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יום שני 28 נובמבר
ירושלים

 לא לקבוע08:30 - 09:30
 (מכון למורשת  יום עיון משרד החינוך מחוז דרום 09:30 - 10:15

מדרשת בן גוריון )
 ביקור וסיור ליאת פלד סמנכ" לית תכנון משולב11:00 - 15:00

 (מו"א רמת הנגב - מצ"ב לו"ז  מנהל התכנון , ורד ספיר חוף 
 - ערן דורוןלביקור )

 - ערן  (טלפונית) ראיון גלי ישראל - מתי טוכפלד 13:15 - 13:45
דורון

 - ליאורה ברנס - מרכז  (זום) תקציב הדרכה גפן18:00 - 19:00
השלטון האזורי בישראל

יום רביעי 30 נובמבר
יום בן גוריון 

 - ערן דורון (בתיכון האזורי ) ביקור נשיא המדינה 08:30 - 10:30
 יום בן גוריון11:00 - 15:30
 ועידת בן גוריון בנושא עתיד הנגב - "הדו"ח 13:00 - 15:30

 - ערן דורון (מלון שרמנס מדרשת בן גוריון )לזקן 2022"
  ביקור אלוף פיקוד דרום , אלעזר טולדנו15:30 - 16:00

 - ערן דורון(בשרמנס)
 קבלת פנים אינטימית אות בן גוריון - מוזמנים 17:15 - 18:00

ערן ועינת 
 (אונ'בן גוריון - אולם ג’ויה קלייר טקס אות בן-גוריון18:00 - 19:30

זוננפלד)

יום שישי 2 דצמבר
 יואב כהן. 10:30 - 11:30

שבת 3 דצמבר

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

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור) צוות משימה ניצנה 08:00 - 09:00
 כנס ביטחון ומשילות בישראל- הגליל והנגב 09:30 - 13:00

 (אולם ויצמן, בניין המוסדות הלאומיים - רחוב קינג ג'ורג 48, תחילה 
 - מרכז השלטון האזורי בישראלירושלים)

 רמת נגב - פרזנטציה והצגת הרשות בפני ועדת 14:30 - 15:30
 - (פארק קרסו למדע, העצמאות 79, באר שבע )פרס חינוך מחוזית 

רם זהבי
 (רח' צלע  ראיון בערוץ 14 תכונית של ריקלין 18:00 - 19:00

 - ערן דורוןההר 44 מודיעין )

יום שלישי 29 נובמבר
 - הילה קפלןאבי להם פה 

 רונן וענת זמל07:30 - 08:30
 (מיליה ברוכים הבאים - משלחת צעירים קולורדו08:15 - 09:00

 - ג'רד וויט)
 - Talia Tzour  פגישה עם תורם ג'פרי אברמסון09:30 - 11:00

Avner
 (במו"פ ברכות לפתיחת כנס מידבור (איציק צור)11:00 - 12:00

 - ערן דורון)
  אירוע יום בן גוריון-  בזום13:00 - 14:00

(https://us02web.zoom.us/j/83936465723?from=addon) Hadas - 
Ben Shalom

 - ערן  (אצל ערן ) אמיר ודוד סבח - ועדת רכב 13:45 - 14:15
דורון

 דיק ברמן14:00 - 16:00
 כנס שתפ"א - לחיזוק קשרי עבודה בחקלאות 17:00 - 19:00

 (במו"פ)באזור  
 משחק גורי18:30 - 19:30

יום חמישי 1 דצמבר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 - ערן דורון (אצל ערן דורון) עוזי חבשוש, שוטף08:30 - 09:30
 היכרות הדס גיוס משאבים 09:30 - 10:30
 היכרות -שלמה קוסטינר מזכיר עמותת ניצנה ( 10:30 - 11:15

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )מחילף את ערן מאיר)
13:00 - 11:45David Merage & Eran Doron (חוות קורנמל)  - 

Hadas Ben Shalom
 נדב סלע בנושא יח' התנדבותית של המשטרה 14:00 - 14:30

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )עם מוטי זנה 
 - ערן  (אצל ערן ) חן ושירה בנושא סרטון חומש 14:30 - 15:30

דורון
 לא לקבוע16:00 - 18:30
 - (זום- לינק בסמוך) ביטחון ומשילות בנגב והגליל18:00 - 18:30
Noa  Meshulam
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יום שני 5 דצמבר
 - ערן דורון עידן בחופש00:00

