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יולי 2017

30 יולי 2017 - 
5 אוגוסט 2017

יום שני 31 יולי
 נחיתה 16:30 - 18:00

יום רביעי 2 אוגוסט
 8:00  מעקב רתמים עם צביקה בלושטיין, יהודה08:00 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אבני, נתנאל, נדב פרץ 

 (כנפי  11:15  אצל השר זאב הלקין - היכרות11:15 - 12:15
 - ערן דורוןנשרים 5 גבעת שאול ירושלים )

 12:30 אצל טלי עומר - ראש אגף בכיר לפיתוח 12:30 - 13:30
 (משרדי נגב גליל כנפי נשרים קומה 3 ירושלים  בניין הנגב והגליל

 - ערן דורוןמשרד לשירותי דת )

 14:00 פגישה עם מנכ"ל רמ"י עדיאל שומרון 14:00 - 15:00
 -  (ירושלים, רחוב הצבי 15 בניין בזק קומה 8)אתר אורון + היכרות

ערן דורון

 (רח' קינג  15:30 אצל מייק ביילי, קרן היסוד 15:30 - 16:00
ג'ורג' בניין 48 בנין קרן היסוד קומה 2 )

יום שישי 4 אוגוסט

שבת 5 אוגוסט

יום ראשון 30 יולי
 טיסה לארץ14:15 - 22:15

יום שלישי 1 אוגוסט
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב

 (חגים דתיים יהודיים)תשעה באב

 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 שירה ונתנאל - שוטף 08:00 - 09:00
ערן דורון

 9:00 הצגת תקציב ועדים מדרשת בן גוריון - עם09:00 - 10:00
 (במשרדו אורלי גלעד, מיכל מואיל, אייל גילת, אדוה ואלעזר 

 - ערן דורוןשל ערן )

 ועדת בחינה להכנת תכנית אסטרטגית לפיתוח 10:30 - 13:00
 - ערן דורון (בחדר המליאה )כלכלי עם אדוה אליעזר ועוזי 

  סיגל מורן  ואייל בלום- בנושא אתר הטמנה עם13:30 - 15:00
 - ערן דורון (קפה גרג השדרה השביעית ב"ש )ועוזי חבשוש 

יום חמישי 3 אוגוסט
 (במשרדו של ערן ) 8:30 שירלי רימון-  אישי08:30 - 09:00

 (במשרדו של ערן 9:00 יעקב שמול- ראיון למגזין 09:00 - 10:00
 - ערן דורון)

 העתק: תזכורת: שטחים פתוחים- פגישת הכנה 10:30 - 11:30
 -  (מא רמת נגב, אגף הנדסה- חדר ישיבות)לוועדת היגוי רחבה

ראומה ערוסי

  13:00 זוהר שוקרי וג'רד בנושא תקציב שנתי 13:00 - 14:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 14:15 מורדי ללוש מנכ"ל אקווטק פישריז וויטלי 14:15 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יו"ר - היכרות יחד עוזי חבשוש 

 16:00 עידו עמר מנהל מכינת הנגב בנושא 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שיתופי פעולה ותכנית מתמחים 
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12 אוגוסט 2017

יום שני 7 אוגוסט
 8:45 דחוף דחוף - אצל יאנה חתימה על 08:45 - 09:15

 - ערן דורון (בנק אוצר החייל קרית הממשלה ב"ש )מסמכים 

  9:00 היערכות לשנת תשע"ח עם עמירה חיים 09:00 - 10:30
 - ספי מלכיאור(משרד החינוך)

 12:30 איציק עדן בנושא חובשים כוננים ברמת 12:30 - 13:00
 (במשרדו של ערן )הנגב 

 (במשרדו של ערן ) 13:00  שלומית אוסדון 13:00 - 14:00

 14:00בקשת תמיכה לאולם ספורט - תיכון אזורי14:00 - 15:00

 -  (במשרדו של ערן ) 14:30 ספי מלכיאור - שוטף 15:00 - 16:00
ערן דורון

 17:00 תיכון אזורי רמת הנגב עם שלומי בנדו, 17:00 - 18:30
 (במשרדו של ערן - מ.א. רמת אלי אלייקים, נתנאל, ספי ושירה 

 - ערן דורוןהנגב )

יום רביעי 9 אוגוסט
 8:30  אורי יוגב ,אסי שלום  ואדוה בנושא מרכז 08:30 - 09:15

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מבקרים בסולארי

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 9:30 ורד חדידה- שוטף 09:30 - 10:30
דורון

 10:30 : פיתחת ניצנה מערכת גיל הרך, ספי + 10:30 - 11:30
 - ספי מלכיאור (ערן)ערן+מיכל

 12:00 ניר פרידמן ומיכאל אזואלי בנושא חאן 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )השיירות התקדמות התב"ע ואשפה

