
1 ערן דורון12:53 03/05/2017

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

מאי 2017

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

אפריל 2017

2 אפריל 2017 - 
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יום שני 3 אפריל
 פרידה מלישי רוזנוואסר09:00 - 10:00

 Updated: הערכת מצב עם המח"ט ופמלייתו + 10:00 - 11:30
 -  (אולם מליאה במועצה)קפ"ק לקראת החג ופתיחת כביש 10 

יעקב קמחי

 - ערן דורון (במועצה) 10:00 לאה שורק 10:00 - 10:30

 - ערן דורון (במועצה ) 11:00 מוני מרדכי 11:00 - 11:30

 דודי יצחק11:30 - 12:30

 - yaacovm1 הרמת כוסית חג הפסח בתחנה12:30 - 13:00

 ביקור שר התיירות בשדה בוקר14:00 - 15:00

 (תחנת  פגישה בנושא תאגיד מי רמת הנגב14:00 - 15:00
 - yaacovm1הניסיונות)

 - שלי  (יער עזריקם) ביקור של ערן במחנה פסח 15:00 - 16:30
ליכט

 (ירושלים ) 17:00 עם אודי ניסן  17:00 - 18:00

יום רביעי 5 אפריל
 - ערן  (חדר מליאה ) 8:30 ועדת בחינה למנכ"ל 08:30 - 09:30

דורון

 -  (חדר ישיבות בהנדסה ) 10:00 פורום מנהלים 10:00 - 11:30
ערן דורון

 -  (בחדר המליאה ) 11:30 הרמת כוסית לפסח11:30 - 12:30
מירי טוכטרמן

 (אצל פגישה עם עלית ושירה על שטחים פתוחים13:30 - 14:00
 - שירה מור יוסףערן)

 (חדר ישיבות  ועדת בחינה למכרז "עו"ס מרחבי"14:00 - 15:00
 - סוניה רביבומועצה אזורית רמת הנגב)

 - נתנאל כהן 16:00 ערן ונתנאל16:00 - 17:00

 רפי ברזילי17:30 - 18:30

יום שישי 7 אפריל

שבת 8 אפריל

יום ראשון 2 אפריל
 גרטה09:00 - 10:00

 פגישה מאיר צור + ערן דורון + יענקלה 15:00 - 16:00
 - yaacovm1 (תנועת המושבים תל אביב)מוסקוביץ

יום שלישי 4 אפריל
 - שירה מור יוסף סיור מגדל סולארי באשלים10:00 - 14:00

 שיעור מכינה13:00 - 14:00

 (במועצה ) 15:00 ח״כ איתן ברושי15:00 - 15:30

 (חדר ישיבות, בנין  דירקטוריון החברה הכלכלית17:00 - 18:00
 - עוזי חבשושהנדסה)

 ישיבת מליאה חגיגית  להכרזת ראש המועצה  18:00 - 19:00
 - ערן דורון (חדר המליאה)ע"י משרד הפנים 

יום חמישי 6 אפריל
 פורום מזכירי ישובים - ימי שני פעם בחודש 08:30 - 10:30

 - ערן דורון (מועצה )באולם המליאה במועצה

  11:00 אודי אבן חיים, שיכון רמון עם אדוה 11:00 - 11:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 13:30  - שירה, נתנאל ואופיר - צמיחה 13:30 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )דמוגרפית ושוטף 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 15:00  חמי כהן 15:00 - 15:30
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אפריל 2017

9 אפריל 2017 - 
15 אפריל 2017

יום שני 10 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)ערב פסח

יום רביעי 12 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הראשון-ישראל)

יום שישי 14 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

שבת 15 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)

יום ראשון 9 אפריל
 - ערן דורון (במועצה) 8:30    צביקה טוכטרמן 08:30 - 09:00

 (אצל סיור עם יענקל'ה מוסקוביץ בפתחת ניצנה 09:30 - 13:00
 - ערן דורוןערן גיא בכמהין )

 - (בניצנה) 11:00 דוד פלמ"ח (חיה 08-6561441)11:00 - 11:30
ערן דורון

 - ערן דורון 13:30 שירה ונתנאל המשך פגישה 13:30 - 14:30

 15:30 ניצן אלחנתי, אשלים 054-7720710 15:30 - 16:00

יום שלישי 11 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)פסח

יום חמישי 13 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השני-ישראל)
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16 אפריל 2017 - 
22 אפריל 2017

יום שני 17 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)שביעי של פסח

יום רביעי 19 אפריל
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 8:30 שאול עשת08:30 - 09:00

  9:00 אדוה, עלית אורן חזן בנושא פיקוח 09:00 - 10:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 אתר אשלים - לקראת ועדת המעקב ב7 במאי - 09:30 - 10:00
 - אדוה לויד (אצל ערן )פגישה קצרה

 - אדווה (משרדו של ערן ) 11:30 שוטף ערן ואדוה 11:30 - 12:30
לויד

 (תנועת אור ההגנה 30 בית  13:00 אצל רוני פלמר13:00 - 14:00
 - ערן דורוןבלומפילד באר שבע )

 (עומר) 14:30 אצל פיני בדש 14:30 - 15:30

 - ערן דורון (בני שמעון  ) 16:00 אצל סיגל מורן 16:00 - 17:00

 יואב לאביו באר שבע17:30 - 18:30

יום שישי 21 אפריל
 - ג'רד וויט (מיילים) ניוזלטר שותפויות09:00

שבת 22 אפריל
 - ג'רד וויט (מיילים) ניוזלטר שותפויות09:00

יום ראשון 16 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום החמישי-ישראל)

יום שלישי 18 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג פסח (ישראל)

 היערכות לטקס יום הזיכרון בביר עסלוג' עם 09:00 - 10:00
מאיה, שלי, אייל, ספי, יעל, דוד כהן, סוניה, מוטי, אדוה , דוד 