ירושלים
 - ערן דורוןמירי בדיקות

  פורום מזיכרים בנושא תב"רים רוחביים 08:30 - 09:30
 - ערן דורון(במליאה )

 ועדה מחוזית09:00 - 15:30
 (רח' התקווה 4, קריית  פ.ע רמת נגב- ערן דורון10:30 - 11:30

 - שי קרפ הממשלה באר שבע, קומה 1 - לשכת מנהל המרחב)
(DSHAIK)

 ישיבת היכרות עם ערן דורון - ראש מועצת רמת13:00 - 14:00
 (המשרד להגנת הסביבה, רח' נגב ואסף עמיחי - רא"ג שפ"ע

 - נטלי עמר  Nataly Amarהתקווה 4 באר שבע, קומה 4)
 (בבאר שבע ( תקבעו מקום  אסף עמיחי, שוטף 14:00 - 15:00

 - ערן דורוןשנוח לכם))
 סטטוס ביטחון פתחת ניצנה, רבש"צים, מזכירי 16:00 - 17:00

 - ערן דורון (חדר ישיבות במועצה )ישובים, מוטי, הילה, לירז  

יום רביעי 7 דצמבר
 - ערן דורוןעידן בחופש

 (גני  ועידת השלטון המקומי מוני-אקספו (מצ"ב תוכניה)
 - מרכז השלטון האזורי בישראלהתערוכה, ת"א)
  הסכם חוזה פיתוח משאבי שדה 08:15 - 09:15

(https://us06web.zoom.us/j/89896762191)אווה ליפשיץ - 
 דיון סגור לראשי רשויות בלבד - לבחור נכון – 10:00 - 12:00

 (אקספו תל אביב, בחירות 2023, האתגרים של השלטון המקומי
 - קורל טייג - מרכז השלטון האזורי בישראלביתן 2 אולם 1)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) דנה אבידן שוטף16:30 - 17:00
  טקס חלוקת מלגות - קרן לעידוד יצרה ע"ש קיי17:00 - 18:30

Kay Brandt Scholarship ceremony חדר מילאה , מ.א. בראנט) 
 - ג'רד וויטרמת הנגב (מיקום לא סופי))

יום שישי 9 דצמבר
 - ערן דורוןעידן בחופש

 כנס ראשיי רשויות של המועצה הציונית 00:00

שבת 10 דצמבר
 - ערן דורוןעידן בחופש

 כנס ראשיי רשויות של המועצה הציונית 00:00

יום ראשון 4 דצמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון (אצל ערן ) צוות משימה ניצנה 08:00 - 09:00
 הכנה לתקציב אגף שפ"ה עם אסף, אליעזר 09:00 - 10:00

 - ערן דורון (אצל ערן )אמיר 
 תב"ע עזוז עם  אבי להם, יוספה, אור פרץ , הילה10:00 - 10:30

 - ערן דורון (אצל ערן ( בזום רק להילה קפלן ) )קפלן 
 החלטת ממשלה עבד'ה, אורן פרץ, אבי להם , 10:30 - 11:00

 - ערן דורון (אצל ערן )יוספה ויוני שריר
  טל אוחנה ודביר מנהל מח' חינוך ירוחם  עם 11:30 - 12:30

 ערן דורון וספי מלכיאור בנושא חינוך ממלכתי דתי במרחב
 - ערן דורון(בלשכת טל אוחנה ירוחם )

  הכנה לתקציב ורד חדידה עם אליעזר, אמיר14:00 - 15:00
 - ערן דורון(אצל ערן )

 הכנה לתקציב גיל הרך עם אמיר אליעזר ומיכל 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (אצל ערן )+ ספי 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אורן פרץ - שוטף 16:00 - 16:30
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00
 - ערן דורון (במשאבי שדה) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 6 דצמבר
 - ערן דורוןעידן בחופש

   ועידת השלטון המקומי מוני-אקספו (מצ"ב תוכניה)00:00
 - מרכז השלטון האזורי בישראל(גני התערוכה, ת"א)

 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף08:30 - 09:30
 ישיבת מועצת האשכול- איגוד ערים אשכול 09:00 - 12:00

 - חן נגאוקר (אולם מליאה עיריית דימונה)רשויות נגב מזרחי
 כנס חירום- שרת החינוך11:00 - 12:00
  פגישת המשך - הקמת מנהלת דרומית11:30 - 12:15

