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3 יולי 2022 - יולי 2022
9 יולי 2022

יום שני 4 יולי
 - שני טיול מים 3-5/7 לצפון ז-ח (לינה: אגם מונפורט)

הפטל
ירושלים

 פרויקטים רמת נגב  +הקצאת קרקע לפרויקטים09:00 - 10:00
 - שי קרפ (DSHAIK) (לשכה)של אשפה - פגישת המשך 

 ועדה מחוזית10:00 - 12:00
  פגישה פארק משותף רמת נגב - פארק גולדה12:00 - 12:30

 - דורון בוחבוט(בחדר הישיבות בגילת)
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אורן פרץ - שוטף 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף14:00 - 15:30

 סיכום שנת תשפ"ב והיערכות נגב סיני לתשפ"ג 15:30 - 16:30
 - ספי מלכיאור (במשרד של ערן.)(רינת+ספי+ערן)

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

יום רביעי 6 יולי
 - הילה קפלןאבי להם פה

  אמירה אהרונוביץ - מנכלית הסוכנות על ניצנה10:00 - 11:00
 - Ahronoviz, (משרד אמירה - רחוב קינג ג'ורג 48 חדר 262 ירושלים)

Amira
 גורן אמיר12:00 - 13:00
 רייצל זיו - יד בן גוריון 13:00 - 14:00
 ניחום אבלים שחר בלום14:45 - 15:45
 (תיכון רמת  אירוע פתיחת הקיץ ברמת הנגב 16:30 - 19:00

 - רכזת תרבותהנגב)

יום שישי 8 יולי
 - מירי טוכטרמןמירי חופש

 דן ספרינגר בישראל 00:00
 מוקורוק08:00 - 10:30
 דורון לבנת10:30 - 11:30

שבת 9 יולי
 - מירי טוכטרמןמירי חופש

דן ספרינגר בישראל 

יום ראשון 3 יולי
 - שני  טיול מים 3-5/7 לצפון ז-ח (לינה: אגם מונפורט)00:00
הפטל

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 08:30 - 09:30

דורון
 הרצאה בפני הנהלת בי"ח שניידר ( תואם מול 09:30 - 10:30
 (מרכז צעירים )אסי סיקורל) 

 ישיבת הנהלה מספר 2 לשנת 2022- מרכז 12:00 - 13:00
 - מרכז  (https://us06web.zoom.us/j/85869728596)שלטון אזורי

השלטון האזורי בישראל
 סיור שטחי אש: יובל כנען, עמית שרעבי, שי 13:30 - 15:30

 - ערן דורוןשרוני, מורן קבלו, אורי מלכה, אורן פרץ, ברני, נטע
 (באוניברסיטת  מועת מכון מורשת בן גוריון 15:30 - 17:30

בן-גוריון בבאר-שבע, בניין הסנאט, קומה 2, חדר ישיבות שרוט.)
 - Ayelet  (יימסר בהמשך) טקס סיום עמיתים יא'18:00 - 22:00

Grossman

יום שלישי 5 יולי
 - שני  טיול מים 3-5/7 לצפון ז-ח (לינה: אגם מונפורט)00:00

הפטל
 - ערן דורון (אצל ערן ) אורית, שוטף08:00 - 08:30
 מפגש וסיור במרכז המבקרים החדש של כיל 09:00 - 10:30
 (באר שבע (באר שבע  מחוז  אירוע רשת מעוז10:30 - 15:00

 - Tali Semaniדרום))
 (בניין מנדל ירושלים ) מפגש בוגרי מנדל15:00 - 17:30
 (David  אירוע ה 4.7 של שגרירות ארה״ב בארץ 17:30 - 21:00

Citadel Hotel / מלון מצודת דוד - רחוב דוד המלך 7, ירושלים, ישראל)

יום חמישי 7 יולי
 - מירי טוכטרמן מירי חופש00:00

 רחלי בן דוד08:00 - 09:00
 סיור טיילת עם חל״י09:30 - 10:30
12:00 - 11:00 Jeff Kaye, Eran Doron , Chanie Silverman 

Mintzberg and Max Mintzberg :Ben-Gurion Path Kedma) 
(hotelJeff Kaye - 

 משרד רוה״מ - הרצאה עבור מחלקת הנגב13:00 - 14:00
 פגישת הכרות מירי נבון משרד החינוך - 50 שנה14:15 - 15:15

