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יום שני 4 דצמבר
JCO משלחת אנשי ציבור- POM(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

ירושלים

 08:00: פגישת הכנה לפגישת היכרות עם 08:00 - 08:30
 - ספי מלכיאור (ערן)המשרד לשיוויון חברתי

 דיון בשינוי תממ 87- מתחם תעסוקתי בפתחת 09:15 - 09:45
 - שירה  (לשכת התכנון קריית הממשלה באר שבע קומה 3)ניצנה

 10:30 פגישת הכנה אצל ח״כ יעקב מרגי יו״ר 10:30 - 11:30
 ( ועדת החינוך קומה 2 בכנסת ירושלים)ועדת חינוך

 סגן שר האוצר + ראש המועצה ערן דורון רמת  12:00 - 13:30
הנגב  +  אריאל יוצר + עלי בינג + עידו סופר + רבקה לויפר + 

 (רח' כנפי  14:00  אצל שימי דניאל מנכ"ל חל"י 14:00 - 15:00
 - ערן דורוןנשרים 7 קומה 1 גבעת שאול ירושלים )

  15:15  אצל מרדכי כהן מנכ"ל משרד הפנים 15:15 - 16:15
 - ערן דורון(קפלן 2 קרית הממשלה קומה 1 ירושלים )

 פגישת אריאל יוצר+נחמיה קינד+ערן דורון(ר' 16:15 - 17:15
מ.א. רמת הנגב) +עוזי חבשוש(מנכ"ל חכ"ל רמת 

 דן להב משרד ראש הממשלה17:00 - 18:00

 (בית קפה במלון  18:30 זאב קדם וגדעון שביט 18:30 - 20:00

יום רביעי 6 דצמבר
 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

  יוספה דברה בנושא:  תב"עות דרכי הבשמים08:30 - 09:30
 - עוזי חבשוש(משרד עוזי חבשוש)

 9:30 דיון בועדת הגאוגרפית חלוקת הכנסות 09:30 - 10:00
 (משרד הפנים קרית הממשלה קומה 3 )מרמת בקע 

 העתק: ועדה גאוגרפית דרום - דיון בנושא 10:00 - 15:40
חלוקת הכנסות ממועצה מקומית תעשייתית נאות חובב בין 

הרשויות המקומיות מרחבים, נווה מדבר, אל קסום, שגב שלום, 
 (התקווה 4, באר שבע, קריית ירוחם, תל שבע וערערה בנגב.

 - ועדה גאוגרפית דרוםהממשלמה קומה 3 בחדר הישיבות)

 (רמת הנגב ) מרוין ישראלוב 11:00 - 13:00

 ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח 18:30 - 20:00
 (חדר ישיבות, בנין רמת הנגב - נא ראו למטה נושאי הישיבה.

 - עוזי חבשושהנדסה, מתחם המועצה.)

יום שישי 8 דצמבר

שבת 9 דצמבר

יום ראשון 3 דצמבר
JCO משלחת אנשי ציבור- POM(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 8:00 סרט לזכרו של שמוליק - אילנית מזוז08:00 - 08:30

 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30
 - אדוה לוידשל ערן )

 -  (במשרדו של ערן ) 9:30 אליעזר ואדוה - שוטף 09:30 - 10:00
ערן דורון

 - מאיה    גילה גבאי בהשתתפות: זיו, מאיה10:00 - 10:30
אלמליח

 יום הורים גורי וינון10:30 - 11:30

 הכנה לפגישה עם סגן שר האוצר ומנכ״ל משרד 12:00 - 13:00
 - ערן דורוןהפנים

  13:00 אליסון שפייזר בנושא גיוס כספים 13:00 - 13:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 14:30 - יואב דוניץ בנושא תכנית מצויינות 14:30 - 15:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )באנגלית לתלמידים עם ספי 