(https://us02web.zoom.us/u/khZxqz1N7)חן נגאוקר - 
 תיירות- רוני מרום + ערן דורון+ משה מור יוסף 14:30 - 15:30

 - טל אוחנה (זום)+טל אוחנה
 ועידת שלטון מקומי-אירוע ערב למוזמנים-ראשי17:00 - 22:00

הרשויות המקומיות-+ראשי המועצות האזוריות +יור"י איגודים 
 (תל -אביב-גני התערוכה  ,שדרות רוקח מקצועיים+מנהלי מש"מ

 - מרכז השלטון האזורי בישראל101)
 ערב גאלה ( סגור למוזמנים בלבד ) מוני אקספו18:00 - 21:00

יום חמישי 8 דצמבר
 - ערן דורוןעידן בחופש

   ועידת השלטון המקומי מוני-אקספו (מצ"ב תוכניה)00:00
 - מרכז השלטון האזורי בישראל(גני התערוכה, ת"א)

 עודה- שדה בוקר07:45 - 08:45
  (במשרדו של ערן) גיל פלומן  ואורן - ועדת תכנון08:15 - 09:00

- ערן דורון
 - ערן  (אצל ערן ) פגישת עבודה הדס ואורנה 09:00 - 11:00

דורון
 - ערן  (במשרדו של ערן )   ספי מלכיאור- שוטף 11:00 - 12:00

דורון
 - ערן דורון (שיזף) ביקור איילת שקד שרת הפנים 12:30 - 13:30
 (במועצה ) תא״ל רומן - מפקד מל״י16:10 - 17:10
 סיכום כנס- אנא מי שיכול להצטרף- 18:00 - 19:00

 - Noa  Meshulam (זום- לינק בסמוך)השתתפותכם חיונית 
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11 דצמבר 2022 - דצמבר 2022
17 דצמבר 2022

יום שני 12 דצמבר
 - ערן דורוןעידן בחופש

ירושלים
 חיבור סיב אופטי08:00 - 10:00
 פורום גאווה בדרום מציג: כנס גאווה מקצועי 09:00 - 16:00

 (פגישה של Microsoft מחוז דרום, פרטים ישלחו במייל נפרד.
 - יהודית קרןTeams; באר שבע)

 פעילות פרטית13:30 - 14:30

יום רביעי 14 דצמבר
 - מירי טוכטרמן מירי בחו"ל 00:00

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 8:00 אורן פרץ - שוטף 08:00 - 09:00
דורון

 דוד חזות מסוף ניצנה בנושא חניה משאיות 09:00 - 09:30
 - ערן דורון (אצל ערן דורון )בכניסה למסוף עם אורן פרץ 

  סטטוס מתנס רמת נגב- החברה למתנסים10:00 - 11:30
 - טלי עידן(משרדו של ראש המועצה)

 - ערן דורון (אצל ערן ) הדס ואורנה 11:30 - 13:30
 -  (אצל ערן דורון) היכרות, נעמה הרשקוביץ עו"ס13:30 - 14:00

ערן דורון
 (אצל  היכרות, חוה מייסון ישרוף עו"ס צעירים 14:00 - 14:30

 - ערן דורוןערן דורון )
 - ערן דורון (אצל ערן ) אלינור ברזילי14:30 - 15:00
 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00

Sharan
 - נטע שחם יגל ערן ונטע 16:00 - 16:30
 המשך סדנת חומש לחברי המליאה - נוכחותכם 17:00 - 20:00

 - ערן דורון (במועצה)הכרחית וחשובה

יום שישי 16 דצמבר
 - מירי טוכטרמןמירי בחו"ל 

שבת 17 דצמבר
 - מירי טוכטרמןמירי בחו"ל 

יום ראשון 11 דצמבר
 - ערן דורוןעידן בחופש

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 תא״ל רומן ברתמים07:30 - 08:00
 - ערן דורון (אצל ערן דורון ) צוות משימה ניצנה 08:15 - 09:00
 - ערן דורון (אצל ערן) אורנה והדס  שוטף 09:00 - 09:30
 - ערן דורון (חדר ישיבות  הנדסה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00

