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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
 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
 - 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 
 איתי דווינדסקי - שליח בקולורדו14:00 - 15:00
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב17:30 - 18:00

Meshulam
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יום שני 4 אפריל
ירושלים

 פעילות פרטית12:00 - 14:00
 (coffe2 you רח' מוטה גור 9  קבירה שרעבי13:30 - 14:30

 - ערן דורוןפתחתקוה)
  פרוגרמה נווה גוריון15:00 - 16:00

(https://us02web.zoom.us/j/84615681039)יובל גולדסמן - 
 (מועדון  מפגש עולים החדשים ומשלחת דנבר 16:30 - 18:00

 - אלונה מילרכפר הנופש ,משאבי שדה )
 דיררקטוריון בנק לאומי18:30 - 19:30

יום רביעי 6 אפריל
 (זום\ רצ"ב מעוז - ערן/הילה/שירה ואלעד ממעוז08:00 - 08:45

 - הילה קפלןקישור)
 - ערן  (במשרדו של ערן ) 8:30 אורן פרץ - שוטף 08:30 - 09:30

דורון
 - ערן דורון (אצל ערן) דפנה כהן, שוטף09:30 - 10:00
 - ערן דורון ביקור תורמת אולם- קאתי, ברזיל10:00 - 13:15
 - מעיין לביא (זום) רשות ניקוז ישיבת מליאה 12:002022 - 13:30
 ביקור  שרת התחבורה מירב מיכאלי  ברמת 15:00 - 16:00

 - ערן דורון (במועצה )הנגב 
 (מועדון  ביקור ממ"ר וממ"ז  דרום ברתמים17:00 - 18:00

 - ערן דורוןרתמים)
 (אולם מופע פתיחת אביב-בה"ס מנגנים +אלר"ן18:00 - 19:00

 - אלונה מילרספורט ,תיכון אזורי)

יום שישי 8 אפריל
 - תמר יעל דיוויד מוזס מגיע עם ביתו אמבר 08.04 עד ה 22.04

ג'בלי
 פעילות פרטית08:00 - 09:00
 מוקורוק08:00 - 11:00
 שישי תרבותי לוותיקים ופתוח לקהל - ברכות 09:00 - 09:30

 - רכזת הגיל השלישי (מועדון לחבר בשדה בוקר)קצרות
 מוזיאון תל אביב - פנל (יעל אגמון)11:00 - 13:00

שבת 9 אפריל

יום ראשון 3 אפריל
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 חתימה על חוזי עובדה דיגטאלי, מח' משאבי 08:00 - 08:30

 - ערן דורוןאנוש (אחת לשבועיים )
 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 08:30 - 09:30

דורון
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 לא לקבוע11:00 - 12:00
 איילת גרוסמן11:30 - 12:00
 ישיבת הנהלה מספר 1 לשנת 2022- מרכז 12:00 - 13:00

 - מרכז  (https://us06web.zoom.us/j/87002814986)שלטון אזורי
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף13:00 - 14:00

 (במשרדו של ערן דורון) 14:15 אסף עמיחי, שוטף 14:15 - 15:00

 לא לקבוע15:00 - 16:30
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00
 - ערן דורון (במליאה) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 5 אפריל
 איתן פלזנשטיין "קבוצת תאמם" בנושא יזמות 08:00 - 09:00

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )ברמת הנגב 
 -10:30-11:30- ישיבה בזום עמדת השלטון 10:30 - 11:30

המקומי לדיוני הועדה הבין משרדית בנושא חשיפה לרעש 
מטוסים- שלמה דולברג+מוזמנים כל ראשי הרשויות-שמות  

 - שלמה  (זום*** קישור בגוף הזימון***)**מצורף חומר לישיבה**
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף11:30 - 12:30

דורון
 (מועצה אזורית רמת  פגישה עם רשות העתיקות 12:30 - 13:15

 - אורית אפללונגב)
 (מוא"ז רמת גדי אייזנקוט יו"ר יד בן גוריון ורייצ'ל 13:15 - 14:15

 - ערן דורוןהנגב אצל ערן ערן דורון )
 -  (במשרדו של ערן) פגישה רפי נשיא חומש - ערן15:00 - 16:00

ערן דורון
 - ערן דורון (אצל ערן ) אליעזר הערכת עובדים 16:00 - 16:30
 מינהלת מורחבת גרעין ניצנה- מרץ- פעם 17:00 - 18:00

 - נטע שחם  (https://us02web.zoom.us/j/86254692150)בחודשיים
יגל

 אירוע תיכון - שולייה בקהילה 18:00 - 21:00

יום חמישי 7 אפריל
מירי חופש

 פגישת הכנה- אירוע 50 שנה לפטירת דוד בן 08:30 - 09:30
 - דפנה כהן (אצל איתן דוניץ מכון מורשת)גוריון