 רביבים תקציבי פיתוח מועצה- ערן דורון, צחי, 15:30 - 16:30

 16:30 הצגת מחקר לקראת ועדת גבולות  צבי 16:30 - 18:00

 -  (חדר מליאה במועצה) 18:00 ישיבת מליאה18:00 - 20:30

יום שלישי 5 דצמבר
00:00JCO משלחת אנשי ציבור- POM (מדינת ישראל)  ג'רד - 

וויט

  8:00  שירה וספי - עדכון מצב תיכון אזורי 08:00 - 09:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 -  (במשרדו של ערן ) 9:00 עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
ערן דורון

11:00 - 10:00 JNF -ערן  (במרחב עם ) ביקור תורמים בכירים - 
דורון

 (בית גיל  אסיפת עובדים- הצגת תכנית חומש 11:00 - 12:00
 - ערן דורוןהזהב)

 פגישה עם עמיחי יוגב, רגבים בעניין תכנון רמת12:00 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)ציפורים

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה מור יוסף - שוטף13:30 - 14:30
דורון

 יעקב שמול 14:30 - 15:00

 איתן פאר ומירי - אזכרה שמוליק 15:00 - 15:30

 (בית של ג'רד מפגש סיכום משלחת צעירים 17:002017 - 20:00
 - ג'רד וויט- רביבים)

יום חמישי 7 דצמבר
 - ערן  (ברווחה ) 8:30 - שיחה עם מח' הרווחה 08:30 - 09:30

דורון

 10:30  מפגש עם עמיתי תכנית מנדל ירוחם 10:30 - 12:30
רמת הנגב ופגישה עם ד"ר עדי ניר- שגיא מנהלת מרכז מנדל 

 - ערן דורון (מגדלי הרכבת קומה 9 ב"ש )למנהיגות בנגב

 (שדות נגב 13:30  סיור וישיבה אצל תמיר עידאן 13:30 - 17:00
 - עידאן תמיר)

 פתיחת תערוכה עדות מקומית18:00 - 19:00
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דצמבר 2017
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16 דצמבר 2017

יום שני 11 דצמבר
ירושלים

 העתק: תמ"מ 87/14/4 אזור תעשייה מקומי 08:30 - 09:30
 - טל פודים (לשכת התכנון)ניצנה

 13:00 אצל תמיר בן משה, סמנכ"ל ומנהל 13:00 - 14:00
 (דבורה הנביאה 2 קומה 2 מינהל הפיתוח משרד החינוך עם ספי 

 - ערן דורוןחדר 203 ירושלים )

 ח״כ מיקי זוהר13:45 - 14:45

 ח״כ מיקי לוי14:15 - 15:15

 ח״כ חיים ילין14:45 - 15:45

 ח״כ רועי פולקמן15:30 - 16:30

 יאיר הירש- רמ״ט משרד משפטים16:30 - 17:00

 ח״כ איתן ברושי17:00 - 18:00

 (בנייני האומה  פרס שר הפנים לניהול תקין 17:30 - 19:30
 - ערן דורוןירושלים )

יום רביעי 13 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה

 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 8:30 צביקה בלומשטיין -בנושא תב"ר בית 08:30 - 08:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )כנסת רתמים 

 העתק: FW: ועדה גאוגרפית דרום - דיון בנושא 10:00 - 13:00
בחינת חלוקת הכנסות מהמועצה האזורית רמת נגב לרשויות 

 (התקווה המקומיות ירוחם, מצפה רמון, שגב שלום ונווה מדבר.
4, באר שבע, קריית הממשלמה קומה 3 בממ"ק (ליד מדרגות 

 - ועדה גאוגרפית דרוםהשירות))

 דפנה וג'רד - מעקב אחרי נסיעה לארה"ב 14:00 - 15:00

 - ראומה  (אצל ערן) נושאים שוטפים- ערן ואופיר15:20 - 15:50
ערוסי

 מנכ״ל ארומה16:30 - 17:00

 הדלקת נרות משאבי שדה17:00 - 18:00

 (חדר אוכל) הדלקת נרות טללים18:30 - 19:30

יום שישי 15 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה 

שבת 16 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה 

 איה פלוטו11:00 - 12:00

יום ראשון 10 דצמבר
 (משרדו  8:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:00 - 09:00

