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29 מאי 2022 - מאי 2022
4 יוני 2022

יום שני 30 מאי
 ארה"ב 00:00
ירושלים

 בוסטון -> תל אביב03:30 - 20:50
 -  (זום)  קידום תוכנית מסילת רכבת לאילת12:00 - 13:00

לשכת ראש העיר
 (במועצה) ביקור משרד רוה"מ (איציק צור)16:00 - 17:00
 דוד ברקת מנכ"ל האוניברסיטה / מאיה בנימין 17:00 - 18:00

נגר/ תמר  מונד/ ערן דורון / עו"ד אבי להם בנושא הסדרת 
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור)מבנה

יום רביעי 1 יוני
הביאנלה הבינלאומית למעצבי עתיד החינוך 2022-כנס 

 החינוך הבינלאומי של ה-OECD ויריד החדשנות הישראלי
 - מרכז השלטון האזורי בישראל(בנייני האומה ירושלים)

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש
 מליאה ועדה מחוזית09:00 - 11:00

יום שישי 3 יוני
 מוקורוק08:00 - 11:00
 - ערן דורון (אצל ערן) אורית הראש, חפיפה08:00 - 09:00

שבת 4 יוני
 (חגים דתיים יהודיים)ערב שבועות

יום ראשון 29 מאי
ארה"ב 

 - ערן דורון עידן דרור - חופש (בחו"ל)00:00
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 (ישראל)יום ירושלים

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

 - ערן  (במליאה ) סדנת מנהלים עם רפי נשיא 09:30 - 11:30
דורון

17:25 - 16:00LGA <- בוסטון 
17:25 - 16:00LGA <- בוסטון 
 אירוע לילדים הלומדים במסגרות חוץ 18:00 - 21:00

 - אורלי זרחין (בית גיל הזהב)מועצתיות

יום שלישי 31 מאי
 הביאנלה הבינלאומית למעצבי עתיד החינוך 00:00

2022-כנס החינוך הבינלאומי של ה-OECD ויריד החדשנות 
 - מרכז השלטון האזורי בישראל (בנייני האומה ירושלים)הישראלי

 - ערן דורון (אצל ערן) הילה, שוטף08:30 - 09:30
 - דפנה כהן ביקור מיטש רוזנצווייג ברמת הנגב10:00 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) קדם מליאה13:30 - 15:00
 בני גפן ויאיר נחושתן - מיזם במתחם  אשלים 15:00 - 16:00

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )עם עוזי חבשוש ואורן פרץ 
 כנס מחולות בית ספר צין17:30 - 18:30
 בוב למבקי ומיכל עוזיהו18:45 - 21:45

יום חמישי 2 יוני
 הביאנלה הבינלאומית למעצבי עתיד החינוך 00:00

2022-כנס החינוך הבינלאומי של ה-OECD ויריד החדשנות 
 - מרכז השלטון האזורי בישראל (בנייני האומה ירושלים)הישראלי

 -  (אצל ערן ) צות עבד'ה, היכרות עם ערן והילה 08:00 - 09:00
הילה קפלן

 (passcode   ממי, אריאל, גור - פ.ע  עם ערן דורון 16:00 - 17:00
 - לנה טשרניחובסקי3535 )

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

 נווה תמרים עם משה ישעהו, אורי אריאל,  ערן 18:00 - 19:00
 (אצל ערן דורון , דורון, אדכ' יובל גולדנברג, אורן פרץ, יוספה 

 - ערן דורוןמוא"ז רמת הנגב )
19:15 - 18:15meeting CEO JCO Rabbi Jay Strear and Mayor 

Eran Doron(קפה, לורן - סוקולוב 53, רמת השרון) ג'רד וויט - 
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5 יוני 2022 - יוני 2022
11 יוני 2022

יום שני 6 יוני
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג שבועות (ישראל)
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 08:00 - 09:00