 - יד בן גוריון (זום)לפטירתו של דוד בן-גוריון
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10 יולי 2022 - יולי 2022
16 יולי 2022

יום שני 11 יולי
דן ספרינגר בישראל 

ירושלים
 (ארוחת בוקר  פגישה ערן דורון ודן ספרינגר08:00 - 16:30

בקדמא)
 מפגש עם משלחת מורים אוסטרליה16:30 - 17:30
 (קיבוץ  שיחת סיכום סוף קורס כבאות והצלה 17:30 - 19:30

 - לירז אייזנרשדה בוקר )

יום רביעי 13 יולי
דן ספרינגר בישראל 

 (זום הקישור ר"מ) ישיבת צוות היגוי משרד החינוך08:30 - 10:00
 אוהד יהלומי מנהל מרחב דרום הסיירת הירוקה 09:00 - 10:00

 (מוא"ז רמת הנגב, לשכת ראש בנושא עבד'ה עם יוני שריר
 - ערן דורוןהמועצה )

16:00 - 10:00Justin Borus 
 - הילה קפלן ישיבת צוות צהריים פרננדו/נתן12:00 - 13:00
 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00

Sharan
 (אצל  האחים נוימן ומתניה  בנושא נוה גוריון 16:00 - 17:00

 - ערן דורוןערן דורון מוא"ז רמת הנגב )
 פשיעה במרחב הכפרי - שינוי שעות עבודה של 17:00 - 17:30

 מש"קי מג"ב לעבודה בלילות כולל
https://us02web.zoom.us/j/84445473008?pwd=ZkFSZmZVUGJteW)

(VvUVhvUFFuK2pLUT09ראש מועצה אזורית אשכול - 

יום שישי 15 יולי
דן ספרינגר בישראל 

 רחלי בן דוד09:30 - 10:30

שבת 16 יולי
דן ספרינגר בישראל 

יום ראשון 10 יולי
 - מירי טוכטרמן מירי חופש00:00

דן ספרינגר בישראל 
 - 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 )
  9:00 פגישת היכרות - ערן דורון ודניאל גליקין 09:00 - 09:30

 - מור אנקרי(משרדו של ערן)
  פורום מנהלים + מטה מול מטה מחנה טלי 09:30 - 11:30

 - ערן דורון(במליאה )
 - ערן דורון עידן דרור - חשוב !11:30 - 12:00
 ערן הילה ודניאל - גיבוש תמריצים לצוותי חינוך12:30 - 13:30
  הצגת תכונית עבודה שותפות 2000 קולורדו 13:30 - 14:30

 - ערן דורון (אצל ערן)2022 -2023 
 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 15:00 - 16:00
 ברק שוורץ טללים  עם  ורד חדידה ומיכל פריאל16:00 - 16:30
 (ספינ  אירוע חג הקורבן לביר הדאג' ( רזניק) 17:00 - 18:30
 באלנס להופעת מקורוק18:30 - 19:30

יום שלישי 12 יולי
דן ספרינגר בישראל 

 - ערן דורון (דשא ליד אגף שפה) שיחת עובדים08:30 - 09:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף09:00 - 10:00

 - ערן דורון שוטף מירי 10:00 - 10:30
 11:00הראל נחמני - קיום אירוע  אופניים 11:00 - 12:00

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור)בינלאומי ברמת הנגב 
  ארוחת צהריים עם טניה עוזיאל JNF אוסטרליה14:00 - 15:00

 - חברה כלכלית רמת הנגב(חוות קורנמל)
 -  (אצל ערן) נטע - לפני צאתה לחופשת לידה 15:30 - 16:00

ערן דורון
 מינהלת מורחבת גרעין ניצנה- יולי- פעם 16:00 - 17:00

 - נטע שחם  (https://us02web.zoom.us/j/84304182505)בחודשיים
יגל

 זום עם ברוס לנגרטן 17:30 - 18:30
  פתיחת הספריה ( המחודשת)  באשלים. 18:30 - 19:00

 - רכזת תרבות(אשלים)