 - אדוה לוידשל ערן )

 סיור גדעון סער ברמת הנגב 09:00 - 13:30

 - (חדר ישיבות מועצה ) 10:00 פורום תיאום ביצוע10:00 - 12:00
ערן דורון

 12:00 עדכון מצב תיכון אזורי עם אדוה, ספי, 12:00 - 12:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שירה וגד גולדווסר

 פגישה בנושא מט"ש עצמאי עיר הבה"דים - 13:30 - 14:30
סכנות למי רמת הנגב מבחינת הפחתת הכנסות; חובות משרד 

 - yaacovm1 (משרד ערן)הביטחון בגים פרויקט משאבים

 אזכרה לדוד כהן ז"ל רתמים 16:00 - 17:00

 (חדר מליאה) 17:00 הנהלה בנושא תקציב 2018 17:00 - 19:30

יום שלישי 12 דצמבר
 - אדוה  (ביטחון)השתלמות מכלול מידע לציבור מוא"ז רמת נגב 

לויד

ערב חנוכה

  עיתון המועצה - ערן/דפנה/שמול/טלי ואדוה08:00 - 08:30
 - אדוה לויד(במשרדו של ערן)

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 עוזי חבשוש - שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

 פגישת צוות היגוי "תוכנית אסטרטגיה כלכלית 09:30 - 11:30
לרמת הנגב" + נציגי דלוייט (נא ראו לו"ז  מעודכן מצורף 

 (ק"מ צפונית לצומת  10:00 הזנקה חברת חשמל10:00 - 10:30

 11:00 הרחבה מרכז טיפולי עם אדוה, ספי, ורד, 11:00 - 12:00

 אירוע החטיבה להתיישבות11:30 - 13:30

 פגישה אישית של ערן דורון ונציגי דלוייט 13:30 - 15:30

 15:45 נציגי ועד כמהין בנושא מיקום בי"ס 15:45 - 16:00

 (בית הכנסת) הדלקת נר מרחב עם16:40 - 17:10

 (חדר אוכל) הדלקת נר חנוכה שדה בוקר17:30 - 18:00

 (חדר ישיבות במועצה  ועדה חקלאית רמת נגב18:00 - 19:00

 (בבית הכנסת) הדלקת נר קדש ברנע18:50 - 19:20

יום חמישי 14 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה

 - ערן  (משרד ערן) 8:00  סיכום נסיעה ארה"ב08:00 - 09:00
דורון

 יום עיון השלטון המקומי באוניברסיטת תל 09:30 - 14:30
 (אוניברסיטת ת"א בניין נפתלי אולם סגל )אביב

 תב"ע שיזף- דיון בהערות המשרד להגנס 11:00 - 12:00
 -  (לשכת התכנון מחוז דרום)לתסקיר ההשפעה על הסביבה

ראומה ערוסי

 (המשרד  אצל דרור סורוקה עם אמיר אלחייק13:00 - 14:00
 - ערן דורוןלפיתוח נגב גליל בית אמות משפט ת״א)

 הדלקת נרות מחנה רמון17:30 - 18:30

 (רביבים, מגרש כדורגל) הדלקת נר רביבים18:00 - 18:30

 (מרכז  הדלקת נר יישובית - מדרשת בן גוריון18:15 - 18:45
 - ועד מקומי מדרשת בן גוריוןמסחרי)
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דצמבר 2017

17 דצמבר 2017 - 
23 דצמבר 2017

יום שני 18 דצמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השישי)

 אירוע פרטי08:00 - 20:00

 (לשכת  וועדה מחוזית- דיון בחווה 26 ובשיזף10:30 - 12:00
התכנון ב"ש)

יום רביעי 20 דצמבר
 לא לקבוע08:00 - 16:30

 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין, ליאור 08:00 - 08:30
 - ערן  (אצל אדוה לויד )נחמה, נתנאל, אופיר, נדב, רועי גרטנר

