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יום שני 5 יוני
 (רחוב התקווה 4 באר שבע,  נווה בוקר - שלב ג' ד'09:00 - 09:45

 - ערן ראובני (DERANR)חדר ישיות לשכה, קומה 1, קריית ממשלה)

 לירון אלדד10:00 - 11:00

 (קפה 11:00 צביקה אלוש ( 08-6277325 נעמה )11:00 - 11:45
קפה קרית הממשלה ב"ש )

 (לשכת ראש עריית  דירקטוריון אשכול נגב מזרחי12:30 - 14:30
 - רויטל עטר כלפון-משרד איגוד רשויות אשכולדימונה בני ביטון)

 -  (לשכה דימונה ) בני ביטון, ראש עיריית דימונה14:15 - 15:15
ערן דורון

 - ערן דורון (הבדיל 5 עמק שרה ב"ש ) נגרית דלית 16:00 - 16:30

 גיל יערי16:45 - 17:15

 (מ.מ.  17:30 אצל פיני בדש, ראש מועצת עומר17:30 - 19:00
עומר )

יום רביעי 7 יוני
 מוטי זנה, קב״ט מועצה, שוטף08:15 - 08:45

  9:00 ביקור אלוף פיקוד הדרום אייל זמיר 09:00 - 09:45
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 10:00 סיור ברתמים עם אלוף פיקוד הדרום איל 10:00 - 11:00
 - מירי טוכטרמן (רתמים )זמיר עם נתנאל ומוטי 

 סיור כפר רתמים (שכונת הבשור)11:00 - 12:00

 12:00  משה זוהר ושירה מור יוסף בנושא תכנון 12:00 - 12:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )החוה מול החוה 

  12:30 גלעד גבאי מנהל מחוז דרום רט״ג 12:30 - 13:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן רמת הנגב )

 -  (רמת הנגב משרדו של ערן ) 15:30 מאיר סהר 15:30 - 16:30
ערן דורון

 16:30 מלי שרביט מנהלת מחוז דרום משרד 16:30 - 17:30
 (במשרדו של ערן )השיכון וחב' עדי אדר 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אלי קרנסה17:30 - 18:00

 - (מליאת המועצה) 18:00 תזכורת - פורום כלכלי 18:00 - 19:30
ערן דורון

יום שישי 9 יוני
 אסיפת תושבים כפר רתמים 10:30 - 11:00

שבת 10 יוני

יום ראשון 4 יוני
 9:30  יוני שריר, שירה מור יוסף, ויענקלה בנושא09:30 - 10:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )החוות 

 11:00 יענקלה מוסקוביץ, ציון שמר ואדוה 11:00 - 12:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )בנושא המו"פ ( אריאלה )

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 13:30 רוני קוריאל 13:30 - 14:00

 גבי משולם14:00 - 14:30

 (במשרדו  14:30 עו״ד אבי להם, יוהמ״ש מועצה14:30 - 16:30
 - ערן דורוןשל ערן )

  16:30 קדם ועדה לתכנון עם שירה מור יוסף 16:30 - 17:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 - ערן  (בהנדסה ) 17:00 - ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00
דורון

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

יום שלישי 6 יוני
 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 עוזי חבשוש - שוטף 08:30 - 09:30

ערן דורון

 9:30 - חמי כהן, יועץ ראש מועצה לענייני 09:30 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )בדואים 

 (במשרדו  10:00 שפרה בוכריס - עדכונים שוטף 10:00 - 10:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 11:00 יענקל'ה, ארז ימיני ואדוה בנושא 11:00 - 12:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אסטרטגיה מי רמת הנגב 

 12:00 פגישת עבודה  שמואל  אבואב מנכ"ל 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (בלשכת ראש המועצה )משרד החינוך 

 שיעור מכינה אחרון 14:45 - 15:45

 רוני מרום ועוזי בנושא אשפה, כביש 6, פרויקט 16:30 - 17:30
 - לשכת ראש המועצה (במשרדו של ערן )אורון

 ועדת היגוי תיכון אזורי17:30 - 18:30

יום חמישי 8 יוני
 9:00  גרטה, יו״ר אקסודוס נורד 09:00 - 10:00

 (במשרדו של ערן ) 10:30  ארז ירדני10:30 - 11:00

 11:00 ענת ודני קורנמל בנושא החווה יחד עם 11:00 - 11:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שירה ויענקל'ה 

