועצות09:00
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 (מלון רמות) כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם 08:00 - 19:30

יום חמישי 3 מרץ
 כנס ראשי מועצות20:00

 - (תיכון רמת הנגב)תערוכת אפקט הפרפר- פרטים בהמשך
רכזת תרבות

  (מלון רמות) כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם08:00 - 15:30
- ליאורה ברנס

 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00
Meshulam
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6 מרץ 2022 - מרץ 2022
12 מרץ 2022

יום שני 7 מרץ
ירושלים

 - ערן  (במשרדו של ערן) ליאון - חממה טכנולוגית08:00 - 09:00
דורון

 -  (שיזף מארחים אותנו) פגישת מזכירים - מועצה 09:00 - 10:00
הילה קפלן

 (יס פלאנט באר שבע   רדיו דרום - יום הולדת 26 10:00 - 11:00
 - ערן דורוןמתחם וי אי פי)

 (משרד החוץ שד' יצחק  ערן דורון אצל דנה קורש13:00 - 14:00
 - ערן דורוןרבין 9 קומה 2 ירושלים )

 תחנות כח התרמו-סולאריות באזור אשלים - 14:10 - 15:00
 (ל. מנכ"ל - רח' בנק ערן דורון - ראש מועצה אזורית רמת הנגב

 - ליאור ישראל 7 - בניין ג'נרי 2 - קומה 3 - ירושלים - 074-7681719)
שילת

 (נוקטורנו (בית קפה),  טל קמיר יעוץ תקשורת 15:00 - 16:00
 - ערן דורוןירושלים)

 - ערן דורון (ירושלים) הילה קפלן,  שוטף16:00 - 17:00
 קובי אלירז- גלי ישראל 18:30 - 19:30

יום רביעי 9 מרץ
 (מלון דניאל ים המלח)כנס הנהגות מושבים 

 תכנית מעוז08:00 - 23:30
 ביקור קרן מאירהוף- שיפוץ בריכה במשאבי 14:00 - 16:30

 - דפנה כהן (בריכת משאבי שדה)שדה

יום שישי 11 מרץ
 עדלאידע09:15 - 11:15

שבת 12 מרץ

יום ראשון 6 מרץ
 - הילה קפלןאבי פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 קופ - טיילת מצוק הצינים07:30 - 08:30
 - ג'רד וויט חוצים את המדבר 2022 08:30 - 09:00
 סיור אזורי עדיפות למערכות אגירה ופוטנציאל 09:00 - 10:00

 (מליאה)ייצור אנרגיות מתחדשות 
 ועדה לבדיקת תוכניות משרד התיירות מרכז 10:00 - 10:30

 אזרחי
 דפנה כהן שוטף11:30 - 12:00
 אריה טל יזם תיירות בפתחת ניצנה איציק צור 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)שחר ויענקלה

 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 13:40 - 14:30
דורון

 - ערן דורון (אצל ערן) אסף עמיחי שוטף15:00 - 16:00
 - ערן דורון שוטף קצר - אורן פרץ16:00 - 16:30
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00
 מפגש פתיחה חגיגית - חוצים את מדבר 16:30 - 17:30
 - ערן דורון (במליאה) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 8 מרץ
 (מלון דניאל ים המלח) כנס הנהגות מושבים 00:00

יום האישה הבינלאומי 
 שמואל בזק ונציגי ועד מרחב בנוא פיתוח שלב ג'07:45 - 08:45

 - ערן דורון (אצל ערן )ופיתוח ספורט ופנאי עם אורן פרץ 
 - שי קרפ  (ניצנה) סיור רמ"י - רט"ג - מצ"ב לו"ז09:15 - 10:15

(DSHAIK)
 הדרכה בתערוכת: "אפקט הפרפר" קהילת 10:00 - 11:00

 - פעילויות מועצה (חממה - תיכון ( קומה ב'))יוצרת רמת הנגב 
 נסיעה10:30 - 11:00
16:00 - 11:00JNF HOLLAND ערן דורון משלחת - 
 פרוייקט ניצנה - משה גראזי, רון אייפר, חיים 16:00 - 17:00

מלמד, מיכאל קובליק, רונן מרקו, שלמה קרסנר, נתי מנוס, ערן
 (שיחת דורון, עוזי חבשוש, עדן ששון, חן שפירא, רוחלה קורן  