 (אייר  אביגדור יצחקי + ערן דורון + תומר עמיר10:00 - 11:00
 - Tomer Amirקפה, הערב 2, איירפורט סיטי)

 Shotkan - JNF הולנד11:00 - 11:30
 הרמת כוסית לכבוד חג הפסח- שלטון מקומי 11:30 - 14:00

 (אולמי אבניו- רח' השרון 1, קריית שדה ושלטון אזורי- תזכורת!
 שלומי הייזלר, עודד פלוס, תומר גוטהולף ומשה 14:10 - 15:00

 (דרך מנחם בגין 125 קמ"ש תל אביב, קומה ישעיהו - נווה תמרים
 (אכסניית  סיום צוות מוביל חינוך בלתי פורמלי15:00 - 16:00

אנ"א בני דן תל אביב - רחוב בני דן 36, תל אביב-יפו 6226016, 
 16:15 פ.ע. שרון חדד / ערן דורון /קבירה 16:15 - 17:15

 (קפה זוריק כיכר מילאנו רח'  יהודה המכבי 4, מדברן  ועידן דרור
18:00 - 17:00Zoom meeting with Doron Krakow  

https://us02web.zoom.us/j/86336405079?pwd=L1JVbFI0d0IveTVN)
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

Meshulam
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יום שני 11 אפריל
 - ערן דורון דיוויד מוזס ברמת הנגב11:00

ירושלים
 סיור מועצת גנים ושמורות בגן לאומי סוסיתא, 08:00 - 17:00

חמת גדר
 12:00- פגישת זום- בנושא גמישות ניהולית עם 12:00 - 13:00

 - יפעת שאשא ביטון (זום)חיים ביבס ושי חג'ג'
  תקצוב ישובים חדשים באמצעות ההחלטה12:30 - 13:30

 - ליאור כלפה(שיחת זום)
  תקציב עבור היישוב עבדה - פגישת המשך 14:00 - 15:00

 - ליאור כלפה(שיחת זום)
  שיחת ועידה מאיר צור , חנן גינת והילה קפלן15:00 - 15:30

 - ערן דורון(שיחת ועידה - סמדר מעלה אותכם )
 שיחת ועידה מאיר צור, ערן דורון, הילה קפלן, 15:00 - 15:30

חנן גינת- מכתב לשרי הממשלה השגות בעניין שינויים 
 -  (בזום , מצ"ב קישור ) האחים נוימן - נוה גוריון 17:00 - 18:00

ערן דורון
 - רכזת  (קיבוץ רביבים)  הצגת ילדים ה"קוסם" 17:30 - 21:30
 שיחת ועידה בנושא שכונה חדשה בניצנה עם שי18:00 - 19:00

יום רביעי 13 אפריל
 - הילה קפלן ישיבת צוות08:00 - 09:00
 - ערן דורון (זום) ישיבת צוות ( זום עבור עידן) 08:00 - 08:30
 כנס הוועדה הבין משרדית לביזור סמכויות 08:30 - 15:00

 - מרכז  (מרכז כנסים אווניו, קרית שדה התעופה 1)לשלטון המקומי
השלטון האזורי בישראל

 (טלפונית - מטעם לשכתה  חינוך מיוחד רמת נגב09:00 - 09:30
 - ניר שמואלישל ספי מלכיאור)

 גורן - עמיר12:00 - 13:00
 סיכום דוח פשיעה 2021 - מזכירי ישובים  ורכזי 17:00 - 18:00

 - ערן דורון (במליאה )ביטחון עם מפקד האורגן ואופיר קלימי
 תיאום ציפיות - חומש (ערן/הילה/רפי/שירה 18:00 - 19:00

 - הילה קפלן (במשרד של ערן)וחן)

יום שישי 15 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)ערב פסח

 מוקורוק08:00 - 11:00
17:30 - 17:00Eran & Itai- Public Officials mission in RNG  

(https://us06web.zoom.us/j/82432404342?from=addon) Itai - 
Divinsky

שבת 16 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)פסח

יום ראשון 10 אפריל
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 (חדר פגישות tel-aviv) 10,  ערן ואורית- היכרות08:00 - 09:00

((IsraelOrit Guttman - 
 תכנית מעוז09:00 - 15:00
 (zoom לשכת  יוזמות במרחב רביבים - רתמים16:00 - 17:00

 - מרים כהןתכנון דרום 1)
  עדכון!!! ניצנה - הכנה לדיון ולנת"ע 17:00702 - 18:00

https://us02web.zoom.us/j/81617091401?pwd=b1UxeFV1WGF6QU)
(V0V2FveXlyZzRKUT09Leitersdorf Ben-Dayan Arc. LTD - 

 פ.ע. בנושא שכונה חדשה בניצנה יואל דוד, ערן 18:00 - 19:00
 -  (בזום , רצ"ב קישור )דורון, דויד פלמ"ח, יהודה אבני ואבי כהן 