 - ערן דורון (בחדר המליאה)סבח 

 - ספי  (משרדו של ערן ) גנים פתחת ניצנה 10:00 - 11:00
מלכיאור

 שיעור מכינה13:00 - 14:00

 פנל במנדל בירושלים16:30 - 20:30

יום חמישי 20 אפריל
 - ערן דורון (במועצה ) 9:00 שוש זילברבוש  09:00 - 09:30

  9:30 החטיבה להתיישבות  תכנית עבודה 09:30 - 10:30
 (מ.א רמת נגב )לשנת 2017- איציק בר, שאול שלוי, יהודה אבני 

 - ערן דורון (מליאה) 10:30 אסיפת עובדים 10:30 - 11:30

 חנן מגל11:30 - 12:00

 (יגאל אלון 60  14:00 אצל אלי בין מנכ"ל מד"א14:00 - 15:00
 - ערן פינת המערכה 1 בניין הנהלת מד"א קומה 1 לשכת מנכ"ל )

דורון

 15:00 מדרשת שדה בוקר - ערן דורון, ניר 15:00 - 16:00
 (רחוב השלושה 2, משרד גברלוביץ, אברהם  לוי עירית בירן (

 - עירית בירןהחינוך ת"א, קומה 2 חדר 222 אצל ניר ברלוביץ)
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29 אפריל 2017

יום שני 24 אפריל
 - ג'רד וויט (מועצה)משלחת דנוור

 8:00 משלחת דנבר בשיזף 08:00 - 09:00

 משלחת דנבר בניצנה 09:30 - 10:30

 משלחת דנבר - טקס יום השואה בניצנה 11:00 - 12:00

 (בוסתן איתן כהן  ארוחת צהריים עם המשלחת 12:30 - 14:00
בבאר מילכה )

 נסיעה על כביש 10 מבאר מלכה לקדש ברנע 14:00 - 15:00

 - שני מרלי (חדר ישיבות מועצה) מליאת המועצה16:00 - 17:30

 - ערן  (מדרשת גוריון ) 18:30 סרט באולם חיזיון 18:30 - 19:30
דורון

יום רביעי 26 אפריל
 (במשרדו  8:30- איציק צור מזכיר באר מילכה  08:30 - 09:30

של ערן )

  10:30 קדם מליאה - נתנאל,אדווה ואליעזר10:30 - 11:30
 - ערן דורון(במשרדה של ערן)

 (במשרדו של  11:30 אליעזר בן סעיד - תקציב 11:30 - 12:30
 - ערן דורוןערן )

 (במשרדו  13:00 יניב מזעקי מרחב עם עם אדוה13:00 - 14:00
 - ערן דורוןשל ערן )

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 14:00 אדוה - שוטף 14:00 - 14:30
דורון

 גלעד גבאי15:00 - 16:00

 אלישיב 16:00 - 16:15

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) טטיאנה 16:15 - 16:45

יום שישי 28 אפריל

שבת 29 אפריל

יום ראשון 23 אפריל
 - ג'רד וויט (מועצה) משלחת דנוור00:00

 (ישראל)יום השואה

 - ערן דורון (במו"פ ) 8:15  ענן שיאון 08:15 - 08:45

 (במו"פ) יום עיון קנביס רפואי08:30 - 09:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 9:30 אלי לופו 09:30 - 10:00

 (לשכת ראש הרשות  העתק: כללי ומערך אשפה10:00 - 11:00
 - רויטל עטר כלפון-משרד איגוד רשויות אשכולערן דורון- רמת נגב)

 -  שירה / ערן גרטנר - תיאום ציפיות ל-3 במאי10:45 - 11:15
Eran Gartner

 11:00 קובי כפיר מנכ"ל המרחצאות יחד עם 11:00 - 12:00

 - ערן דורון (משרד ערן) ערן+עלית שוטף12:00 - 13:00

 13:00 בנימין כהן פגישת הכנה לסיור ברמת 13:00 - 13:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 13:30 ארז לוזון 13:30 - 14:00

 14:00 אנדריאה ארבל ודויד פלמ"ח - שיחה 14:00 - 15:00

 (חדר  משלחת דנבר פגישה עם המרכז טיפולי 15:30 - 16:30

 משלחת דנבר אזכרה לשמוליק17:30 - 18:30

 (מדגרה  18:30 ארוחת ערב עם המשלחת 18:30 - 20:00

יום שלישי 25 אפריל
 - ג'רד וויט (מועצה) משלחת דנוור00:00

 ליווי משלחת דנבר07:15 - 14:15

 (פאב  א.צ. פאב 40 משלחת מנהיגות קולוקראדו13:30 - 15:30
 - ג'רד וויט40)

 שיעור מכינה14:45 - 16:45

 הרמת כוסית ליום העצמאות במעמד אלוף 18:00 - 20:00
 (מ.א. אשכול )פיקוד דרום

יום חמישי 27 אפריל
 משאבים חוגגים עצמאות08:30 - 09:00

 (שיזף) מפגש עם משרד לרמן אדריכלים ( רותי  09:00 - 10:00

 (במשרדו של ערן 10:00 ח"כ מיקי זוהר ואבי להם10:00 - 10:30
 - ערן דורון)

 לא לקבוע 12:00 - 12:30

 (משרד השיכון קרית הממשלה 13:30 אסנת קמחי 13:30 - 14:30
קומה 10 תל אביב)

 15:30 גיא סמט, סמנכ״ל משרד להגנת הסביבה15:30 - 16:30

 - ערן דורון (ירושלים ) 16:30 עוזי חבשוש - שוטף 16:30 - 17:30

 לא לקבוע 17:30 - 19:30