 - משה גראזיועידה באמצעות אפליקציית זום )
 - (אצל ערן דורון ) חגי רזניק ושי קסל / ערן דורון 17:00 - 18:00

ערן דורון

יום חמישי 10 מרץ
 (מלון דניאל ים המלח) כנס הנהגות מושבים 00:00

 תכנית מעוז09:00 - 19:30
 - רכזת מעורבות  (מרכז צעירים) כנס דיוויס תשפ"ב17:00 - 21:00

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

Meshulam
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13 מרץ 2022 - מרץ 2022
19 מרץ 2022

יום שני 14 מרץ
ירושלים

 (מרכז מורשת מנחם  כנס בגין לביטחון האומה09:00 - 17:00
 - קורל טייג - מרכז השלטון האזורי בגין - ש.א. נכון 6, ירושלים)

בישראל
 ועדה מחוזית09:00 - 15:30
 (גלרית נתיש - סיור בגלריית נתיש ובחינת שת"פ13:00 - 13:45

 - עוזי חבשושהמזמרה 3 , אזה"ת ישפרו סנטר, נס ציונה )
 פ.ע. עם סגן שרת החינוך מאיר יצחק + שי  14:30 - 15:30

חג'ג' יו"ר מרכז השלטון האזורי + ערן דורון (עולה בזום) , יו"ר 
ועדת חינוך במש"א+ מירב בן שימול ראש תחום חינוך וקהילה 

 - שי חגג (הנביאים 7 ירושלים / זום)במש"א 
  פגישה עם סגן שרת החינוך- מאיר יצחק14:30 - 15:30

(https://us06web.zoom.us/j/87467952078) מרכז השלטון האזורי - 
בישראל

יום רביעי 16 מרץ
 - דפנה כהן משלחת טרכטן שוורץ ברמת הנגב00:00

 (חגים דתיים יהודיים)תענית אסתר
 (אצל  ערן ) אורית הראש רתמים שיחה אישית 09:00 - 09:30
 11:00 ביקור שגריר הודו במו"פ- פרטים בהמשך11:00 - 12:00
 לא לקבוע12:00 - 16:30
17:30 - 16:30Helmsley Meeting/Ramat Negev   :Meeting ID) 

(374641 Password:   0270 9870 963Matthew Marlott - 
 קריאת מגילה, תפילת ערבית וסעודה טרכטן 17:00 - 20:30

 - ערן דורון (רתמים)שוורץ

יום שישי 18 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)שושן פורים

 (קבר בן גוריון ) ראש המועצה מברך HIP קולורדו08:30 - 09:00

שבת 19 מרץ
 אזכרה במסדה12:00 - 13:00

יום ראשון 13 מרץ
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 (משרדו של ג'ף: בניין  טיילת בן -גוריון- ג'ף וערן08:15 - 09:00

 - 71Jeff Kaye קומה 2 חדר 238)
 - הילה קפלן שוטף הילה/ערן12:00 - 13:00
 - הילה קפלן (חדר ישיבות מועצה) פורום מנהלים 13:00 - 14:00
 - הילה (מליאה) הערכות לפתיחת שנת הלימודים14:00 - 16:30

קפלן
 (רחבת  כנס ראשי הרשויות עם  הרמטכ"ל.17:00 - 20:00

הקריה שער שאול )

יום שלישי 15 מרץ
 - דפנה כהן משלחת טרכטן שוורץ ברמת הנגב00:00

 - ערן דורוןיום העו״ס הבינלאומי
 - ערן דורון ראיון רדיו דרום- ניצנה ואחוזי גיוס07:30 - 08:00
 (במשרדו של הכנה לפגישה עם רמי - דוד בן לולו08:30 - 09:30

 - ערן דורוןערן)
 - פעילויות  (פרטים בהמשך..) פעילות פורימית :)09:15 - 10:15

מועצה
 פורים בבתי הספר09:30 - 12:30
 מפגש מנהלי מתנ"סים  במועצות אזוריות 11:00 - 13:30

