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יום שני 1 מאי
ירושלים

 (ישראל)יום הזיכרון

 פגישה עם גילי מחברת מילאון בנושא הצגת 08:30 - 09:30
 (משרדי מערכת לניהול חניה ממוחשבת במדרשת בן גוריון

 - אמיר אלחייקהמועצה האזורית רמת הנגב)

 (ביר  טקס יום הזיכרון לחללי צהל  בביר עסלוג' 10:00 - 11:00
עסלוג')

 (בית עלמין צבאי  טקס יום הזיכרון לחללי צהל 11:00 - 12:00
רביבים )

 לורנס דיוויס18:00 - 19:00

יום רביעי 3 מאי
 אלי דוידי משרד התרבות והספורט09:45 - 10:45

 אבי גבאי תל אביב10:30 - 11:30

 13:30 אורן אפשטין עם אדוה ועלית (אורן 12:45 - 13:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )050-5261771 )

 - ערן דורון פרידה מרפי מילוא13:45 - 14:45

 (במשרדו של ערן  שירה מור יוסף  ותחיה קלינגר 15:30 - 16:00
 - ערן דורון)

  מפגש הכנה 3 - משלחת מנהיגות לדנוור 16:002017 - 17:00
 - ג'רד וויט(חדר ישיבות הנדסה - מועצה)

יום שישי 5 מאי
ארה"ב

שבת 6 מאי
ארה"ב

יום ראשון 30 אפריל
ערב יום הזיכרון

 (משרדו  8:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:00 - 09:00
 - אדוה לוידשל ערן )

 הזמנה מעודכנת: חשבונית למירי טוכטרמן רמת08:30 - 08:31
הנגב., יום א׳ 30 באפריל 2017, 8:30 לפ. - 8:31 לפ. (IDT) (ערן

 - shahar shilo (משרד של ערן רמת הנגב)דורון)

 (משרד של  מלגות לשנת תשע''ח - ליאור זלוף 09:00 - 10:00
 - ליאור זלוףערן)

 - ערן דורון שחר שילה09:00 - 09:30

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

  12:00 אריאל פלר ועמרי גל - פאר לוין ואדוה12:00 - 13:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 יגאל צחור ואוסטרלים14:00 - 15:00

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 15:45 אריאל מריות 15:45 - 16:15
דורון

 (בית עלמין מדרשה ) הלוויה אביו  של רותם גיא 17:00 - 18:30

יום שלישי 2 מאי
 (ישראל)יום העצמאות

 אוסנת פוקס דנבר18:00 - 19:00

יום חמישי 4 מאי
 ארה"ב00:00

 8:30  איילים שיתוף פעולה צעירים - נחמי, 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שלומית , ליאור זלוף 

 (במשרדו של 10:00 איזבל פורטוגל,  נגב נטוורק 10:00 - 11:00
ערן )

 11:30 פגישה עם דורית דלריאה בנושא קידום 11:30 - 12:30
 - ערן דורון (משרדה של אדוה )מעמד האישה 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) ארז ירדני 12:30 - 13:00

 פיתוח 104 יח' ברתמים עם נתנאל, אופיר, 13:30 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדון של ערן )אליעזר ואמיר 

 (משרד ) יעקב שריקי עם חברה מצרפת15:00 - 16:00

 16:30  רתמים ישוב מתוכנן צביקה, אליאסף 16:30 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ואיתן פלנזנשטין 

 (בחדר  17:00 ישיבת מליאה  באופן חד פעמי  17:00 - 20:00
 - מירי טוכטרמןמליאה במועצה )
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יום שני 8 מאי
ארה"ב

 פגישה ב- DJDS בנושא מתווה חדש ל- HIP ו 09:00 - 10:30
ICE

 ארוחת בוקר עם המשלחת אצל אמי קאופמן10:30 - 11:30

 ארוחת צהרים עם דיויד מיראג' - חנוכת גן 13:00 - 14:30
ילדים באשלים ע"ש שמוליק ריפמן ז"ל