 נציגות בדואים מהר הנגב13:30 - 14:00

 רינת רוזנברג14:00 - 15:00

 -  (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף לפני הנסיעה 15:30 - 16:30
ערן דורון

 - ג'רד וויט (משרד של ערן) שותף ג'רד המשיך17:00 - 18:00

19:30 - 18:30 Ramat Hanegev’s Mayor Eran Doron    18:30 
 - Michal Francis (Ramat Hanegev)ביקור ראסל רובניזון  

יום שישי 11 אוגוסט
 חופש00:00

שבת 12 אוגוסט
חופש

יום ראשון 6 אוגוסט
 שרון שביט 07:45 - 08:45

 (חדר ישיבות  8:30 הערכות לשנת הלימודים 08:30 - 10:00
 - אדוה לוידמועצה )

 10:00 פורום תיאום ביצוע הכנה לפגישה עם 10:00 - 12:00
 - ערן דורון (חדר ישיבות מועצה )מש"כל מטה מול מטה 

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

 פגישה דחופה בנושא צהרונים עם 12:30 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)ספי/אדוה/מאיה/ישראל ודוד סבח

 (פארק  13:15 מפגש עם נוער שוחר מדע בקמ״ג13:15 - 14:15
רותם תעשיות צמוד לגדר של קמ"ג )

 -  (במליאה ) 15:30 צעירי ביר הדאג' וחמי כהן 15:30 - 16:30
ערן דורון

 16:30 צביקה בלומשטיין ויהודה אבני עם 16:30 - 17:00
 - ערן (במשרדו של ערן )אליעזר בנושא הוצאות מטרדים רתמים 

דורון

 - ערן דורון (בהנדסה) 17:00 ועדה לתכנון ובניה17:00 - 18:00

 פרטי18:00 - 19:00

יום שלישי 8 אוגוסט
 (במשרדו של ערן ) 8:30 ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 08:30 - 09:30

 (תחנת  פגישת הועדה החקלאית רמת הנגב10:00 - 12:00
 - yaacovm1הניסיונות)

 13:00 ממונה על המחוז משרד הפנים, לילי 13:00 - 14:00
 (משרד הפנים קריית פיינטוך ולשכת שלטון מקומי - הכרות

 - ערן דורוןהממשלה , קומה 3 באר שבע)

 (במשרדו של  15:00 נתנאל כהן ממ"ד שלב ב'15:00 - 15:30
 - ערן דורוןערן )

 15:30  הפעלת אולם ספורט ובריכת שחייה - 15:30 - 16:30
 (במשרדו של ערן משאבי שדה עם אדוה,ספי, דרור ומוני מרדכי 

 - ערן דורון)

 16:30 ענת מאור ומוני מרדכי- תב"רים משאבי 16:30 - 17:30
 - ערן דורון (במועצה)שדה עם נתנאל, שירה, ספי ואדוה 

 17:30  המצב בטחוני ברביבים בהשתתפות 17:30 - 18:30
 מת"ח דימונה, נציגי רביבים ורתמים,שיפרה ואופיר קלימי

 - ערן דורון(במליאה )

יום חמישי 10 אוגוסט
 8:00 אורן אפשטין בנושא אס"פ אשלים עם 08:00 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אדוה 

  9:00  אלמוג בן זכרי בנושא שטחי אש 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )והשמורות מוזמן ברני 

 דיון בנושא הפעלת מש"ק במגזר הכפרי 12:00 - 14:00
בהדשתתפות ראשי מועצות ברשות נממ"ז דרום ניצב דוד ביטן 

 15:00 רתמים - צביקה בלומשטיין, יהודה אבני, 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אופיר, נתנאל, נדב, ליאור נחמה 
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יום שני 14 אוגוסט
חופש

דפנה בחופש 

יום רביעי 16 אוגוסט
חופש

דפנה בחופש 

יום שישי 18 אוגוסט
חופש

 ראיון ברדיו דרום עם שגיא בשן08:15 - 09:15

שבת 19 אוגוסט
חופש

יום ראשון 13 אוגוסט
חופש

 דפנה בחופש 00:00

יום שלישי 15 אוגוסט
חופש

דפנה בחופש 

יום חמישי 17 אוגוסט
חופש

 דפנה בחופש 00:00
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יום שני 21 אוגוסט
חופש