דורון
  מיכל ברק עם אמיר בנושא משרד הביטחון 10:30 - 11:30
 - ערן דורון(אצל ערן דורון )
  שחר שילה, הכנה לפגישה עם מנכ"ל התיירות 11:30 - 12:30

 - ערן דורון(אצל ערן )
 - ערן דורון (אצל ערן ) הערכת עובדים דוד שטרק12:30 - 13:00
 (אצל ערן ) מיכאל בן יוסף, שנטי 13:00 - 13:30
  הילה שליש, הסבר קצר להיתרים דיגיטליים 14:00 - 14:30

 - ערן דורון(אמל ערן )
 - ערן דורון (אצל ערן ) מירי הערכת עובדים 14:30 - 15:00

יום רביעי 8 יוני
 (חדר מליאה - מועצת  פגישת מזכירים - מועצה 09:30 - 11:00

 - הילה קפלןרמת הנגב )
 (זום - ראה קישור פיתוח צמוד דופן לכלא קציעות10:00 - 12:00

 - מחלקת בינוי - רמח בינוי - יורי רבינוביץמטה )
 12:00-13:00 היכרות ערן דורון - ראש המועצה 12:00 - 13:00

 (משרד התיירות - בנק ישראל 7, ירושלים.  בניין ג'נרי 1 רמת נגב 
 - שחר דניקומה 5 - לשכת מנכ"ל )

 עירית וואלדבאום17:30 - 18:30
 - (אולם גולדה רביבים) מופע מחול קבוצה בוגרת 18:30 - 19:30

ערגה בליטי

יום שישי 10 יוני
 בוקר שיר עם יואב07:45 - 08:45
 מוקורוק09:00 - 12:00

שבת 11 יוני

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

 שבועות04:30 - 21:30

יום שלישי 7 יוני
 - הילה קפלןאבי להם פה

 נושא סגירת כבישים ללא אבא - הילה,אבי 08:00 - 09:00
 - הילה קפלן (במשרדו של ערן)להם, סבח, אסף אורן וברני

 (אצל  עמותת ניצן לזכרם - בועז ספיר ויונתן קם 10:00 - 11:00
 - ערן דורוןערן דורון )

 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף11:00 - 12:00
 תכניות עבודה, תקציב מול ביצוע -  מוטי זנה, 13:00 - 14:00

 - ערן דורון (אצל ערן)הילה קפלן 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף14:00 - 15:00

 (בזום,  יאיר מעיין ויגאל בוסקילה בנושא עבד'ה 15:00 - 15:30
 - ערן דורוןרצ"ב קישור )

19:00 - 18:00 Fwd: Copy: JNF's National Water Task Force 
Call(https://jnf.zoom.us/j/8951955816) Talia Tzour Avner - 

 (אולם גולדה  מופע קבוצת המחול הצעירה 18:00 - 19:00
 - ערגה בליטירביבים)

יום חמישי 9 יוני
  קידום שכונת צעירים להשכרה בשדה בוקר08:00 - 09:00

 - נטע שחם יגל(משרד של ערן דורון)
  ממשקי עבודה משותפים -אשכול נגב מזרחי 09:00 - 10:00

 - חן נגאוקר(רמת נגב)
 - חן  (רמת נגב) ישיבת מטה-אשכול נגב מזרחי 10:00 - 11:00

נגאוקר
 - ערן דורון (אצל ערן) מור ומירי  - טיול מועצה 11:00 - 11:30
 - ערן דורון (אצל ערן ) עוזי חבשוש, שוטף 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (אצל ערן ) ארז לוזון 17:15 - 17:45
 מקס וסינדי מינצברג ג׳ף קיי17:45 - 18:45
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

Meshulam
  (תיכון) אספת הורים רובוטיקה לקראת הנסיעה18:30 - 19:30

- ספי מלכיאור



3 ערן דורון12:19 04/07/2022

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

יולי 2022

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
2627282930

12 יוני 2022 - יוני 2022
18 יוני 2022

יום שני 13 יוני
ירושלים

 אילנה מיזלס ורונית פריד07:15 - 08:15
 פגישה עם רונית פריד ואילנה מיזלס08:00 - 09:00
 דיון עקרוני - נווה תמרים10:30 - 12:30
 - ערן (ארוחת בוקר סקדמא) ביקור JNF אוסטרליה10:30 - 18:30