 - ערן  סיור לשכה משפטית ועדת הפנים והכנסת10:30 - 14:30
דורון

 פעילות פרטית14:30 - 16:00
 - ערן דורון (במליאה) הנהלת תקציב 16:302023 - 19:30

יום שלישי 13 דצמבר
 - ערן דורון עידן בחופש00:00

 - ערן דורון (אצל ערן ) שמול יעקב / ערן דורון 08:00 - 08:30
 - ערן  (אצל ערן ) איציק צור ויעקל'ה, שוטף מו"פ08:30 - 09:00

דורון
 - ערן דורון (אצל ערן) איציק צור שוטף09:00 - 09:30
 (נאות חובב ) כנס קיימות10:00 - 12:00
 דורית גיל שיאקי 12:3008-9986181 - 13:00
 דניאל משאבי אנוש שיתוף פעולה ארגון לומד 13:00 - 13:30

 - ערן דורון (אצל ערן)עם מח' צעירים ויזמות ליאון ועומר 
 (אצל ערן ) משה זוהר 13:30 - 14:00
 - דורית  (זום) שיקום טרסות חקלאיות ברמת נגב14:00 - 15:30

חכמון
 (כניסה  גלריית השביל - פתיחת תערוכה 15:30 - 16:00

 - ספי מלכיאורלמועצה)
  ועדת פרט מצ"ב קישור לזום עבור דניאל והילה16:00 - 18:00

 - ערן דורון(אצל ערן)
 פעילות פרטית17:00 - 18:45

יום חמישי 15 דצמבר
 - מירי טוכטרמןמירי בחו"ל 
 ההזמנה עודכנה: חנוכת מנהלה- ביה"ס 08:15 - 09:30

 (IST) 09:00 - 08:15 ,2022 משאבים, יום ה׳ 15 בדצמבר
(eran@rng.org.il)בית ספר משאבים - 

 סיגל לוינשטין ,כפר אורן ודרור הראל בנושא 09:30 - 10:00
 - ערן דורון (אצל ערן )הקמת מרכז בריאות וכושר

 (המרכז  11:00 הנהלת מו"פ - מצ"ב סדר יום11:00 - 13:00
 - Sapirלחקלאות מדברית (בוויז), חדר ישיבות)

 סיור פרופ׳ ערן פייטלסון13:00 - 15:00
  שיחה עם עורכי הדין חוזה פיתוח משאבי שדה14:00 - 15:00

 - צורית חפר(זום)
 דודי לוטטי שיחה טלפונית  054-2545223 15:30 - 16:00
 (זום- לינק  חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:30 - 19:00

 - Noa  Meshulamמטה)
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18 דצמבר 2022 - דצמבר 2022
24 דצמבר 2022

יום שני 19 דצמבר
 - מירי טוכטרמן מירי בחו"ל 00:00
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה
 ועדה מחוזית09:00 - 15:30
 צוות עבדה - מפגש עם אוכלוסיות נוספות 09:00 - 16:00

 - הילה קפלןבעבדה
 FW: תכנון חושב רישוי - הדרכה למחוז דרום- 11:00 - 13:00

רפי אלמליח, יאשי, רותי שוורץ, חברי ועדה מחוז דרום - מצ"ב 
 - רפי אלמליח (לשכת התכנון מחוז דרום)לו"ז ודוח המלצות

 דיון - בוועדה במחוזית לשינוי לתמ"מ 13:004.14.23.6 - 15:00
 (וועדה מחוזית - מחוז דרום בבאר שבע  - גוש 5 יישובי בקעת ערד 

 - Rivlin, Yoel(קרית הממשלה))
  הדלקת נרות חנוכה מחלקת ספורט והעשרה 16:45 - 17:00

 - מתנ"ס רמת נגב(רחבת חוץ המרכז קהילתי רמת הנגב)

יום רביעי 21 דצמבר
 - לירז אייזנר חופש לירז 00:00
 - רכזת  (קיבוץ שדה בוקר) פסטיבל צלילים במדבר00:00
תרבות

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השלישי)
חנוכה, נר רביעי 

 פעילות פרטית08:00 - 13:00
 הילה, אמיר ואליעזר בנושא מעבר על תבר"ים 13:00 - 14:00

 - ערן דורון (אצל ערן, הילה בזום רצ"ב קישור)ישובים
 - ערן דורון הדס ואורנה - המשך14:00 - 15:00
 הדלקת נרות בצריף בן גוריון עם רם זהבי17:00 - 17:45