יום חמישי 14 יולי
דן ספרינגר בישראל 

 - ערן דורוןמירי בדיקות
 אירוע פריצות באשלים, הילה מוטי, עידן 08:00 - 09:00

 - ערן דורון (אצל הילה קפלן)ביסמוט
 ניחום אבלים אורי גורדין09:30 - 10:30
 - ערן דורון (טלפונית) ורד חדידה, שוטף14:30 - 15:30
 אירוע יום בן גוריון- ערן דורון אמיר הלוי וקרן 14:30 - 15:30

 - Hadas Ben Shalomמיראז' בזום
 (;  המשך היוועצות - ערן דורון + אבני יהודה 15:30 - 16:30

https://us02web.zoom.us/j/83901897655)Avni, Yehuda - 
 כמהין פגישת הכנה למפגש תושבים תב"ע 16:30 - 17:00

 - ערן דורון (בזום )חדשה 
 - Noa   (זום לינק בסמוך ) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

Meshulam
 - רכזת תרבות (שיזף) אירוע עשור לישוב שיזף 18:30 - 20:30
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17 יולי 2022 - יולי 2022
23 יולי 2022

יום שני 18 יולי
דן ספרינגר בישראל 

ירושלים
 ועדה מחוזית 08:30 - 16:00
  ראשי רשויות מעוז: ביקור באום אל פאחם09:00 - 13:45

 - Orit Guttman(עיריית אום אל פאחם)
 משחקי המכביה14:00 - 18:30
 הוקדם : מדרשה-  ריקוד וקצב מגשימים חלום 17:30 - 18:30

 (אולם ספורט שקטק ( גיל 5-10  ) כחלק משבת ישראלית 
 - רכזת תרבותמדרשה  אולפן)

יום רביעי 20 יולי
דן ספרינגר בישראל 

 אורית הרוש08:00 - 09:00
 - ערן דורון סיור בישובים עם הילה 09:00 - 11:00
 רונן מנליס11:00 - 12:00
 (יתואם מול מיכל  מפגש רכזות (מיכל, ספי, ערן) 12:00 - 12:45

 - ספי מלכיאורפריאל)
 ליאת בסיס13:45 - 14:45
 (בזום קישור ר"מ) ישיבת צוות היגוי מדרש החינוך14:00 - 15:30
 (משרדו של ראש המועצה, מוא"ז  ייעוץ להסכמי גג16:00 - 17:00

 - אווה ליפשיץרמת הנגב)
 סטטוס יח' חילוץ עם רמי מוסלי / דבי רול , 17:00 - 18:00

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )אמנון שלי, איציק בר 

יום שישי 22 יולי
דן ספרינגר בישראל 

 (יתואם  סיור לגרעין ניצנה בהדרכת ערן דורון09:00 - 12:00
 - ליאור זלוףבהמשך)

שבת 23 יולי
דן ספרינגר בישראל 

יום ראשון 17 יולי
דן ספרינגר בישראל 

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

 סיכום שנת תשפ"ב והיערכות לשנת תשפ"ג( 08:00 - 09:00
 - ערן דורון (בית ספר צין)עינת, ספי, ערן)

 (במשרדו  אבי להם, הילה וערן - מתווה צימרים09:00 - 09:30
 - הילה קפלןשל ערן)

 (חדר  פגישת מטה מול מטה - שדה בוקר רבעוני09:30 - 10:30
 - mazkir@sboker.org.ilישיבות במועצה האזורית)

 סיכום שנת תשפ"ב והיערכות התיכון לתשפ"ג 11:00 - 12:00
 - ספי מלכיאור (משרד של ערן)(דפנה, ספי ,ערן) 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף12:00 - 13:00

 - ערן דורון סיור בישובים הילה/ערן13:00 - 15:00
 - ערן  (במליאה) הפקת לקחים אירוע מרחבעם15:00 - 16:00
 ח״כ אלון טל 16:00 - 17:00
 הצגת ילדים - הכל אני יכול בחופש הגדול ( 16:00 - 17:00
 הצגת ילדים- הכל אני יכול בחופש הגדול - סבב18:15 - 19:00

יום שלישי 19 יולי
דן ספרינגר בישראל 

 גורן עמיר10:15 - 11:15
 (ז'בוטינסקי 7 רמת גן, מגדלי  מירי+ ערן דורון 12:00 - 13:00

 - lishkaמשה אביב, קומה 61)
 (אורן 4 שוהם כניסה B  ערן דורון ,מירב בן שימול14:30 - 15:30