דורון
 - ערן דורון (אצל ערן ) שיחת סיכום תמר ג'יבלי 14:00 - 14:30

יום רביעי 15 יוני
 - פעילויות  סיור עובדי המועצה - פרטים בהמשך 00:00
מועצה
 - ערן דורון סיור לימודי עובדי מועצה, פרטים בהמשך 00:00

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

יום שישי 17 יוני
 מוקורוק08:00 - 11:00
 פגישה עם שר הביטחון בני גנץ וחה"כ רות 11:15 - 12:15

 (קרייה, כניסה דרך שער בגין, בניין וסרמן- חוק וסדר בנגב
 - Noa  משהבט, קומה 14 יש חנייה , אבטחה תלווה מהשער)

Meshulam
 שירה בציבור עם יוסי לב - במסגרת שבת 17:30 - 19:00

 - רכזת תרבות (מלון שרמנ'ס מדרשת בן גוריון)ישראלית 

שבת 18 יוני

יום ראשון 12 יוני
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - ערן דורון (במדרשה) פורום מנהלים 08:00 - 09:00
 חתימה על חוזי עובדה דיגטאלי, מח' משאבי 08:00 - 08:30

 - ערן דורוןאנוש (אחת לשבועיים )
 פגישת אמיר הלוי, ניקול הוד, נועה שוורץ וערן 09:00 - 10:00

 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור)דורון 
 בית ספר צין10:15 - 10:45
12:15 - 11:15Daphna Cohen RNG's Zoom Meeting  
 ד"ר מוחמד אלנברי "ינאביע" בנושא לינה 13:00 - 14:00
 פגישת זום לדוברי המועצות האזוריות בנושא 14:00 - 15:00
 15:10 הכנה לדיון במחוזית, נוה תמרים עם 15:10 - 15:40
16:00 - 15:30Maoz follow up with the group  - 
 - ערן דורון (אצל ערן) הילה קפלן, שוטף 16:00 - 16:30
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00
 (תיכון  אירוע הוקרה לצוותי החינוך רמת הנגב. 17:30 - 18:00
 - ערן דורון (במליאה) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 14 יוני
כנס שנתי לתכנון ובניה 

 רונית פריד ואילנה מיזלס07:00 - 08:00
 8:00 טיפול שיניים 08:15 - 09:15
 שגרירת אוזבקיסטן - מפגש הכרות10:30 - 11:30
 הרצאה בכנס ה 10 השנתי לתכנון ובניה - 11:30 - 12:30

שפיים
  הקמת בי"ס הפרעות נפש13:00 - 13:45

https://edu-il.zoom.us/j/81701586067?pwd=V3ErN3QrQTQvRHZEQ)
(jNTV2I1YXVrQT09ניר שמואלי - 

 - ערן דורון (אצל הגר שרן ת"א ) פ.ע. הגר שרן 13:45 - 14:45
 מירב בן שימול- ועדת חינוך  מש״א15:00 - 16:00

יום חמישי 16 יוני
 - פעילויות  סיור עובדי המועצה - פרטים בהמשך 00:00

מועצה
 - ערן דורון סיור לימודי עובדי מועצה, פרטים בהמשך 00:30

 זימון לאסיפה כללית חירום של מרכז השלטון 11:00 - 12:30
המקומי והאזורי בנושא אישור דרישות וצעדי השלטון המקומי 

 (מרכז אפולוניה, רח' לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג- תזכורת!
 - מרכז השלטון האזורי בישראלנתן אלתרמן 27, הרצליה)

 (פגישה של  מסיבת סיום יב (שעות לא סופיות)17:00 - 19:00
(Microsoft Teamsדפנה ארבל - 

