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יום שני 4 ספטמבר
 - ספי מלכיאור יום ביקור ביה"ס וגנים08:00 - 13:00

 - ערן דורון 13:00  שוטף ערן ספי 13:00 - 14:00

 (במשרדו של  עובד מצטיין עם אדווה וטטיאנה14:00 - 14:30
 - אדוה לוידערן)

 16:00 תכנית חומש וארוחת ערב - אין שחרורים16:00 - 20:00

יום רביעי 6 ספטמבר
 (במשרדו  8:00 אלי אילן - שיחה אישית בדואים 08:00 - 09:00

 - ערן דורוןשל ערן )

 (ירושלים ) 11:30 ועדת החינוך של הכנסת 11:00 - 12:30

 14:30 ביקור אריאל משעל מנכ"ל המשרד 14:30 - 16:00
 - ערן דורון (רמת הנגב )לפיתוח גליל נגב 

 אורלי גלעד ודובי עם אליעזר בנושא  תב"ר 16:30 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )נגישות וניראות 

 פעילות פרטית18:30 - 19:15

יום שישי 8 ספטמבר
 ברכות בטקס קבלת כיתה א בי"ס צין - 10:00 - 12:00

שבת 9 ספטמבר
01:00Sacha Litman יום הולדת של 

יום ראשון 3 ספטמבר
 - ספי מלכיאור יום ביקור ביה"ס וגנים08:00 - 13:00

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

 13:00 עדכון מצב תיכון אזורי עם אדוה, ספי, 13:00 - 13:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )נתנאל

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

 15:00 פגישה עם תגית בנושא כ"א ומשאבי 15:00 - 16:30
 -  (משרדה של אדוה )אנוש במועצה - הצגת עבודה ומסקנות 

אדוה לויד

 - ערן  (רתמים) 17:30 ישיבת מליאה ברתמים 17:30 - 20:30
דורון

יום שלישי 5 ספטמבר
 פורום מזכירי ישובים - ימי שני פעם בחודש 08:30 - 11:30

 - ערן דורון (מועצה )באולם המליאה במועצה

 יגאל מוסקו ברמת הנגב 09:00 - 12:00

 (במשרדו של ערן ) 12:00 יום טוב סמיה12:00 - 13:00

  13:00 אביקם בלר יו"ר משכ"ל מטה מול מטה 13:00 - 15:00
 - ערן דורון(מליאה מועצה )

 15:00 דוד ברקת במו"פ15:00 - 15:30

 ועדת בחינה שניה להכנת תכנית אסטרטגית 16:00 - 18:00
 (במשרדו של ערן - מ.א. לפיתוח כלכלי עם אדוה אליעזר ועוזי 

 - ערן דורוןרמת הנגב )

 -  (במשרדו של ערן ) 18:00 רז ארבל וועד תכל"ס18:00 - 18:30
ערן דורון

יום חמישי 7 ספטמבר
 פעילות פרטית08:15 - 09:15

 (במשרדו  10:30  פנינה צוריאל- שיחת היכרות 10:30 - 11:00
 - ערן דורוןשל ערן )

  11:00 מעיין עשת ועידן דרור בנושא מלגות 11:00 - 11:45
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 12:00 אראלה לוי ורותי ביסמוט בנושא קיר 12:00 - 12:30
 (במשרדו של ערן )הנצחה לשמוליק 

 13:00 צוות רתמים, צביקה בלומשטיין, ליאור 13:00 - 13:45
 -  (במשרדו של ערן )נחמה, יהודה אבני, נתנאל, אופיר, נדב פרץ

ערן דורון

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 14:00 חמי כהן - שוטף14:00 - 14:45
דורון

 15:00  פיני קובליו ואורי נחימוב בנושא 15:00 - 15:45
 (במשרדו של ערן )קומפוסט

 16:00 איתי דוינסקי בנושא תקציב אשלים עם 16:00 - 16:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אליעזר 

  17:00 מילוי הצהרת הון 17:00 - 18:00

 שיחה עם אוסנת פוקס18:15 - 19:15
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יום שני 11 ספטמבר
 - אושרה קמחי (עמק המעיינות) סיור לימודי08:00

יום רביעי 13 ספטמבר
 - ערן  (במשרדו של ערן) שוטף אדווה ואליעזר08:00 - 08:30

דורון

 08:30: ***תזכורת *** ארוחת בוקר משותפת 08:30 - 10:00
 - ספי מלכיאור (בית גיל הזהב)אגף חינוך

 (במשרדו של  8:30 אליהו אוזן ואופיר צימרינג 08:30 - 09:15
 - ערן דורוןערן )

 10:30 עודד נחמיה הסיירת הירוקה  ויוני שריר 10:30 - 11:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )בנושא בדואים הר הנגב 

  12:00 אליעזר, אדוה ועוזי בנושא חכ"ל 12:00 - 13:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (במשרדו של אתר אשפה - ערן,עוזי,אדווה והילה12:30 - 13:00
 - אדוה לוידערן)