 - ליאורה ברנס - מרכז השלטון האזורי בישראלקומה 2)
 לא לקבוע 18:00 - 20:30

יום חמישי 21 יולי
דן ספרינגר בישראל 

 תכנון מבנה בית הפיס- הילה ספי, דרור, איציק 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור)בר, אורן , מרים 

 (נפגשים  ערן דורון ואיתי - נפגשים בטיילת09:00 - 09:30
 - איתי פרימןבטיילת צין)

  צוות בינוי קהילה,  כנס חברה קהילה וחינוך09:30 - 10:00
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F)

 שת"פ עם ר.נ. ים המלח - ערן דורון, אורן פרץ 10:00 - 11:00
 (מ.א. רמת נגב), איתי פרימן, רם, מוריאל (ר.נ.ים המלח)

 היכרות עם לימור אביבי כהן מזכירת קיבוץ 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (אצל ערן דורון )רביבים 

 (אצל ערן  אבי אגר- מאמן ג'ודו עם ספי, הילה13:00 - 13:30
 - ערן דורוןדורון)

 אריאל, אדי - שיחת ועידה עם ערן דורון - 14:00 - 14:30
 פגישה ערן דורון (ראש מועצה רמת נגב) + יואל14:30 - 15:30
 סיכום שנת תשפ"ב והיערכות בית ספר 15:30 - 16:30
 סדנא וארוחת ערב בנושא הקמת מנהלת 17:00 - 20:30
 - Noa  Meshulam (זום- לינק מטה) חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00
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24 יולי 2022 - יולי 2022
30 יולי 2022

יום שני 25 יולי
דן ספרינגר בישראל 

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

 (רח' התקווה 4, קריית  חוות בודדים - רמת הנגב09:30 - 10:00
 - שי קרפ הממשלה באר שבע, קומה 1 - לשכת מנהל המרחב)

 - עמרי וורדיקה (אצל שי קרפ) הסכם הגג רמת נגב10:00 - 11:00
(LOMRI)

 הקלטות מקורוק11:00 - 13:30
 (לשכת שר  פגישה שר החקלאות עודד פורר13:30 - 14:00

 - עודד פורר [Oded Forer]החקלאות הקריה החקלאית בית דגן)
 הקלטת מקורוק14:00 - 15:00
  ערן דורון - רמת נגב - הערכות לפתיחת שנה15:00 - 16:00
  ערן דורון - רמת נגב - הערכות לפתיחת שנה 15:00 - 16:00
 16:00 אירוע יום בן גוריון - ערן דורון / אמיר 16:00 - 17:00
 אירוע יום בן גוריון- ערן דורון אמיר הלוי וקרן 16:00 - 17:00
 זום- צוות עבודה, סטטוס ועדכון- שכונת 17:00 - 18:00
 עודד שלום17:00 - 18:00

יום רביעי 27 יולי
 ועדת פרט הילה, אליעזר מוזמנים ורד חדידה , 08:00 - 09:30

 - ערן דורון (אצל ערן )אסף וספי ( מצ"ב לו"ז) 
 גבולות מוניציפאליים יישובים + ארנונה עסקית 09:30 - 10:30

 - אווה ליפשיץ (משרדו של ערן)אשלים
 ישיבה פנימית, תיאום שטחי אש -  יענקל'ה, 11:00 - 12:00

 - ערן דורון (אצל ערן )איציר צור, ברני, אורן פרץ ועוזי חבשוש 
 תכניות עבודה, תקציב מול ביצוע - יענקל'ה 12:00 - 13:00

 - ערן דורון (אצל ערן )מוסקוביץ, הילה קפלן 
 - ערן  (במשרדו של ערן ) 13:00 אורן פרץ - שוטף 13:00 - 14:00

דורון
 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 14:30 - 15:30

Sharan
 הצגת תכנית חומש ותיקים - צוות גיל שלישי, 15:30 - 16:30

 - ערן דורון (במליאה)מרים, ספי , מירב
 - ערן דורון (אצל ערן) קדם מליאה 16:30 - 18:00

יום שישי 29 יולי
 - ערן דורוןריצ'רד פרנקוף מגיע לרמת הנגב

 שישי קהילתי ברתמים 10:00 - 12:00
   בוטלה: שישי קהילתי במדרשה - ראש חודש אב13:00 - 15:00