יום שישי 23 דצמבר
 - לירז אייזנרחופש לירז 

 - רכזת תרבות (קיבוץ שדה בוקר)פסטיבל צלילים במדבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום החמישי)

חנוכה, נר שישי
 רמי שני - ניחום אבלים10:00 - 11:00

שבת 24 דצמבר
 - לירז אייזנרחופש לירז 

 - רכזת  (קיבוץ שדה בוקר) פסטיבל צלילים במדבר00:00
תרבות

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השישי)
חנוכה, נר שביעי

יום ראשון 18 דצמבר
 - מירי טוכטרמןמירי בחו"ל 

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
ערב חנוכה נר ראשון

  (במליאה) תקציב  2023 מנהלים - נוכחות חובה08:45 - 09:15
- ערן דורון

 11:00 פגישה מקדימה לקראת דירקטוריון 11:00 - 12:00
 - Sapir (אצל ערן, מועצה)מפעלי רמת נגב

  סיכום ועידת בן גוריון הראשונה12:15 - 13:15
(https://us02web.zoom.us/j/89306880200?from=addon) Hadas - 

Ben Shalom
 (מו"פ רמת  13:00 מפגש עם ראשת מחוז נין בין13:00 - 14:00

 - Sapirנגב, עם איציק צור)
  13:00 הקמת תאגיד צרכני קולחים מרחב נגב13:00 - 15:00

 - mei-r.n@mop-rng.org.il(חדר מליאה - מועצה)
 (אצל ערן  תקציב מתנ"ס עם ספי, אמיר, אליעזר 14:00 - 16:00

 - ערן דורון)
 שיחה טלפונית עם משה גלעד16:15 - 16:45

יום שלישי 20 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השני)

חנוכה, נר שלישי
 פעילות פרטית08:15 - 09:00
 פעילות פרטית09:00 - 12:30
 אצל ערן דורון ראש מועצת רמת נגב - נעמי 12:30 - 13:30

הימיין רייש סגנית בכירה למנהל הסוכנות לעסקים קטנים - 
שת"פ + הצגת כלי הסיוע שלנו )הטלפון שלי - 050-6240164 

 - Naomi.Himeyn-Raisch@Economy.gov.il (ברמת נגב)אורית 
 שיחת עובדים עם ראש המועצה וציון חג 14:00 - 15:00

 - ערן דורון (פרטים בהמשך )החנוכה
 - ערן דורון דורית דלריאה15:00 - 15:30
 (אצל  גדי נחימוב בנושא הקמת כפר לעובדים 15:45 - 16:15

ערן )
 הדלקת נרות ברתמים16:30 - 17:30
 (חדר ישיבות, מבנה  ישיבת דירקטוריון חכ"ל18:00 - 19:30

 - חברה כלכלית רמת הנגבהנדסה, מועצה אזורית רמת הנגב)

יום חמישי 22 דצמבר
 - לירז אייזנרחופש לירז 

 - רכזת תרבות (קיבוץ שדה בוקר)פסטיבל צלילים במדבר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום הרביעי)
חנוכה, נר חמישי 

 פעילות פרטית06:15 - 14:30
 לא לקבוע בלנס 15:00 - 16:30
  הופעה עם הרכב של טל וגנר  בצלילם במדבר 16:30 - 18:00

(מלון קדמא )
 -  (לינק מטה) חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:30 - 19:00
Noa  Meshulam
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25 דצמבר 2022 - דצמבר 2022
31 דצמבר 2022

יום שני 26 דצמבר
 - לירז אייזנר חופש לירז 00:00

 - ג'רד וויט Aza Squarer במועצה קולורדו00:00
ירושלים

 - אורית הרוש (פגישה של Microsoft Teams)אורית בחופש
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)

 - ערן (כניסה לרתמים) אל"מ איתי זיגדון ברתמים 07:30 - 08:30
דורון

 ועדה מחוזית09:00 - 15:30
 09:00 פגישה בנושא הקמת יקבים בבאר מילכה09:00 - 10:00
 הכנה לפגישה עם ג'ף קיי בנושא טיילת 10:00 - 10:30