 פגישה עם רובין לופ15:00 - 16:30

 פגישה עם רבי מארק, ברוס וג'ולי שפר 17:30 - 18:30

יום רביעי 10 מאי
ארה"ב

 פגישה עם מרק סיידל08:30 - 09:30

 פגישה עם אירית ולדבאום  יחד עם כל 10:00 - 11:30
המשלחת

 פגישה עם מייקל אוטופוסקי12:00 - 13:30

 שדה תעופה דנוור - טיסה חזרה 14:00 - 00:00

יום שישי 12 מאי
 - מאיה  אלמליח (טללים) יום כדה"א בפאב 11:0040 - 12:30

שבת 13 מאי

יום ראשון 7 מאי
ארה"ב

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

 walk of israel -צעדת תמיכה בישראל  ונשיאת 11:00 - 14:00
נאום, דנוור

 ארוחת ערב אצל אירית וארט ולדבאום18:30 - 21:00

יום שלישי 9 מאי
ארה"ב

 ראיון לעיתון היהודי בדנור על רמת הנגב 09:00 - 10:00

 ישיבה עם דאג ססרמן, מנכ"ל הפדרציה - גיוס 10:00 - 11:00
כספים לפרוייקטים להנצחת שמוליק 

 מפגש עם הנהגת הפדרציה - הצגת רמת הנגב 11:00 - 12:00

 ארוחת צהריים  עם ג'ייסון ורונית וילאמסון12:00 - 13:00

 פגישה עם ג'נט שרמן13:30 - 14:30

 פגישה גרג אלן נציג אייפק בקולרדו15:00 - 16:00

 פגישה עם בוב למבקי, אישור תמיכה למרכז 16:00 - 17:00
טיפולי

 הצגה בטמפל סיני של סוזן ריינס 18:00 - 19:30

יום חמישי 11 מאי
 ארה"ב00:00

 נחיתה בנתב"ג 17:30 - 18:30
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יום שני 15 מאי
 (במשרדו של ערן ) 8:30 - שרית מנור  08:30 - 09:00

 -  (חדר ישיבות מועצה אזורית רמת נגב) - מצוק צין 11:00 - 12:30
איתי פרימן

 (חדר ישיבות  ישיבת מליאה שלא מן המניין12:00 - 14:00
 - שני מרלימועצה, מועצת נאות חובב)

 סיור   בנושא פיקוח בנייה עם ודוד כהן ואורן 15:00 - 18:30
 - ערן דורוןחזן ( באשלים)

יום רביעי 17 מאי
 - ערן  (במשרדו של ערן ) 8:30 ענת מאור ונתנאל 08:30 - 09:30

דורון

 10:00 טקס לציון הקמת המרכז ללימודי ישראל 10:00 - 12:00
 (אודיטוריום אוונס מדרשת שדה (פרופ' רבקה כרמי ודנה עזריאלי)

בוקר )

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 13:00 ג'רד - שוטף13:00 - 14:00

 שלומית אוסידון14:30 - 15:00

 (במשרדו של  מת"ח דימונה אילן שושן ( שפרה)15:00 - 16:00
 - ערן דורוןערן )

 משה קקון (בעניין דיוויד מיראז)17:15 - 18:15

יום שישי 19 מאי
 ישיבה עם ועד מדרשת בן גוריון מו״מ הסתדרות08:00 - 09:00

 סמינר סטודנטים מרכז צעירים- פאנל בנושא 12:00 - 13:00
 - ליאור זלוף (מועצה- גיל הזהב)הבדואים

שבת 20 מאי

יום ראשון 14 מאי
 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30

 - אדוה לוידשל ערן )

 - (חדר ישיבות מועצה ) 10:30 פורום תיאום ביצוע10:30 - 12:30
ערן דורון

 (במשרדו  13:30 אליעזר וערן - שוטף (דו שבועי)13:30 - 14:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 צילום פספורט 16:00 - 16:30

 17:15 שיעור לתלמידי קורס שינויים בכפר 17:15 - 18:15
 (אוניברסיאת בן גוריון בניין 90 ב"ש )הישראלי בשנות האלפיים 

 פעילות פרטית18:30 - 20:30

יום שלישי 16 מאי
טיפול לרכב - אורן חזן

  8:30 אלון צדוק, שירה מור יוסף, נתנאל-  שוטף08:30 - 09:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (במשרדו של ערן 9:00 אלון צדוק עם עוזי חבשוש09:00 - 09:30
 - ערן דורון)

  9:30  ג'רד ויונתן קישיבסקי מכינה דרך ארץ 09:30 - 10:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן  )

 (חדר  10:00 פגישה בנושא ארוע מדברן - סופי10:00 - 11:30
 - אדווה לוידישיבות מועצה )

 -  (במשרדו של ערן ) 11:30  עוזי חבשוש - שוטף 11:30 - 12:00
ערן דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 12:00 רפי נשיא 12:00 - 13:00