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

יום רביעי 23 אוגוסט
חופש

Bommer Mike ערן דורוןיום הולדת של - 

 - ערן דורוןיום הולדת של אליעזר פרנפס

יום שישי 25 אוגוסט
חופש

שבת 26 אוגוסט
 חופש00:00

יום ראשון 20 אוגוסט
חופש

יום שלישי 22 אוגוסט
חופש

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

יום חמישי 24 אוגוסט
חופש

 תזכורת ישיבה ועדה חקלאית רמת נגב  עם חבר16:00 - 17:30
 -  (חדר ישיבות מועצה אזורית רמת הנגב)הכנסת איתן ברושי 

yaacovm1
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2 ספטמבר 2017

יום שני 28 אוגוסט
 (במשרדו  8:00 דור שאלתיאל - שיחת היכרות 08:00 - 08:30

 - ערן דורוןשל ערן )

 8:30 פגישה עם ראש מועצת חבל  אילות, חנן 08:30 - 09:30
 (במשרדו של ערן )גינת ומנהלת אגף חינוך,שושי אורון 

 (במשרדו של 9:30 ראומה ערוסי - שיחת היכרות 09:30 - 10:00
 - ערן דורוןערן)

 12:30  חתימת הסכמי מרכזי צעירים, במעמד 12:30 - 13:30
 (רח' ששת הימים 30 בני ברק ,מגדל צ'מפיון השרה גילה גמליאל.

במשרדי ישראל דיגיטלית בקומה 28 מול קניון איילון)

 (לשכת  15:00 אצל ישראל כץ שר התחבורה 15:00 - 16:00
 - ערן דורוןהשר רח' בנק ישראל 5 בניין ג'נרי קומה 5 ירושלים )

 (שלוה, ירושלים  ) 16:30 אודי ניסן 16:30 - 17:30

יום רביעי 30 אוגוסט
  8:30 מפגש עם ש״ש מניצנה ודפנה ארבל08:30 - 09:30

(במועצה )

 פעילות פרטית10:00 - 11:00

 (במשרדו של ערן 12:00 אורי רבה - שיחת סיכום 12:00 - 12:30
(

 -  (במשרדו של ערן ) 13:30   אושרה - ניוזלייטר13:30 - 14:00
ערן דורון

 14:15 אלון צדוק ויהודה אבני - שיפוץ 14:15 - 14:45
 (במשרדו קראווילות כמהין, השתתפות החטיבה להתיישבות 

 - ערן דורוןשל ערן )

 (במשרדו של ערן ) 14:30   ערן גרטנר 14:45 - 15:45

 16:30 פתיחת שנה"ל עם ספי, מאיה, מיכל דוד 16:30 - 17:30
 - ערן  (במשרדו של ערן )סבח, ישראל פרקש, דורית דלריאה 

דורון

 סרטון לדאג17:30 - 18:30

יום שישי 1 ספטמבר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב

שבת 2 ספטמבר

יום ראשון 27 אוגוסט
 ראיון לרדיו ברשת ב׳07:30 - 08:30

  8:30  קדם מליאה - אדוה, אליעזר, נתנאל 08:30 - 10:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 - ערן דורון תקציב חצי שנתי10:00 - 11:00

 (משרד החינוך  12:00 אצל עמירה חיים עם ספי 11:45 - 12:45
 - ערן דורוןקרית הממשלה ב"ש )

 (אצל  מים לחקלאות עם ראשי מועצות בדרום 12:30 - 14:00
 - יואב מורג [Yoav יואב מורג במשרד החקלאות חוות נסיונות גילת)

[Morag

 משולחנו של ראש המועצה- פורום בנושא הגיל 15:30 - 17:00
 - נלי בן טל (חדר מליאה)שלישי

 פעילות פרטית18:00 - 19:00

יום שלישי 29 אוגוסט
 9:00 אצל רוביק דנילוביץ, ראש עיריית ב"ש - 09:00 - 09:45

 (עיריית באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, לשכת ראש העיר, היכרות
קומה 2)

 (בעיריית באר שבע ) 10:15  פגישה עם יורם דורי 10:15 - 11:15

 ראיון בעושים סדר - בן כספית12:30 - 13:30

 -  (במשרדו של ערן ) גלעד חיות בנושא קמפינג 15:30 - 16:30
ערן דורון

 (במשרדו של ערן ) 17:30 ארז ירדני 17:30 - 18:00

  18:00  תזכורת : הנהלה דיון תקציב חצי שנתי18:00 - 20:00
 - ערן דורון(בחדר המליאה במועצה )

יום חמישי 31 אוגוסט
 (רח'  10:30 אצל ממי פאר ועומרי גל - שוטף10:30 - 11:30
 - ערן דורוןהשלושה ת"א )

 (מגדלי התיכון  12:30 אצל חיים ביבס - היכרות 12:30 - 13:30
 - ערן דורוןהארבעה 19 קומה 10 ת"א )

 שיחה עם נורקין, מפקד ח״א.14:25 - 14:55

 אירוע חנוכת מעון יום במרחב עם16:00 - 17:00

  18:00 טקס העלייה לכיתה א' בפתחת ניצנה18:00 - 19:00
(כמהין)