בצאלים 
 שיחת טלפון ראש מועצת רמת הנגב ערן דורון+12:00 - 12:05

רמ"ט שר המשפטים קרן דקל- מינוי נציג לועדות משמעת של 
 שלום וארוחת צהריים קלה למשלחת טרכטן 12:30 - 13:30
 (במועצה חדר מליאה ) סיור מנסור עבאס בעבדה13:30 - 15:00
 - ערן  (במשרדו של ערן) הילה קפלן שיפוצי קיץ15:00 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אורן פרץ - שוטף 16:00 - 17:00
 -  (במשרדו של ערן) שוטף אשלים, רצ"ב נושאים17:00 - 18:00
 (אצל  נועם ואורנה צרפתי עם עוזי ושחר שילה18:00 - 19:00

יום חמישי 17 מרץ
 - ערן דורוןעובדים 5.5 שעות 

יקבע מועד חדש--ישראל זיו מנכ"ל ובעלים של קבוצת גלובל 
לחוק וסדר בנגב/סיגל מורן מנכ"לית משרד הרווחה -החזרת 

 -  (זום; https://us02web.zoom.us/j/85104529246)המשילות בנגב
סיגל מורן

 (חגים דתיים יהודיים)פורים
 לא לקבוע08:00 - 12:00
12:00 - 11:00Meeting with Russell Robinson (Lauder Center)  

- דפנה כהן
12:00 - 11:00Meeting with Russell Robinson  Lauder) 

(Employment CenterMiriam Barth - 
14:00 - 12:00 Meeting: Establishing an Employment Center 

for the Bedouin community / דיון בנושא הקמת מרכז 
 (Lauder Employment Center, Hativat תעסוקה לחברה הבדואית

 עבד  נססראה - ראש מועצת כסייפה 14:00 - 15:00
 ארוחת חג פורים אצל  הרב גד אלואי18:00 - 19:00
 (זום- לינק נשלח  Canceled: חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

 - Noa  Meshulamבסמוך)
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20 מרץ 2022 - מרץ 2022
26 מרץ 2022

יום שני 21 מרץ
 עידן בחופש - ראיונות להתמחות 00:00

ירושלים
 פגישה עם ראש אגף המחקר- תהילה ברייטברט10:00 - 11:30
 -  (כפר יונה 7 תל אביב ) ערן דורון / אמיר הלוי 12:00 - 13:00

ערן דורון
 מרכז המועצות האזוריות13:30 - 14:30
 (רח'  נוה תמרים - אורי אריאל מיכל בן שושן 15:00 - 16:00

 - ערן דורוןיצחק שדה 8 קומה 4 ת,א משרדי לרמן בן שושן)
 טל קמיר. במשרד של מיכל בן שושן16:00 - 17:00
 משלחת JNF USA בראשות בועז מאיר ברמת 16:00 - 20:30

 - דפנה כהןהנגב
 אירוע 3 שנים לכחול לבן18:00 - 19:00

יום רביעי 23 מרץ
 עידן בחופש - ראיונות להתמחות 00:00
 (מלון  כנס החינוך השביעי של התנועה הקיבוצית00:00

יערים מעלה החמישה )
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אורן פרץ - שוטף 08:00 - 09:00
 אלוף פיקוד דרום ומפקד מחוז דרום + ראשי 09:00 - 10:30

 - ערן דורון (רמת הנגב )רשויות בדואיות
  הצגת תכנית כלכלית למתקן קומפוסט11:00 - 12:00

(https://us02web.zoom.us/j/82930411466) חברה כלכלית רמת - 
הנגב

 - ערן דורון (אצל ערן דורון) צביקה טוכטרמן- אישי14:30 - 15:00
 אימון עם קבוצת כושר קרבי של נוער רמת הנגב15:15 - 16:15
 שיחה עם דותן לוי- רקע על חוות דעת כלכלית 16:30 - 17:00

 - ערן דורוןעל ניצנה
 17:00 ישיבת עמותת תחנת הניסויים רמת 17:00 - 18:00

 - (זום- מצ"ב קישור)הנגב- מצ"ב סדר יום + טיוטה דוחות כספיים
Sapir

 - ערן דורון (זום) הגר שרן, שוטף18:30 - 19:00

יום שישי 25 מרץ
 מוקורוק09:00 - 12:00
 כנס מג״ל - 20 שנה למכינה16:00 - 17:00

שבת 26 מרץ

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

 נווה גוריון- ערן דורון, ד"ר מוחמד אלנאברי, 08:30 - 09:00
 - מור  (רמת נגב, אצל ערן דורון במשרד)מוחמד סלמן ורוני פלמר