 אחיק אברהמי 11:30 - 12:00

 12:00 עדכון מצב תיכון אזורי עם ספי, נתנאל, 12:00 - 12:30
 (במשרדו של ערן )אדוה 

 - ספי מלכיאור שוטף ספי וערן12:30 - 13:00

 13:00 -ניר פפאי סמנכ"ל שימור סביבה ודן אלון13:00 - 14:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מרכז צפרות, שי טכנאי ומידד גורן 

 15:00 שמול בנושא תגובות לכתבות בעלון 15:00 - 15:30
המועצה 054-9799116 

16:30 - 16:00JCO- משרד של  מפגש שלום רבה סוזן רהינס) 
 - ג'רד וויטערן)

 תרגיל יחידת חילוץ 17:30 - 19:30

 שיחה עם ברוס לנגרטן, מנכ״ל הפדרציה של 18:30 - 19:30
פאלם ספרינג



2 ערן דורון14:06 02/07/2017

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
3031

יולי 2017

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
252627282930

יוני 2017

11 יוני 2017 - 
17 יוני 2017

יום שני 12 יוני
 רכיבת אופניים דיוויד קורמן 07:00 - 08:00

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

 העתק: ישיבת המשך - בחינת העברת ריכוז 12:30 - 15:00
תשתיות ממפרץ חיפה לאתרי אורון וצין - רונית מזר, ראם 

חממי, רפי אלמליח, עוזי חבשוש, דורית הוכנר, יוסי וירצבורגר, 
 (משרדי שולי נזר, אורי דביר, רבקה לויפר, חנה ויטלזון, חני דודי

 - רונית מזרהוות"ל כנפי נשרים 22 קומה 3 ירושלים)

 אלון צדוק16:30 - 17:30

 - ערן דורון (באר מלכה ) עם איציק צור 17:30 - 18:00

 (מזכירות באר  ישיבת ועד הנהלה באר מילכה 18:00 - 19:30
 - ערן דורוןמילכה )

יום רביעי 14 יוני
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 8:00 דניאל קלר 08:00 - 08:30

 8:30 ישיבה דחופה בנושא רתמים עם נתנאל, 08:30 - 09:30
ספי, ורד, אלישיב, צביקה בלומשטיין, יהודה אבני, דבר פרץ 

 - מירי טוכטרמן (במשרדו של ערן )ואופיר 

 משה ארבל, רמ״ט משרד הפנים14:30 - 15:30

 17:00 מפגש סיום קורס סוכני שינוי ישובים 17:00 - 18:30
 (במועדון לחבר רביביםוהצגת קול קורא "יוזמים עושים" ( עלית) 

 - ערן דורון)

   דיויד מיראג' - הנחת זר על קברו של שמוליק 18:00 - 18:30
(בית עלמין רביבים)

יום שישי 16 יוני

שבת 17 יוני

יום ראשון 11 יוני
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) ורד חדידה - שוטף 08:30 - 09:30

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

 ארוחת צהריים סגנית נשיאת הפדרציה של  13:00 - 13:30
קולורדו, גניפר קורמן

 ד"ר אסי סיקורל14:30 - 15:00

 (משרדו  15:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)15:30 - 16:30
 - אדוה לוידשל ערן )

 (אוונס - מדרשת  ערב הוקרב למחנכי רמת הנגב 17:00 - 18:00
 - טהר נגרבן גוריון )

יום שלישי 13 יוני
 8:00  יתרת ניצול מפעל הפיס עם נתנאל, אדוה,08:00 - 08:45

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מאיה ספי

 (אולם  טקס סיום פרויקט משתלמים ברביבים09:00 - 10:00
 - yaacovm1רביבים)

 סיור כפר רתמים 10:30 - 11:00

 11:00 צחי רם ואלחנדרו בנושא תב"רים עם 11:00 - 12:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )נתנאל ( אדוה 08-6562511 ) 