דורון

  16:30 קריסטיאנה בנושא אורוות רביבים 16:30 - 17:00
(במשרדו של ערן )

 17:00  אבישי הפקות בנושא אירוע גדול 70 17:00 - 18:00
  (במשרדו של ערן )שנה למדינה בשדה בוקר עם נלי בן טל וספי

- ערן דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 18:00 עידן אבידן 18:00 - 18:30

יום שישי 22 דצמבר
 פסטיבל חומה ומגדל של המאה ה-21. 'עופרים 09:00 - 12:00

 - עמותת איילים ( אשלים)על גלגלים'

שבת 23 דצמבר

יום ראשון 17 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום החמישי)

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30

 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30
 - אדוה לוידשל ערן )

 הצגת תוכניות + תלת מימד - תיכון אזורי רמת 09:30 - 10:30
 - שלומי בנדו (מועצה אזורית רמת הנגב )הנגב 

 נסיעה10:30 - 11:00

 דיון דחוף של פורום ראשי רשויות מהנגב 11:00 - 12:00
בעקבות הפרסומים על כוונת חברת "טבע" לפטר אלפי עובדים

 נסיעה12:00 - 12:30

 12:30: תקציב גנים פיתחת ניצנה, ערן, ספי, 12:30 - 13:30
 - ספי מלכיאור (ערן)מיכל

 (משרדו של עמי אוליאל גילת  מים לפארק גולדה 14:00 - 15:00
 - דניאלה אלולמרחב דרום )

יום שלישי 19 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)

 אירוע פרטי08:00 - 23:00

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 עוזי חבשוש - שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

11:30 - 08:30 Save... פעילות חלופית בשל הפסקת החשמל 
 The Date 19/12/17(מבנה המועצה) סוניה רביבו - 

 דיון באישור התכנית - יער עזוז בארותיים (ערן 09:00 - 09:30
 - שירה מור יוסף (קריית הממשלה - קומה 3)לידיעה)

 הדלקת נר ברתמים17:30 - 18:00

יום חמישי 21 דצמבר
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 8:30 דור שאלתיאל08:30 - 09:00

 9:00 תא"ל גיא חזות מפקד אוגדה 80  - היכרות 09:00 - 10:00

 - אייל   עודכן: מרכז צעירים לפני יציאה למכרז11:30 - 12:30
מור יוסף

 12:30  עמותת במקום- הצגת קווים מנחים 12:30 - 13:00
 (במשרדולהסדרה תכנונית של ההתישבות הבדואית בהר הנגב 

 - ערן דורוןשל ערן )

 קדם מליאה - אדוה, אליעזר, שירה  מצ"ב 13:00 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )נושאים 

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 14:30 אושרה קמחי 14:30 - 15:00
דורון

 ישיבת מליאה שלא מן המניין לאישור תקציב 18:00 - 20:30
 - ערן דורון (מליאת המועצה)2018 



4 ערן דורון11:24 01/01/2018

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

ינואר 2018

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

דצמבר 2017

24 דצמבר 2017 - 
30 דצמבר 2017

יום שני 25 דצמבר
ירושלים

 (קרית צילומים לתכנית מ"חוץ לבועה"  ערוץ 10 08:00 - 13:30
שמונה )

 (קצרין  14:30 אצל אלי מלכה ראש מ.א. גולן 14:30 - 15:30
מ.א. גולן )

יום רביעי 27 דצמבר
 ועידת ישראל  לחקלאות מושב לזכרו של 07:00 - 15:00
 (מלון קראון פלזה  ירושלים )שמוליק ריפמן 

 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 8:30  שירה - שוטף 08:30 - 09:30

 **לידיעה**אירנה ניידמן סגנית מנהלת החט' 11:30 - 13:00
טכנית משרד השיכון, אריה רחמימוב אדר' בנושא איתור 

 (מועצה קרקעות 2050 יחד עם שירה מור יוסף  וגד גולדדווסר 
אזורית רמת הנגב, כביש 40 אחרי צומת משאבים, פונים בתחנת דלק 