 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 חתימה על חוזי עובדה דיגטאלי, מח' משאבי 11:00 - 11:30

 - ערן דורוןאנוש (אחת לשבועיים )
 עמית אבירם ורז ואיינשטיין חב' אוליצקיי בנושא11:30 - 12:30

 דרכי גישה למחצבת ציפורים מוזמנים אסף עמיחי ואורן פרץ
  בנות המרחב הפתוח - פורום מיכל סלה13:00 - 13:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן)
 מפגש חלימה, חזון ומטרות- שותפים בכירים של14:00 - 16:00

 - נטע שחם  (מרכז צעירים רמת הנגב)מרכז הצעירים רמת הנגב
 - ערן  (אצל ערן / בזום להילה ואמיר ) קדם מליאה 15:30 - 17:00

דורון
 - מירי טוכטרמן (zoom) מבצע יואב 16:00 - 16:30
 -  (במשרדו של ערן)  מרים קולבקר מבנה אשלים17:00 - 17:20

ערן דורון
 עבדה והמוקדים- פגישת היכרות עם צוות 17:30 - 18:30

יום שלישי 22 מרץ
עידן בחופש - ראיונות להתמחות 

 (מלון  כנס החינוך השביעי של התנועה הקיבוצית00:00
יערים מעלה החמישה )

 - ערן דורון (אצל ערן ) איציק צור, שוטף 08:00 - 09:00
 -  (בזום) הצגה חצי שנתי למליאה' הילה ואמיר09:00 - 09:30

ערן דורון
11:15 - 09:45catch the spirit JNF USA ערן דורון משלחת - 
 (תיכון) פגישה עם האגף לחדשנות משרד החינוך11:00 - 11:30
 סיור מועצה אזורית אל קאסום וכסייפה12:00 - 15:00
 (חצרים) מפגש עם עמיקם נורקין17:30 - 20:30

יום חמישי 24 מרץ
  תיכון לחינוך סביבתי תלמידי יב' - עבדה08:00 - 09:00

(בתיכון)
 (חדר  אימון תרגיל שולחן מרכזי עם פקע"ר 08:30 - 12:30
 - ערן דורוןישיבות מליאה )
 (באר מילכה) פורום מטכ"ל 13:00 - 14:00
 (אצל  שיחת היכרות אלה כסלו (עו"סית רווחה)14:30 - 15:00

 - ערן דורוןערן )
 - ערן  (אצל ערן דורון) מוטי שלו מצפה רביבים 15:30 - 16:00

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

 מסיבת פרישה לפרופ׳ פועה בר18:00 - 19:00
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00

Meshulam
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יום שני 28 מרץ
 (מלון הרודס,  וועידת איגוד התאגידים העירוניים 00:002022
 - מרכז השלטון האזורי בישראלאילת)

ירושלים
 ועדה מחוזית09:00 - 15:30
 יאיר לפיד ואנתוני בליקן בקבר בן גוריון10:30 - 11:30
 - דפנה  JNF Housing Fund ביקור ברמת הנגב11:15 - 18:45

כהן
 11:45 אזורי תעשייה קציעות והר שחר- שינוי 11:45 - 12:45

 לתמ"מ. 
https://us02web.zoom.us/j/86523318275?pwd=L212bXhpcUc0NEw)

(3WjF2VHJXMndsdz09תמרה פרוסט - 
 - דפנה כהן (פתחת ניצנה) ביקור תורם מים14:30 - 16:15
 -  (במרחב עם ) חנוכת מקווה החדש במרחב עם17:00 - 18:00

ערן דורון
 ועידת התאגידים 18:00 - 00:00
 (שיחה  שיחה טלפונית ערן דורון, מירב בן שימול18:30 - 19:00

 - ליאורה ברנס - מרכז השלטון האזורי בישראלטלפונית)

יום רביעי 30 מרץ
 (מלון הרודס, וועידת איגוד התאגידים העירוניים 2022

 - מרכז השלטון האזורי בישראלאילת)
 ועידת התאגידים 08:30 - 12:00
 ערן/יענקלה ואיציק צור- החלטת ממשלה 09:00 - 10:00