 (זום- לינק  חוק וסדר- הכנה לפגישה עם בני18:00 - 18:30
 - Noa  Meshulamנשלח בסמוך )
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19 יוני 2022 - יוני 2022
25 יוני 2022

יום שני 20 יוני
ירושלים

 טיילת מצוק הצינים- סיור עם היועץ בטיחות- 08:30 - 09:00
 (נקודת מפגש-שימו לב לשינוי השעה. הסיור מתחיל בשעה 8:30

 - אווה ליפשיץליד המרכז המסחרי)
15:00 - 09:00JNF AUS ערן דורון ביקור משלחת תורמים - 
 ניחום אבלים דרור דבש16:00 - 17:00
18:30 - 17:30Ze'ev / ערן zeev@telemisrael.co.il - 
 אילנה מיזלס + האוסטרלים18:45 - 19:45

יום רביעי 22 יוני
 - Sapir (קדש ברנע) 08:00 ביקור בצימן 08:00 - 09:00
 ביקור בעזוז , אצל רעות בכר 09:00 - 10:00
 (באמצעות זום בגוף  FW: אזורי רישום מעונות יום11:00 - 12:00

 - גור רוזנבלטהמסמך )
 - ערן דורון (בזום) קדם מליאה14:00 - 15:30
 מועצת חכמים בנושא בריאות - מועצה אזורית 16:30 - 18:30

 - לירז אייזנר (בניין המועצה - מליאה )רמת הנגב 
  מפגש סיום עונה תשפ"ב נבחרת ז'-ח' כדורגל18:00 - 20:00

 - ערגה בליטי(שחב''ק  (מגרש כדורגל צמוד לתיכון))
 דיון דחוף בנושא השבתת מערכת החינוך 18:00 - 19:00

 *עדכון יתקיים היום בשעה 18:00
(https://us06web.zoom.us/j/84364904544) מרכז השלטון האזורי - 

בישראל

יום שישי 24 יוני
 מוקורוק08:00 - 11:00

שבת 25 יוני

יום ראשון 19 יוני
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף08:00 - 09:00

 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 09:00 - 10:00
דורון

 צוות עבד'ה 10:00 - 12:30
 12:45 ישיבת דירקטוריון מפעלי רמת נגב - 12:45 - 13:45

 - Sapir (מועצה- חדר ישיבות)מצ"ב סדר יום ותזרים 
 תכניות עבודה, תקציב מול ביצוע - שחר שילה, 14:00 - 15:00

 - ערן דורון (אצל ערן)הילה קפלן 
 - ערן  (אצל ערן) ראיונות צוערים, חן רודומין 15:00 - 16:30

דורון
  תכניות עבודה, תקציב מול ביצוע - הילה קפלן 17:30 - 18:30

 - ערן דורון(אצל ערן)
 שיחת התנעה לקראת ביקור תושבי באר מילכה 18:00 - 18:30

 (בזום, רצ"ב בכפר מעבר לגבול עם דוק, יקל"ז, אסף, ורון סגל 
 - ערן דורוןקישור)

יום שלישי 21 יוני
 (מועדון לחבר, רביבים  מפגש עם נוער  IST (ג'רד)07:45 - 08:30

(
 תכניות עבודה, תקציב מול ביצוע - עוזי  חבשוש08:30 - 09:30

 - ערן דורון (אצל ערן)הילה קפלן 
 תכניות עבודה, תקציב מול ביצוע - אורן פרץ, 09:30 - 10:30

 - ערן דורון (אצל ערן )הילה קפלן 
 אישור איכלוס 10 מבנים בניצנה עם אורן  פרץ, 10:30 - 11:30

 - ערן דורון (אצל ערן )איציק בר, נטע 
 פיתוח 17 יח"ד קדש + הסכם גג- ערן, הילה, 12:00 - 13:00