 -  (במשרדו של ערן ) 12:00 לירון ועופר אלעד 12:00 - 12:30
ערן דורון

 12:30 קובי כפיר מנהל אתר נוה מדבר - היכרות12:30 - 13:00

  13:30 - ספי וערן, הכנה לפגישה ב19/6 13:30 - 14:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 16:00 ארז רוטה בנושא פיתוח החווה 16:000 - 16:30

 משפחת ווילאמסון16:30 - 17:30

 16:30 עידית אלחסיד מנהלת תכנית "חושבים 17:30 - 18:30
 (במשרדו של ערן )עושים" ראיון לדוקטורט 

 הכנת הפגישה אצל חגי רזניק18:30 - 19:30

יום חמישי 15 יוני
  10:00 אצל יוסי שרעבי מנכ"ל התרבות 10:00 - 11:00

 (המסגר 14 קומה 6 ת"א )והספורט 

 (המרכז  12:00  היכרות - אצל אברהם כץ עוז 12:00 - 13:00
לישראל יפה - שד' רוקח 80 פארק הירקון ת"א )

 13:00 טל רוסו בנושא קידום פתיחת כביש 10 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (מרכז לישראל יפה פארק הירקון ת"א )עם איציק צור 

 14:00 מיכל - לרמן מהנדסים ועוזי  (גידי בחו"ל)14:00 - 15:00

 ניחום אבלים שירה16:00 - 17:00

 (ירושלים ) מפגש עם הנהלת קרן מנדל17:30 - 18:30
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יום שני 19 יוני
 פגישה בבית ספר צין08:00 - 09:00

 נסיעה09:00 - 10:30

  10:30  אצל ירון מזוז סגן שר הגנת הסביבה10:30 - 11:30
 - ערן דורון(בכנסת חדר 258 קומה הממשלה 2)

 יוסי שלי שגריר ישראל בברזיל11:30 - 12:30

 ח״כ נאוה בוקר12:15 - 13:15

 ח״כ דודי אמסלם יו״ר ועדת הפנים13:00 - 14:00

 15:15 - אצל חגי רזניק, מנכ"ל משרד השיכון 15:15 - 16:15
 (רח' קלמרון גאנו 3 בנין א' עם נתנאל, אלון צדוק וליאור נחמה 

 - ערן דורוןקומה 3 לשכת מנכ"ל ירושלים )

 נסיעה16:30 - 18:00

 (בית העלמין  הלוויה של יואב ורשביאק ז"ל18:00 - 19:00
 - ערן דורוןבמדרשת בן גוריון)

יום רביעי 21 יוני
 8:30 אצל אברהים הואשלה ראש מ.א. נוה 08:30 - 09:30

מדבר עם יענקלה ומוטי חדד בנושא פיתוח חקלאי ואזור 
 (מ.א. נוה מדבר לשכת ראש המועצה מגדל 7 קומה 3 ב"ש )תעשיה 

 9:30 - עם  אברהים הואשלה ראש מ.א נוה 09:30 - 10:30
 - ערן דורון (לשכת ראש המועמה נוה מדבר )מדבר 

 - ערן (ארומה ביג באר שבע) 11:00 אילנה קוריאל 11:00 - 12:00
דורון

 (הרשות לפיתוח  פגישה משה מור יוסף/ערן דורון13:30 - 14:00
 - אורלי גבאי - מנהלת הנגב שד רגר 22 בית הנשיאים  קומה 3 ב"ש)

לשכת מנכל

 פגישה בנושא תירות נכנסת _שחר שילה+ בני 14:00 - 15:00
 (הרשותביטון+משה מוריוסף+ ורד גושן + יקי שטרן+ שירן עדי

 - אורלי גבאי - לפיתוח הנגב שד רגר 22 בית הנשיאים  קומה 3 ב"ש)
מנהלת לשכת מנכל

 15:00 אצל ברוך ובר מנהל מחוז דרום הגנת 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (קרית הממשלה קומה 4 )הסביבה 

 17:00 סיור בבתי האגודה בטללים עם נתנאל , 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (טללים )שרון מזרחי ועוזי דלל 

 סיור פיתחת ניצנה18:00 - 19:00

יום שישי 23 יוני
 מיכאל ביטון, ראש מועצה מקומית ירוחם - 10:00 - 12:00

 (ירוחם)שוטף

 טקס סיום מכינה 12:00 - 13:00

שבת 24 יוני

יום ראשון 18 יוני
8-12 יום קהילה ומשטרה בביס צין

 ישיבת הכנה להגשת בקשה לשינוי חקיקה 08:30 - 09:30
 - עוזי חבשוש (משרד ערן דורון)בנושא צו ארנונה סולרי