 -  (מרכז מסחרי)- תמיכה של אירועי תרבות יהודית פלורליסטי
רכזת תרבות

 ארוחת ערב עם ריצ'רד פרנקוף 18:00 - 20:00

שבת 30 יולי
 - ערן דורוןריצ'רד פרנקוף מגיע לרמת הנגב

יום ראשון 24 יולי
דן ספרינגר בישראל 

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

 -  (אצל ערן ) דנה אבידן, בנושא התפקיד החדש08:00 - 08:30
ערן דורון

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

 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 (טאלפונית - ייצא עי  קול קורא (מיכל, ספי, ערן) 11:00 - 11:30

 - ספי מלכיאורמיכל)
 - ערן דורון עודד שלום11:30 - 16:30
 בנית יקב בשטחים חקלאיים באר מילכה - אורן 16:30 - 17:30

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )פרץ, יענקל'ה,  ובועז דרייר 
  17:30 שוטף ערן דורון ויענקלה מוסקוביץ17:30 - 18:00

 - Sapir(מועצה- משרד ערן)

יום שלישי 26 יולי
 דן ספרינגר בישראל 00:00

 8:15 טיפול שיניים 08:15 - 09:15
 (מתנ"ס השחר דימונה) ועידת דימונה לנדל"ן 09:00 - 17:00
 10:30 סיור בחוות אקו שרימפס -שר החקלאות 10:30 - 11:15

 - עודד פורר [Oded Forer]עודד פורר
 ולנת"ע - ניצנה 12:40 - 13:10
 - הילה (מליאה) הערכות לפתיחת שנת הלימודים13:00 - 15:00

קפלן
 בני גפן מיזם מתחם אשלים - עוזי, אורן , עידן 17:30 - 18:30

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )ביסמוט

יום חמישי 28 יולי
 - ערן דורון ריצ'רד פרנקוף מגיע לרמת הנגב00:00

 פגישה שבועית בנושא: טיילת מצוק צינים 10:00 - 11:30
בשדה בוקר משתתפים: ברני רוזנפלד / איציק בר + אלכס קול 

+ ראובן + קבלן מבצע יוסף חאלד + יבגני בוזילו + רונן 
 -  (הפגישה תתקיים במשרדי הפיקוח באתר בשדה בוקר )בוירסקי

Avital Ezra
 אריאל, ממי, אדי - פנימית חודשית עם ערן 11:00 - 12:00

 - סיון אלקובי (זום - passcode 3535 )דורון 
 הועדה ליישוב סכסוכי חלף היטל השבחה11:00 - 12:00
 פגישת המשך סיון להבי / ערן דורון  בנושא 13:00 - 14:30
 - ערן דורון (זום, רצ"ב קישור)הישוב עבד'ה 
 (בזום רצ"ב קישור) אסף אינדנגב14:30 - 15:30
 ריצ'רד פרנקוף מגיע לרמת הנגב 15:30 - 17:30
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

Meshulam
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יום שני 1 אוגוסט
 - ערן דורון ריצ'רד פרנקוף מגיע לרמת הנגב00:00
ירושלים

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש
  ברכות לקבוצת הש.ש. של רמת הנגב לתפוצות08:00 - 08:30

 - ערן דורון(אצל ערן)
 - ערן (אצל ערן דורון ) אסף עמיר מנכ"ל דרך ארץ08:30 - 09:00

דורון
 קידום עסקים שותפויות קולוראדו - אודי 09:30 - 10:30

 - ערן דורון (אצל ערן דורון)פינטוך, ג'רד, כנרת 
 -  (אצל ערן ) סיכום אירועי י קהילה-  נעמה פלג 11:00 - 11:30

ערן דורון
 חב' אוליצקי ועזרי לוי, יועץ בנושא מחצבת 11:30 - 12:30

 (אצל ערן דורון משרדי המועצה ציפורים  + אורן פרץ ואסף עמיחי
 רינת צדוק13:15 - 15:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:30 - 16:30

 ישיבת מליאה במחנה רמון +סיור ( לו"ז ישלח 17:00 - 22:00
 - ערן דורון (במחנה רמון ( יציאה בהסעה מהמועצה))במייל נפרד) 