( ( waze נמצאים ב)  "ערן דורוןשל "דלק - 

 הרשות לפיתוח הנגב16:00 - 17:00

  17:30 ישיבת דירקטוריון מפעלי רמת הנגב17:30 - 18:30
 - yaacovm1(מועצה)

יום שישי 29 דצמבר
 - ערן דורוןיום הולדת של עיצוב

 הרצאה בשישי ציוני09:30 - 10:30

שבת 30 דצמבר

יום ראשון 24 דצמבר
 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 08:30 - 09:30

 (במשרדו של 9:30  יוספה דברה - שיחת היכרות 09:30 - 10:00
 - ערן דורוןערן )

 10:00 פורום תיאום ביצוע חצי שעה ראשונה עם10:00 - 12:00
 plot b ערן דורון (חדר ישיבות מועצה )מגלים - 

 12:00 עדכון מצב תיכון אזורי עם אדוה, ספי, 12:00 - 12:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שירה וגד גולדווסר

 (במשרדו של ערן ) 12:30 שמוליק מלול  12:30 - 13:00

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 13:00 עמרי גל - שוטף 13:00 - 13:45
דורון

 14:00 הרצאה לפורום סגני מפקדי טייסות בסיס14:00 - 14:45
 - דפנה כהן (מופ רמת הנגב ומתקן תרמו סולארי)רמון

 (במשרדו 15:00 מנחם אופיר עם שירה מור יוסף 15:00 - 15:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 15:30 קידום בי"ס משתלמים עם יענקל'ה, ציון ,15:30 - 16:30

 (במשרדו של  17:00 פאבלו רוזנפלד באר מילכה 17:00 - 17:30

 17:30  פיני קובליו בנושא אזור תעשייה עם עוזי 17:30 - 18:15

יום שלישי 26 דצמבר
  9:30 אצל מוטי דותן ראש מוא"ז גליל תחתון 09:30 - 10:30

(לשכת ראש המועצה)

 (לשכת  שמעון סוסן ראש מוא"ז חבל מודיעין12:30 - 13:30
 - ערן דורוןראש המועצה)

19:00 - 14:00 HANNAH BERKOVITZ (אזור המועצה) ביקור  - 
ג'רד וויט

 ישיבת מועצת הרשות לפיתוח הנגב - במעמד 16:00 - 17:30
 השר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מר אריה מכלוף דרעי 

(אולם מועצת העיר- קומה ראשונה עיריית באר שבע, רח' כיכר מנחם 
 - אורלי גבאי - מנהלת לשכת מנכלבגין 1.)

יום חמישי 28 דצמבר
 8:00 אורן אפשטיין בנושא אס"פ + טכנולוגיה 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עם עוזי והילה קפלן 

 - ג'רד (מיילים) ניוזלטר שותפויות לקהילות בחו"ל08:30 - 08:45
וויט

 בית משפט- דיון תיק אבידן09:00 - 10:00

  10:00 דפנה ואושרה- ניוזלייטר ינואר 2018 10:00 - 10:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 10:30 עמרי שלמון מנכ"ל המועצה לשימור 10:30 - 11:30
 (במשרדו של ערן )אתרים ועופר יוגב  מנהל מחוז דרום 

 (במשרדו של ערן ) 11:30 תמיר לייבו - היכרות 11:30 - 12:00

 12:30 שוטף דפנה כהן12:30 - 13:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 13:30  קדם מליאה 13:30 - 14:30

 15:00 ממשקי עבודה בית השנטי עם מריומה, 15:00 - 16:00
  (במשרדו של ערן )אדוה, עוזי, הילה קפלן, אמיר וישראל פקרש 

- ערן דורון

  16:00 יוני שריר - שוטף עם שירה מור יוסף16:00 - 17:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

19:45 - 18:45laura rebell ארוחת ערב 