  13:00  שיפרה בוכריס - עדכונים שוטף 13:00 - 13:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 לא לתאם 13:45 - 14:45

 שיעור מכינה14:45 - 16:30

 - אלונה מילר יום כדור הארץ16:00 - 19:00

יום חמישי 18 מאי
  8:30 אתר אשלים עם אדוה, עוזי, עלית ושירה 08:30 - 09:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

  10:00 מת"מ רמון סא"ל יעקב טקו - היכרות 10:00 - 11:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 11:00 יונתן קרעי וספי בנושא אולפנה  מצפה 11:00 - 11:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )רמון 

 (בית קמה) גידי לרמן  אתרי הטמנה13:00 - 14:00

 15:30 אצל אלי אסקוזידו (יהודית 15:30 - 16:30
 (מ.א. בנחל שורק)050-5229633 ) 

 18:00 - השקת הספר של זאב זיון 18:00 - 19:00
 (אוניברסיטת בן גוריון בניין הסנאט ב"ש )(050-8625111 )
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יום שני 22 מאי
 יואב אבריאל07:30 - 08:30

 פורום מזכירי ישובים - ימי שני פעם בחודש 08:30 - 10:30
 - ערן דורון (מועצה )באולם המליאה במועצה

 10:00 - יאיר מעיין, תיק פרוייקטים  עם שירה 10:00 - 11:00
 (לשכת מנכ"ל רשות הבדואים, מור יוסף   בנושא רמת ציפורים

 - יאיר מעיין [Yair Maayan]רחוב דרך מצדה 6 בניין מרכז הנגב ב"ש)

   11:00 היכרות עם נתנאל איזאק צחי וחן נוימן11:00 - 12:00
(קפה קפה one באר שבע)

 עמירה חיים - הערכות למניעת כיתות ח׳ 12:00 - 13:00
לסביבתי

 יוחאי חוות פיליפ14:30 - 15:30

 הכנה לפגישה במשרד הביטחון15:30 - 16:30

 (במשרדו של ערן ) 16:00 דוד בן לולו 17:00 - 17:30

 -  (מו"פ ) ארוע התייעצות תושבים מגדל סולארי18:00 - 20:30
שירה מור יוסף

יום רביעי 24 מאי
 (ישראל)יום ירושלים

 (במשרדו של  8:00 אראל ארצי ושירה מור יוסף08:00 - 09:00
 - ערן דורוןערן )

 10:30 און ריפמן לטרון10:30 - 11:30

 (משרד הפנים) סיוון להבי12:00 - 13:00

 כנסת 13:00 - 17:00

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 17:00 אדווה - שוטף 17:00 - 18:00
דורון

  מפגש שיתוף ציבורי תיכון אזורי עם יעקב הכט 18:30 - 20:00
 - ספי מלכיאור(פאב 40 טללים )

יום שישי 26 מאי
 שוק איכרים אשלים11:00 - 12:00

 טיול מיטיבי לכת13:15 - 14:15

שבת 27 מאי

יום ראשון 21 מאי
  העתק: החטיבה להתיישבות  - סיור ברמת נגב08:30 - 14:30

 - Grunewald, Gael(לו"ז באחריות המרחב, יצורף בהמשך)

 (בניין  ישיבת דירקטוריון מפעלי רמת הנגב14:30 - 16:00
 - yaacovm1הנדסה )

  משא ומתן - עובדות גנים מדרשת בן גוריון16:30 - 18:30
 - מזכיר/גזבר מדרשת בן גוריון(מועצה אזורית רמת הנגב)

יום שלישי 23 מאי
 8:30 אצל ענת טוקר (אג״ת) עם נתנאל 08:30 - 10:30

  (משרד הבטחון הקריה שער שאול הבניין הגדול קומה 6 )ויענקל'ה 
- ערן דורון

 (דובנוב 8) רפי ברזילי 10:30 - 11:30

 בועז מאיר11:30 - 12:30

 שיעור מכינה14:45 - 15:45

 אירוע כניסה לכיתה א׳ במרפאה האזורית17:00 - 18:30

יום חמישי 25 מאי
  10:00 מדרשת שדה בוקר - ניר גברלוביץ, 10:00 - 11:00

 (רחוב השלושה 2, משרד אברהם  לוי עירית בירן סיכום המלצות
 - עירית בירןהחינוך ת"א, קומה 2 חדר 222 אצל ניר ברלוביץ)