 - אווה ליפשיץ (משרדו של ערן)אורן ואיציק
 חשוב! ביקור בריז מקמנמן  מנהלת קרן הלמסלי13:00 - 14:30

 - ערן דורון (משרד ערן)(מרפאה)
 -  (אצל ערן דורון ) פגישה עם ערן דורון וחנן גינת14:30 - 15:00
 ארז שני מנכ"ל עמיגור, גיא טננבוים סמנכ"ל 15:00 - 16:00
 - Ella Amsalem (זום) תוכן טיילת מצוק הצינים 16:15 - 17:15
 (אולם קרית  מפגש סיום חוג כדורסל בנות 17:00 - 18:00
 היכרות ערן דורון (מ.א רמת הנגב) - הרולד 17:00 - 17:30
 הצגת צוות פלד בנגב סיני18:00 - 18:30

יום חמישי 23 יוני
 (אצל ערן ) צילומים לסרט JNF הולנד07:30 - 08:00
 תכניות עבודה, תקציב מול ביצוע - אסף עמיחי,08:00 - 09:00

 - ערן דורון (אצל ערן )הילה קפלן 
 - (אצל ערן ) הילה - הערכת עובדים אסף עמיחי 09:00 - 09:30

ערן דורון
 (אצל ערן  אסף עמיחי הערכת עובדים עם הילה 09:30 - 10:00

 - ערן דורון)
   ממי, אריאל, גור - חודשית עם ערן דורון 10:00 - 11:00

( passcode 3535)לנה טשרניחובסקי - 
 (משרד ערן  פגישה עם ברוס גולדברג ומשפחתו11:00 - 12:00

 - ערן דורוןדורון)
 - ערן דורון (אצל ערן) ספי, אישי12:30 - 13:00
 - ערן דורון (אצל ערן ) אורן פרץ, שוטף13:00 - 14:00
 (זום,  סקר לציבור - ערן, חן, הילה ורפי נשיא15:00 - 16:00

 - הילה קפלןרצ"ב הקישור)
 הכנה לדיון- מתקן חולות (ערן דורון, אורית 16:00 - 17:00
 ההזמנה עודכנה: מסיבת סיום ח' משאבים, יום 17:30 - 21:00
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00
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יום שני 27 יוני
ירושלים

 סיור אורן חפץ07:30 - 08:00
 (אולם הישיבות של הוועדה המחוזית  ועדה מחוזית09:00 - 15:00

דרום, רח' התקוה 4 , קריית הממשלה קומה ג' בניין ג', באר שבע.)
 (משרדי  פגישת המשך גדי אייזנקוט / ערן דורון 12:30 - 13:30

 - ערן דורוןINSS רח' חיים לבנון 40 ת"א )
 - Hagar  (כנסת) ערן דורון והשרה מירב כהן 15:30 - 16:30

Sharan
 ( במעוז כיתה 1 היוועצות - ערן דורון ויהודה אבני17:30 - 19:30

 - Orit Guttman- קומת קרקע; כיתה 1 - קומה 4; כיתה 2 - קומה 4)

יום רביעי 29 יוני
 שיננית08:00 - 09:00
 שרון גרינשטיין  ודרור בן גל ואיציק בר - תכנון 09:30 - 10:00

 - ערן דורון (אצל ערן )מפורט תב"ע כמהין 
  10:15סיון להבי / ערן דורון/ יוני שריר בנושא 10:15 - 11:00

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )סמל ישוב והטבות מס לעבד'ה 
 הכנה לפגישה עם ג'ף קיי ומקס מינצברג ב- 11:007/7 - 12:00

  משתתפים: אלכס קול  אלכס קול- מנה"פ חל"י      ואיציק בר 
 - ערן דורון(בזום רצ"ב קישור )

  אמיר הלוי עם ניקול ואיה דבורין -  קרן מיראג'13:00 - 14:00
 - ערן דורון(מוזיאון "אנו"  (בית הפוצות ) קלאוזנר 15 תל אביב)