יום רביעי 3 אוגוסט
 צילום תכנית פיילוט בשיתוף אתר "וואלה"- יו"ר10:00 - 12:00

ועדות במרכז שלטון אזורי (כנסו לזימון לראות שיבוץ שעות 
 (אולפני וואלה, אבן גבירול 166, ת"א (חניון בזל ליו"רי הועדות)

 - מרכז השלטון האזורי בישראלבתשלום))
 פגישה עם רותם ידלין12:00 - 13:00
 -  (משרדי גורן עמיר ת"א ) הגר שרן /ערן דורון 13:30 - 14:30

ערן דורון
 גדי אייזנקוט14:30 - 15:30

יום שישי 5 אוגוסט
 חופש00:00

שבת 6 אוגוסט
חופש

 סי הימן - "שירים עד כאן" במסגרת פרויקט 17:00 - 18:00
 - רכזת תרבות (מועדון לחבר שדה בוקר)שבת ישראלית 

יום ראשון 31 יולי
 - ערן דורוןריצ'רד פרנקוף מגיע לרמת הנגב

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
12:00 - 11:00ICL רביב צולר- מנכ״ל 
 - באטריס הירש (חדר ישיבות ) הדרכה מלם 11:30 - 12:30
 (zoom;  המשך פרויקט ניצנה12:30 - 13:30

https://us02web.zoom.us/j/84689141854)Avni, Yehuda - 
 - ערן דורון סיור בישובים עם הילה קפלן 14:00 - 17:00
 ניר זמיר - ראש מועצת בני שמעון14:30 - 15:30
 מחנה קיץ בחנתון 17:00 - 22:00

יום שלישי 2 אוגוסט
  הכנה לביקור ינקי קוינט ברמת הנגב  08:004/8/22 - 09:00

 - ערן דורון(אצל ערן דורון / זום)
 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף09:00 - 09:30
  פרויקט תוכן מצוק הצינים 09:30 - 10:30

https://us02web.zoom.us/j/81984464143?pwd=bmZrZkhmNXlHVW)
(k2VlVzNHR4ZlpNUT09Ella Amsalem - 

 (משרדי מחוז דרום  מחצבת החול במכתש הגדול13:30 - 14:30
 - גלעד גבאי  Gilad Gabayרשות הטבע והגנים)

 16:30- פגישה עם ערן דורון, ר' מועצה אזורית 16:30 - 17:15
 (לשכת מנכ"לית רה"מ, קומה 2, בניין פרס / בניין 22, רמת הנגב

 - נעמה שולץהקריה תל אביב.   בוויז: שער שאול, הקריה תל אביב)
  16:45  - דיון במועצה הארצית על תמ"א 16:3046/3 - 17:30

 - יוספה דברה(זום- קישור בגוף ההזמנה)
 - ערן דורון (ישלח המשך ) אמיר הלוי/ ערן דורון 18:00 - 21:00

יום חמישי 4 אוגוסט
 (משרדו של  חוקי עזר- ערן, הילה, אורן וברני08:00 - 08:30

 - אווה ליפשיץערן)
 - אווה ליפשיץ הכנה לוועדת משנה- ערן ואורן08:30 - 09:00
 - ערן  (אצל ערן דורון) מאיה סלע / ספי מלכיאור09:00 - 09:30

דורון
  וועדת ביקורת - דוחות כספיים תאגיד + איגוד 10:00 - 11:30

(zoom)חן נגאוקר - 
 ועדת מעקב לאתר הפסולת אשלים- מצ"ב סדר 11:00 - 12:00

 (בזום מצ"ב קישור; יום מעודכן
 - Hadas Ben Shalom אירוע יום בן גוריון-  בזום12:00 - 13:00
 פגישה עם שי פרוכטמן,יו"ר איגוד מנהלי חינוך, 13:00 - 13:30

איציק אשכנזי מנכ"ל מרכז השלטון האזורי,מירב בן שימול 
 (מועצה אזזרית רמת סיור ברמת הנגב - יעברו לוז 13:30 - 15:30

 - יעקב קוינט (LYAKOVK)הנגב )
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00
 טקס סיום קורס מתנדבים  - יחידה עצמאית 17:00 - 18:30

 - משה עמר  (מועצה אזורית רמת נגב , תיכון רמת נגב)רמת נגב
 - Noa  Meshulam (זום) חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00