 9:45  רתמים-  תיאום ציפיות case manager עם 09:45 - 10:30
 צביקה בלומשטיין, ורד חדידה , נדב פרץ, ואופיר צימרינג 

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 - ערן דורון 11:00 שוטף ג'רד11:00 - 11:30

 (משרדו  11:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)11:30 - 12:30
 - אדוה לוידשל ערן )

 14:00 אשר המוביל הדרומי 14:00 - 14:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 14:30 שגיא בשן 14:30 - 15:00

  שאול מרידור מנכל משרד אנרגיה ותשתיות15:15 - 17:00
(A פלוט)

 17:00 רמ"ט שירות בתי הסוהר גונדר אילן 17:00 - 18:00
 - ערן  (במשרדו של ערן )מלכה בנושא צו ניקיון עם אדוה ועלית 

דורון

 (חדר  18:00 בעלי החוות בודדים יחד יענקל'ה 18:00 - 19:30
 - ערן דורוןמליאה במועצה )

יום שלישי 20 יוני
 פעילות פרטית08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 8:30 מוטי אברג'יל 08:30 - 09:00

 -  (במשרדו של ערן ) 9:00 שירה ונתנאל - שוטף 09:00 - 10:00
ערן דורון

 10:00 עם דוד לפלר פגישה אישית והיכרות עם 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)שירה ועוזי 

 פ. עם ערן דורון+ נחמי,מתן,אבנר וליאור לוי- 11:30 - 12:30
 - עמותת איילים (רמת נגב,במשרד של ערן)בנושא אשלים

 שימוש באולם ספורט ובריכת שחייה במשאבי 13:00 - 14:30
 - ספי מלכיאור (משרדו של ערן )שדה ומדרשת בן גוריון

 14:30 חוות הבודדים תיקון חוק - עם יענקל'ה 14:30 - 15:30
 (במשרדו של מוסקוביץ ותחיה קלינגר (בלי עו"ד סער פאוקר)

 - ערן דורוןערן )

 - ספי מלכיאור (מליאה) מפגש הנהלת מתנ"ס 16:00 - 18:00

יום חמישי 22 יוני
 - ערן  (במשרדו של ערן ) 8:30 אודי אורנשטיין 08:30 - 09:00

דורון

 - ערן  (במשרדו של ערן) 9:00 רן מלמד - אישי09:00 - 09:30
דורון

  9:30    היכרות עם משה ישעיהו ותמיר דגן09:30 - 10:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן רמת הנגב )

 נסיעה10:30 - 13:00

 (משרד  13:00 אצל בני פישר עם אורי דיסטניק 13:00 - 14:00
 - ערן דורוןהחינוך רח' השלושה 2 קומה 3 חדר 322 ת"א )

 נסיעה14:00 - 15:30

 15:30 אצל מיכאל מישורי עם דוד פלמ"ח 15:30 - 16:30
 - ערן דורון (מגדלי קניון הנגב קומה 3 )מרפאת ניצנה 

 מפגש פרידה מעלית17:45 - 18:45
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יום שני 26 יוני
 אבי להם נתנאל ועוזי חבשוש בנושא נווה 08:00 - 09:00

 - ערן דורוןתמרים

 9:00 רונן דגמי מפקד מחוז דרום פיקוד העורף - 09:00 - 10:00
 (במשרדו של היכרות לפני הביקורת מל"ח מוזמנים אודה ומוטי

  10:00 מועצת המכון למורשת בן גוריון 10:00 - 11:30
(באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע, בניין הסנאט, קומה 2, חדר 

 10:00 ביקורת מוכנות לכשירות מל"ח בהצגת 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (חדר מליאה)הממצאים ( שרית 050-7979732 ) 

 12:00 פגישת הכרות עם ראש מועצת רמת 12:00 - 13:00
 (לשכת מ""מ וסגן רה"ע טל אל-על עיריית בארהנגב מר ערן דורון 