ערן דורון

יום שלישי 12 אפריל
 - ערן דורון דיוויד מוזס ברמת הנגב19:30

 (אצל ערן ) סיור תורם דיוויד מוזס ברמת הנגב08:30 - 11:00
 (בית ספר תיכון  הרמת כוסית לחג הפסח  11:00 - 12:00

 - פעילויות מועצהבכניסה)
 - ערן דורון (זום) ולנת"ע דיון ישוב ניצנה 12:00 - 13:30
 - ערן  (אצל ערן) הערכת עובדים עוזי חבשוש 13:30 - 14:00

דורון
 -  (במשרד של ערן) הילה/ערן ואליעזר - מגע"ר14:45 - 15:15

הילה קפלן
  ביקור שר התרבות חילי טרופר  ברמת הנגב 15:30 - 17:00

 - ערן דורון(רמת הנגב מצ"ב לו"ז)
 - שי  (פגישה בזום ) הסדרת מבנה האוניברסיטה 16:30 - 17:30
(DSHAIK) קרפ

   ממי, אריאל, גור - חודשית עם ערן דורון 17:30 - 18:30
( passcode 3535)סיון אלקובי - 

יום חמישי 14 אפריל
 - מירי טוכטרמןמירי בדיקות

 (מלון  בועז צור מעורבות בקהילה מלון קדמא 07:30 - 08:30
 - ערן דורוןקדמא אצל בועז צור )

 - ערן דורון (במלון קדמא ) הילה קפלן,  שוטף08:30 - 09:30
 - ערן  (במלון קדמא) יענקלה מוסקוביץ, שוטף 09:30 - 10:00

דורון
 חכ"ל רמת נגב - סקר אנרגיה אורון צין (טל 14:00 - 15:00

 - תמרה פרוסט (זום קישור יישלח בסמוך לדיון )ונגר, אייל רזי-ינוב)
 מתקן חולות ושימושים עתידיים + הכרות חברת15:00 - 16:00

 (כפר סבא, הטחנה 1, אבנון ויהודה אבני החטיבה להתיישבות
 - Avni, Yehudaמגדל מניבים קומה 19)

 -  (כפר סבא מיקום משויק יקבע בהמשך ) רות ארד16:00 - 17:00
ערן דורון
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17 אפריל 2022 - אפריל 2022
23 אפריל 2022

יום שני 18 אפריל
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השני-ישראל)
 מופשה06:30 - 18:00

יום רביעי 20 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)

 חופשה05:15 - 18:00
 - ערן  (במשרדו של ערן ) 8:30 אורן פרץ - שוטף 08:30 - 09:30

דורון
 -  (זום, רצ"ב הקישור) החלטת ממשלה נגב מזרחי09:30 - 10:30

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

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

יום שישי 22 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)שביעי של פסח
 מוקורוק08:00 - 11:00

שבת 23 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג פסח (ישראל)

יום ראשון 17 אפריל
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הראשון-ישראל)

 חתימה על חוזי עובדה דיגטאלי, מח' משאבי 08:00 - 08:30
 - ערן דורוןאנוש (אחת לשבועיים )

  גרעין ניצנה - ערן דורון, אבי כהן וליאור זלוף11:30 - 12:30
 - ליאור זלוף(במשרד של ערן)

יום שלישי 19 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

 - ערן דורון (אצל ערן ) איציק צור, שוטף 10:30 - 11:30
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף12:30 - 13:30

דורון
 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 21 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום החמישי-ישראל)

 (זום- לינק נשלח  Canceled: חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
 - Noa  Meshulamבסמוך )
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24 אפריל 2022 - אפריל 2022
30 אפריל 2022

יום שני 25 אפריל
ירושלים

 -  (במשרדו של ערן ) הסקת מסקנות בטחון פסח08:00 - 09:00
הילה קפלן

 סיור במועצה אזורית רמת נגב - היחידה 09:00 - 13:00
 - MICHAL_LANKRI (מועצה אזורית רמת נגב)להתיישבות

  היוועצות של חברי רשת מעוז- מתקן חולות 13:00 - 14:00
(zoom; https://us02web.zoom.us/j/83010579274)Avni, Yehuda - 

 בית ספר משאבים14:30 - 15:30
 - דפנה כהן (רמת הנגב) משלחת של גדעון שביט16:00 - 19:00

יום רביעי 27 אפריל
ערב יום השואה 

 ישיבת תיאום עמדות לקראת דיון בנושא חלף 08:00 - 09:00
 - חברה  (https://us02web.zoom.us/j/87908261480)היטל השבחה

כלכלית רמת הנגב
 - ערן דורון (אצל ערן) עוזי חבשוש,  שוטף 08:00 - 09:00
  פורום צמיחה דמוגרפית רמת הנגב- מפגש 08:302 - 10:00

 - נטע שחם יגל(חדר ישיבות מרכז צעירים רמת הנגב)
 - ערן  סיור ח"כ איתן גינזבורג חבר ועדת הפנים 10:00 - 13:00

דורון
 (חדר  ועדת בחינה למנהל.ת פיתוח משאבים14:00 - 16:00
 - הילה קפלןישיבות מועצה)

 מפגש ראשי המועצות האזוריות עם שר 14:30 - 15:30
 התקשורת-מר יועז הנדל בנושא דואר ישראל- תזכורת!