 -  (אצל ערן )בן-גוריון ושביל המינצברגים עם הדס, אורן וברני  
 (אצל ערן דורון  מריומה קליין / ערן דורון 11:00 - 11:30
 בית השנטי בנושא חכירה וארנונה עם מריומה, 11:30 - 12:30
 חיים דנון - יזמות ברמת הנגב עם  ליאור נחמה, 13:00 - 14:00
15:00 - 14:00Aza Squarer JCO/Boulder  משרד של ערן, רמת) 
 (משרדו של ערן;  תבע"ות יוספה15:00 - 16:00
 (חדר ישיבות  ישיבת דירקטוריון - אישור תקציב 16:30 - 18:30

יום רביעי 28 דצמבר
 - ג'רד וויט Aza Squarer במועצה קולורדו00:00

09:00 - 08:15Eran Oren  
(https://jnf.zoom.us/j/97046452406?from=addon)Oren Hefetz - 

10:00 - 09:30HIP ערן דורון (בתיכון ) מפגש בני נוער - 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )  אורן פרץ - שוטף 11:30 - 12:30

 ישיבת הנהלה מספר 4 לשנת 2022- מרכז 12:30 - 13:30
 השלטון האזורי- תזכורת!

(https://us06web.zoom.us/j/84677348029) מרכז השלטון האזורי - 
 פגשיה ברוכים הבאים משלחת G2 - גיל השלישי13:45 - 14:15

 (חדר אוכל ונכדים מקולורדו + מפגש מסכם HIP מקולורדו
 - ג'רד וויטמשאבי שדה )

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

 מועצת הארץ #4: סוגיות ציבוריות וההתמודדות16:00 - 21:00
 - המקומית איתן

67dp16mrjgmpvjg7g3pn53mh14@group.calendar.google.com
 (מחנה  דיון כביש 10 עם אלוף פיקוד דרום 18:30 - 19:00

קציעות )

יום שישי 30 דצמבר

שבת 31 דצמבר

יום ראשון 25 דצמבר
 - לירז אייזנרחופש לירז 

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)

 - ערן דורון (אצל ערן דורון ) צוות משימה ניצנה 07:45 - 08:45
 - ערן דורון (אצל ערן) עו"ס לתחום צח"י09:00 - 09:30
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 בכנסת 12:00 - 13:00
 14:00 ישיבת דירקטוריון מפעלי רמת נגב -  14:00 - 15:00

 (מועצה אזוריתמצ"ב סדר יום, ומצ"ב קישור לזום עבור ערן דורון
 - Sapirרמת נגב - חדר ישיבות (ערן עולה בזום))

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 15:00 - 16:00
דורון

 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 16:00 - 17:00
דורון

 ישיבת מליאה שלא מן המניין - אישור תקציב 18:00 - 20:30
 - ערן דורון (במליאה)2023 

יום שלישי 27 דצמבר
 - ג'רד וויטAza Squarer במועצה קולורדו

 08:00 ביקור ירון אוחיון במו"פ רמת נגב - מצ"ב 08:00 - 10:30
 - Sapir (רמת הנגב)סדר יום

 טיילת בן-גוריון ושביל המינצברגים: פגישת 11:00 - 11:30
 - הדס ניסן (https://us02web.zoom.us/j/83296008806)עדכון

12:45 - 12:00Zoom Meeting: Ramat Ha'Negev- JNF Holland 
13:15 - 12:45 Be'er Milka Community Center, Nitzana 

Ecological Park: Ramat HaNegev- Vivian Rinat פגישה של) 
(Microsoft Teams; https://us02web.zoom.us/j/84667216817 הדס - 

ניסן
13:30 - 13:00Ramat Hanegev projects  Microsoft) 

(Teams-vergaderingVivian Rinat - 
 (בכנסת ירושלים ) פגישה אצל סמוטריץ 14:00 - 15:00
 - סוניה רביבו השבתת תקשורת - 14:0014:00-16:00 - 16:00
   בוטלה: וועדה בענייני שימור שלא מן המניין- 16:00 - 17:30

 - אווה ליפשיץ (זום)הצגת תיק תיעוד מתחמי
 פעילות פרטית18:15 - 19:15

יום חמישי 29 דצמבר
 - Ella Amsalem (זום) תוכן טיילת מצוק הצינים 11:00 - 12:00
 אליעזר - שיחת סיכום12:00 - 13:00
 אייל בלום13:00 - 14:00
 ינון וטלי ברונר14:30 - 15:30
 מושיק ביבי- הערכות לממשלה החדשה17:30 - 21:30
 (זום- לינק  חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:00 - 18:30

 - Noa  Meshulamבסמוך)