  ערן דורון + הגר שרן + מושיק - שיחת צוות 14:30 - 15:30
 - Hagar Sharan(בגורן עמיר, בני אפריים 247 א', ת"א)

 -  מסיבת סיום שכבה ח' באוונס17:00 - 20:00
einat.adolt@gmail.com

 פיתוח ויזמות משותפת ישראל מצרים לאורך 18:00 - 18:45
 (שיחת זום)גבול השלום ופתחת ניצנה - בראשות ד"ר רותי פרום

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

 מוקורוק08:00 - 11:00

שבת 2 יולי

יום ראשון 26 יוני
 - 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 )
 תכניות עבודה, תקציב מול ביצוע -ספי מלכיאור08:30 - 09:30

 - ערן דורון (אצל ערן ) הילה קפלן 
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 תוכניות עתידיות כפר איילים ושכונת צעירים- 11:00 - 12:00

ערן דורון, נחמי גייניס- מנכ"לית איילים, מתן דהן- מנכ"ל 
 (חדר ישיבות כלכלית איילים, הילה קפלן, אורן פרץ, נטע יגל 

 - ערן דורוןמרכז צעירים)
 תכניות עבודה, תקציב מול ביצוע - ורד חדידה, 12:30 - 13:30

 - ערן דורון (אצל ערן)הילה קפלן 
 לא לקבוע14:00 - 15:00
 - ערן דורון (אצל ערן )  עידו סהר מח"ט פארן15:00 - 16:00
 16:00 פגישה של ערן דורון ויענקלה מוסקוביץ 16:00 - 17:30

 - Sapir (מועצה- אולם ישיבות )עם החוות - מצ"ב נושאים
 אורן חפץ בקדמא18:45 - 19:45

יום שלישי 28 יוני
 טיפול שיניים 08:00 - 09:00
 חגי סלע / ערן דורון בנושא קידום תכנון מרחב 09:00 - 10:00

 - ערן דורון (בזום צ"ב קישור )עם 
 - ערן דורון (בזום, ר"ב קישור) אליעזר/ ערן 10:00 - 11:00
 11:15 פגישה עם יו"ר קקל דובדוב- עם מועצה 11:15 - 12:15

 - יענקלה מוסקוביץ (כרמי עבדת)אזורית רמת הנגב - מצ"ב לו"ז
 לא לקבוע13:15 - 14:15
 - ספי  (משרד ספי) שוטף גרד +ספי +ערן 14:30 - 15:00

מלכיאור
  תיעדוף  צת"פים עם שחר שילה, דנה ועוזי 15:00 - 15:30

 - ערן דורון(מצ"ב קישור לזום עבור עוזי )
 שיחת טלפונית עם רזי יהל לקראת השיחה עם 15:30 - 16:00

 - ערן דורון (טלפונית)ח"א 
 (חדר ישיבות האב מרכז צעירים) ישיבת דירקטוריון16:00 - 18:00
 (בזום מצ"ב  רזי יהל עם אל"מ אביעד עטיה ח"א 17:45 - 18:15

 - ערן דורוןקישור )
  28.6 מסיבת סיום ח - נגב סיני. שעה לא סופית18:30 - 20:30

- שירה שרעבי ממ"ד

יום חמישי 30 יוני
 - מירי טוכטרמןמירי בדיקות

 סיור  טיילת07:00 - 07:30
 (אצל ערן) משה זוהר, נושאים של החווה 08:00 - 08:30
   ישיבת מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע09:30 - 16:00

 - לי שפירא Li Shapira(אכסניית בית וגן - רח' הפסגה 8, ירושלים)
 - ערן דורון (אצל ערן) יוני שרירי , שוטף10:30 - 11:00
 אנדראה מרטינז - שגרירת סלובניה בישראל11:00 - 12:30
 יוראי להב הרצנו14:30 - 17:30
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב17:30 - 18:00

Meshulam
 -  (בזום) ישיבת מליאה דחופה שלא מן המניין 18:00 - 19:00

ערן דורון