 בני ביטון, ערן ראובני, עוזי חבשוש- בנושא 14:00 - 15:00
אורון

 אבי להם15:00 - 15:30

 (נאות חובב חדר ישיבות  ועדת הנהלה/כספים15:30 - 16:30
 - שני מרלימועצה)

 ישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא אישור 16:30 - 17:30

 -  (נאות חובב חדר ישיבות מועצה) ישיבת מליאה17:30 - 19:00

 הזמנה לישיבת מליאה שלא מן המניין לאישור 18:00 - 19:00

יום רביעי 28 יוני
 08:15 פגישה עם אריק יצחקי, רביבים08:15 - 08:30

 פ.ע מ.א רמת נגב - תיקון  27 - משה גראזי, ערן 10:30 - 11:30
דורון, יענקלה מוסקוביץ', גלעד פרננדס, זאב אחיפז, תמי שור, 

 (לשכת מנהל רשות המים, קומה 5 חדר 521, המסגר 14 חי מיארה
 - Garazi Mosheתל אביב.)

 (ביקור  סיור ברמת הנגב - יוחנן לוקר יו"ר כיל 14:00 - 16:00
 - ערן דורוןוסיור ברמת הנגב )

 ביקור אנדי קארק16:00 - 17:00

 מסיבת סיום גן רימון17:30 - 18:30

 קונצרט סיום18:30 - 19:30

יום שישי 30 יוני
 סיור חיים גורי16:00 - 22:00

שבת 1 יולי
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב

יום ראשון 25 יוני
 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)09:00 - 09:30

 - אדוה לוידשל ערן )

 9:30 פגישה עם ערן דורון, אדוה ועומרי גל 09:30 - 10:00
 - אדוה לויד (משרדו של ערן)מפאר לוין

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

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

 נעמה מנכל"ית קרן מיראז׳12:30 - 13:00

  13:00 דוד שטרק בחינת נושא חדש לביקורת 13:00 - 13:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

   13:30 קדם מליאה אליעזר, אדוה ונתנאל  13:30 - 15:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (חדרו של ערן 15:30 - 20 שנים לצלילים במדבר 15:30 - 16:30
 - ספי מלכיאור)

 ועדת היגוי תיכון16:30 - 17:30

 מסיבת סיום גורי גן אלון17:30 - 18:30

יום שלישי 27 יוני
 (במכון  8:00 אצל פולה קבלו  ( ליהי 6596936 )08:00 - 08:30

בן גוריון )

 נסיעה08:30 - 09:00

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

 נסיעה10:00 - 10:30

 פגישה עם משתתפי מובילים בתנופה-לפיתוח 10:30 - 11:15
 - Hadas Barzilai (מועדון בקיבוץ רביבים)כלכלי בנגב המזרחי

  12:00 נלי בן טל מחליפתה של דינה ארנוני 12:00 - 12:30
(במשרדו של ערן )

 - ספי מלכיאור שוטף ערן וספי 12:30 - 14:00

 - ערן דורון (במליאה) 14:00 פרידה מצביה נסים 14:00 - 15:30

 צוות מעקב רתמים ( נדב, צביקה, יהודה, ורד, 15:30 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)נתנאל,ספי)

 - ערן דורון (ב"ש ) רפי נשיא- תוכנית חומש 16:30 - 17:30

 18:45 טקס סיום שנה בי"ס ממ"ד נגב סיני 18:45 - 19:45

יום חמישי 29 יוני
  8:15 אצל אלון שוסטר ראש מו"אז שער הנגב 08:15 - 09:15

(שער הנגב )

 ביקור משלחת OECD בערד עם נציגי משרד 09:00 - 13:00
 -  (מרכז צעירים ערד רחוב יאשיהו 25 ערד)הפנים ומשרד הכלכלה.

ניסן בן חמו, עורך דין

 (קפה ג'ולי רח'  10:30 עם  אורית  לרנר - איפקט 10:30 - 11:30
 - נחלת יצחק 18 ת"א מתחת למגדלי ת"א החניה מרח' תוצרת הארץ )

ערן דורון

 (יהודה הימית  12:00 אצל ירון דקל מפקד גל"צ 12:00 - 13:00
23 יפו )

 סיום כיתה ח׳ בית ספר צין - ברכות17:00 - 18:00