 (קומסיין -  11:30  חתימה אלקטרונית קומסיין 11:30 - 12:30
רח' דבורה הנביאה 119 רמת החיל בנין 4 קומה 11 ת"א )

 פעילות פרטית13:00 - 14:00

 (קפה לנדבר אייר פורט  14:15 טל רדלר - אישי 14:30 - 15:30
סיטי )

 צילומים עזרא אוריון17:30 - 18:30

 הצגת עבודות חקר בית ספר צין18:30 - 19:30
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יום שני 29 מאי
 - אורלי זרחין מחלקת נוער: סמינר אקטיביזם 00:00

הזמנה: כנס מחולות 'צין', יום ב׳ 29 במאי 2017, 16:00 - 19:00
(eran@rng.org.il) (IDT) - 

4p599967sqc4m86h0rs77hp2qc@group.calendar.google.com

 8:30 ג'קי אבידן ומרגלית קטאי בנושא מזנון 08:30 - 09:00
 - ערן (במשרדו של ערן )אשלים עם שירה מור יוסף, עוזי חבשוש 

 (ירושלים) בר מצווה נועם ווילאמסון09:00 - 10:00

  9:00 - הכנה לביקורת מוכנות וכשירות  למל"ח 09:00 - 12:30
 - ערן דורון(במליאת המועצה )

 כנסת10:15 - 14:15

 (חדר  ועדת שפכים וחומ"ס מס'   14:3002/2017 - 15:30
 - מעיין ביטוןישיבות גדול- מועצה)

 - שני  (חדר ישיבות מועצה) ועדת הנהלה/כספים15:30 - 16:00
מרלי

 סיור משרד הביטחון נטע מור, צביקה קרמן,יובל16:00 - 18:00
כנען ואבי שקד

 (משרד ערן  טקס חלוקת מענק קרן בונה טרה18:30 - 19:30
 - yaacovm1ראש המועצה)

יום רביעי 31 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)שבועות

יום שישי 2 יוני

שבת 3 יוני

יום ראשון 28 מאי
 - אורלי זרחין מחלקת נוער: סמינר אקטיביזם 00:00

 (במשרדו של ערן אליעזר וערן - שוטף (דו שבועי)08:30 - 09:00
 - ערן דורון)

 (חד"ן  פגישה בנושא שטחי אש, צוות קרקעיות09:00 - 10:00
 - שירה מור יוסףמליאה)

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

 13:00 קדם מליאה עם אדוה אליעזר נתנאל 13:00 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )וספי

 קבלת החלטה בעניין כניסה לאשכול נגב מזרחי14:30 - 15:00
 - עלית וייל שפרן (משרד ערן)בפינוי אשפה

  15:00 דו"ח ביקורת אולם ספורט מדרשה עם 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )דוד שטרק, אליעזר, אדוה, ונתנאל 

  תזכורת  היום 16:30 ועדת הנצחה לזכרו של 16:30 - 17:30
 - ערן דורון (באולם המליאה במועצה)שמוליק ריפמן ז"ל 

 פגישה עם מגדל אשלים - מעטפת המגדל עם 17:30 - 18:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)ערן גטלר ושירה מור יוסף

  18:30 אלי לופו ודרור בנושא ועדת ספורט 18:30 - 19:30

יום שלישי 30 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)ערב שבועות

 סיור תוכנית בטיחות עם אורלי 10:00 - 11:30

יום חמישי 1 יוני
 להתקשר לאורית לרנר08:15 - 09:15

 פעילות פרטית09:00 - 10:00

 פעילות פרטית10:00 - 11:00

 דידי פז מנכל נגב אנרג׳י11:15 - 12:15

 (במשרדי רט"ג, רח' שמורות טבע - דרכי הבשמים13:30 - 14:30
 - Ornaהאבות 19, באר שבע )

 (במשרדי רט"ג, רח' האבות  תכנון חוות דרך היין 14:30 - 16:30
 - 19Orna, באר שבע )

 (אולמי אליבא אופקים) ברית מילה  שי חג'ג'15:30 - 16:30

 (במשרדו של ערן ) 17:00 ספי - שוטף 17:00 - 18:00

 טקס קבלת הרב עמיחי בורוכוביץ כרב הישוב 18:00 - 19:00
 רתמים במעמד הרב דוד לאו (ישי הרשקוביץ 052-9219697 ) 

(רתמים)