 - הילה קפלן (זום, רצב קישור)פתחת ניצנה 
 ביקור שגרירת ישראל בזמביה ושגריר זמביה 10:30 - 11:00

 - ערן דורון (במועצה )בישראל 
 - הילה קפלן (במשרד של ערן) הערכת מצב חירום11:00 - 11:30
14:30 - 12:00JNF USA דפנה כהן (ראו לו"ז) משלחת מקור - 
 - ערן  (במשרדו של ערן) שלומית וולרשטיין אישי14:30 - 15:00

דורון
 (במשרדו של  שרית מנור וגדי נחימוב - תיירות15:00 - 16:00

ערן)
 משחק כדורגל17:00 - 18:00

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

 (שדה בוקר) טיפול שיניים08:00 - 09:00
 (שדה בוקר) טיפול שניים08:00 - 09:00
 רחלי בן דוד09:00 - 10:00

שבת 2 אפריל

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

 (אצל ערן) אסי סיקורל , שוטף 08:00 - 08:45
 (אצל  שיחת היכרות אושרת לוי (עו"סית רווחה)09:00 - 09:30

 - ערן דורוןערן )
 (מו"פ רמת נגב) כנס צבא ורשות- רמת נגב וצה"ל09:30 - 12:30
13:00 - 11:15 David , Laura & Eran Doron - Beer Sheva MFI) 

(Office-  haenergia street 77 beer shevaAnna Avrahami - 
 - ערן דורון (אצל ערן) עוזי חבשוש,  שוטף 13:00 - 14:00
 לא לקבוע14:00 - 15:00
 ראיון עם צבע הכסף- פסגת הנגב ואישור 16:20 - 16:50

 - ערן דורוןהיישובים החדשים
 שיחה עם משלחת צעירים 248 מקולורדו + 17:00 - 17:30

 - ערן דורון (מרכז צעירים/תיכון)סכנות

יום שלישי 29 מרץ
 (מלון הרודס, וועידת איגוד התאגידים העירוניים 2022

 - מרכז השלטון האזורי בישראלאילת)
יום המעשים הטובים 

 ועידת התאגידים 07:30 - 17:30
 יאיר הירש וראשי רשויות08:00 - 09:00
 ערן והילה ברכות ליום האישה , עובדות 08:30 - 09:00

 - ערן דורון (בזום )המועצה 
 סיגל מורן מנכ"לית רווחה/ערן דורון ר"מ רמת 11:00 - 11:45

נגב/מעיין ספיבק רכזת פנים ורשויות באוצר -תקציב עבור 
 - סיגל  (https://us02web.zoom.us/j/82676366610)היישוב עבדה

 שיחת זום משותפת עם ערן דורון ראש מועצת 12:00 - 13:00
  (zoom)רמת נגב וד"ר נילי שחורי -לקראת שיח גלריה דיסצנזוס

 עו״ד חי חיימסון ועוזי חבשוש- הקמת תאגיד 13:30 - 14:30
עירוני לחשמל ואשפה

 משוריין- הכנה לפגישה עם בני ביום שישי 1 16:30 - 17:00
 - Noa  Meshulam (זום, לינק ישלח בסמוך)אפריל

 יהודה אבני17:00 - 18:00
 דויד פרץ - ישראל היום17:30 - 18:30

יום חמישי 31 מרץ
 (מלון הרודס,  וועידת איגוד התאגידים העירוניים 00:002022

 - מרכז השלטון האזורי בישראלאילת)
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - ערן דורון עירית וארט ברמת הנגב08:30 - 12:00
 מפקד האוכלוסין 2022 ( הלשכה המרכזית 12:00 - 12:30

לסטטיסטיקה) נתנאל בוכניק  מנהל אזור דרום . יערית אלון 
 -  (בזום רצ"ב קישור )רכזת לשכה דרום + הילה ושירה אברהמי 

ערן דורון
 FW: פגישה עם שרת החדשנות, המדע 12:30 - 13:00

 (מנחם בגין 52, בניין והטכנולוגיה, אורית פרקש - ישראל זיו
 - sarסונול, קומה 15)
 - ערן דורון (אצל ערן ) דפנה כהן פ.א13:00 - 13:30
 שיחת היכרות עם רוני שני, מחליפה של יהודה 13:30 - 14:00

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )סולומון + הילה קפלן 
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב17:30 - 18:00

Meshulam