 16:00 ישיבת דירקטוריון מי רמת הנגב - אישור 16:00 - 17:00
 - mei-r.n@mop-rng.org.il (מועצה)דוחות כספיים לשנת 2021

 (הפגישה  ישיבת דירקטוריון - אישור מאזן. 16:30 - 17:30
תתקים בזום; , להלן הקישור: שלום לכולם, מצ"ב הקישור לזום היום; 

 (תל אביב) פגישה עם אנתוני וולדן18:00 - 19:00

יום שישי 29 אפריל
 מוקורוק08:00 - 11:00

שבת 30 אפריל

יום ראשון 24 אפריל
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף08:00 - 09:00

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

 - ערן דורון (במועצה ) ביקור מאו"ג איציק כהן10:30 - 
 ישיבת ראשי רשויות משותפת לשלטון המקומי 11:00 - 12:00

והאזורי בנושא הרחבת הגמישות הניהולית בחינוך- 
 בהשתתפות דלית שטאובר, מנכ"לית מ. החינוך- תזכורת!

https://us06web.zoom.us/j/89824610391?pwd=b0p5Q3ZlVENMTVR)
 - ערן דורון (אצל ערן) דפנה כהן , משלחות 12:00 - 12:45
 - ערן דורון (אצל ערן) הילה שוטף12:45 - 13:30
 סימון - אוסטרליה13:30 - 14:30
 - ערן דורון (אצל ערן ) קדם מליאה 14:15 - 15:45
 - ערן  (אצל ערן דורון ) יואב דוניץ / ערן דורון 15:45 - 16:45

דורון
 חשיבה על מבנה משק האשפה במועצה עם 17:00 - 18:00

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור)עו"ד חי חיימסון , עוזי, הילה , אסף 

יום שלישי 26 אפריל
 - הילה קפלןאבי להם פה

 שיחת טלפון מירב בן שימול,ערן דורון- הכנה 08:00 - 09:00
 (מירב תתקשר לישיבת ועדת חינוך של מרכז השלטון האזורי

 - ליאורה ברנס - מרכז השלטון האזורי בישראללערן )
 - ערן  (אצל ערן ) חגית דמרי מזכירת אגף רווחה 09:00 - 09:30

דורון
  שיחת היכרות אילנה פלפס (עו"סית רווחה)09:30 - 10:00

 - ערן דורון(אצל ערן )
 - דניאל אלקיים סיור טיילות במדרשת בן גוריון10:00 - 11:00
 - הילה קפלן החלטת ממשלה נגב מזרחי 12:30 - 13:30
 -  (אצל ערן ) הערכת עובדים יענק'לה מוסקוביץ13:30 - 14:00

ערן דורון
 - סטס מסז'ניקוב - פרוייקט תיירותי ברמת הנגב14:00 - 15:30

ערן דורון
 משחק כדורסל בעומר- גורי 17:00 - 18:00

יום חמישי 28 אפריל
 (ישראל)יום השואה

 ויקטור חג'ג' -הקבוצה לקיימות בנושא תשתיות 08:00 - 09:00
 -  (אצל ערן דורון )עצמאיות לגרעין ניצנה עם אורן פרץ ונטע 

 -  (אצל ערן דורון ) חגי רזניק, שי קסל , יוני שריר 09:00 - 10:00
ערן דורון

 טקס יום השואה בתיכון 10:00 - 10:30
 - ערן דורון (אצל ערן ) אליעזר - שכר מועצה 10:30 - 11:00
 - יובל  (במשרדו של ערן) נווה תמרים- רביבים 11:30 - 12:30

גולדסמן
 - ערן דורון (אצל ערן ) הערכת עובדים מוטי זנה 12:30 - 13:00
 ועדת ערר בנושא חילף היטל השבחה פרוייקט 13:00 - 14:00

 סולארי
 - ערן  (אצל ערן ) ספי מלכיאור הערכת עובדים 13:00 - 13:30

דורון
 (אצל  משלחות לאס וגאס עם דפנה, ספי וג'רד14:30 - 15:00

 - ערן דורוןערן )
 איציק צור וליאון דוד - הצגת תכנית עבודה 15:30 - 16:30
  ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 16:3001/2022 - 18:00