 13:30  סולימאן שליבי בנושא יזמות פנצ'ריה 13:30 - 14:00

 14:00 פגישת הכנה לשולחן ראש המועצה 14:00 - 15:00

 15:00 הגדרת ישות חדר הפלאות עם ספי, לירון15:00 - 16:00

 16:00 דנה הורוביץ - נפש בנפש עם אופיר 16:00 - 16:45

 17:00 צבי מקלר בנושא הסעות תלמידים 17:00 - 17:30

 הרמת כוסית עם התושבים 18:00 - 20:00

יום שישי 15 ספטמבר

שבת 16 ספטמבר

יום ראשון 10 ספטמבר
01:00Sacha Litman יום הולדת של 

 - ג'רד  (מועצה)ביקור CFO Marjorie Griebel פדרציה לאס ואגס
וויט

 (משרדו  8:00 שוטף - ערן ואדוה עם הילה קפלן 08:00 - 09:00
 - אדוה לוידשל ערן )

 -  (רמת הנגב) סיור עמיקם סבירסקי ברמת הנגב09:00 - 14:30
ערן דורון

  16:00 אצל חגי רזניק מנכ"ל השיכון עם נתנאל 16:00 - 17:00
 - ערן דורון(לשכת מנכ"ל ירושלים )

 פעילות פרטית18:00 - 19:00

יום שלישי 12 ספטמבר
 - אושרה קמחי (עמק המעיינות) סיור לימודי18:00

 טקס חתימת הסכם שיתוף פעולה לפיתוח 10:00 - 11:00
טכנולוגיות לערים חכמות בין אשכול נגב מזרחי לאיגוד רשויות

 (מלון מצודת דוד ירושלים - דוד המלך 7 אגם ויקטוריה (אפריקה)
 - רויטל עטר כלפון-משרד איגוד רשויות אשכולירושלים)

 כנס ערים חכמות  לראשי רשויות במעמד השרה11:00 - 15:00
 (מלון מצודת דוד ירושלים )לשיוויון חברתי

 רפי נשיא- הכנה לתוכנית חומש15:30 - 16:30

יום חמישי 14 ספטמבר
 8:00 שחר הרמלין  JNF בנושא שילוט ברמת 08:00 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )הנגב עם דפנה כהן 

 (מגדלי משה אביב) נתנאל איזאק10:30 - 11:15

 (משרד השיכון דרך  11:30  אצל אסנת קמחי 11:30 - 12:30
 - ערן דורוןמנחם בגין 125  ת"א )

 הזמנה: ערני והילה, יום ה׳ 14 בספטמבר 2017, 12:45 - 13:45
(eran@rng.org.il) (IDT) 13:45 - 12:45(תל אביב יפו, ישראל)  - 

hilla shitrit

 (מרכז המועצות  14:00 ישי שכטר  ורמי חרובי14:00 - 15:00
 - ערן האזורית, בית אמות משפט שד' שאול המלך 8 קומה 4 ת"א )

דורון

 (מרכז המועצות האזורית, בית  15:00 נורית שניט 15:00 - 15:45
 - ערן דורוןאמות משפט שד' שאול המלך 8 קומה 4 ת"א )

 (אצל ממי  16:00 ממי פאר ועומרי גל - שוטף 16:00 - 17:00
פאר ת"א )
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17 ספטמבר 2017 - 
23 ספטמבר 2017

יום שני 18 ספטמבר
 (במשרדו של  8:00 מאיה אלמליח  וספי - שיחה 08:00 - 08:30

 - ערן דורוןערן )

 9:00  ישיבת התנעה בי"ס  למשתלמים עם 09:00 - 10:00
 (במשרדו יענקל'ה, שירה, ציון שמר, אלון צדוק,  אלון מלכיאור

 - ערן דורוןשל ערן )

 - ערן דורון (מליאה ) הרמת כוסית לראש השנה 10:00 - 11:30

  עדכון ערן בתהליך ומטרות הוועדה המקומית12:00 - 13:00
 - ראומה ערוסי(הנדסה- חדר ישיבות)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 13:00  שגיא בשן 13:00 - 13:45

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שרון מזרחי ועוזי דלל 14:00 - 14:15
דורון

 -  (במשרדו של ערן ) 14:15 עוזי חבשוש - שוטף14:30 - 15:30
ערן דורון

 -  (בחדר המליאה במועצה ) 16:30 סיכום מדברן 16:30 - 18:30
ערן דורון

 שיחות שנה טובה ארה״ב18:45 - 19:45

יום רביעי 20 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב ראש השנה

 אזכרה לאלישע10:00 - 11:00

 שיחות שנה טובה ארה״ב17:15 - 18:15

יום שישי 22 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום השני)

שבת 23 ספטמבר

יום ראשון 17 ספטמבר
 ישיבת צוות הנדסה - אני מצטרף08:00 - 09:00

 (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

 - (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 )נתנאל

  12:30  גולן ואך רמ"ח מיגון פקע"ר + מוטי זנה 12:30 - 13:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 תזכורת: נושאי עבודה שוטפת של מא רמת נגב 14:00 - 15:30
 - ראומה ערוסי (לשכת התכנון מחוז דרום ב"ש)מול המחוזית

 (חדר  ועדת איכות הסביבה ספטמבר 16:302017 - 18:00
 - יעל גרינוולדמליאה מועצה)

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

  18:15  הרמת כוסית  במעמד האלוף אייל זמיר 18:15 - 19:45
(היכל התרבות מוא"ז שדות נגב אולם לוזון )

יום שלישי 19 ספטמבר
 - ערן (במשרדו של ערן ) 11:00 רפי ברזילי ואדוה 11:00 - 13:00

דורון

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

 14:00 קדם מליאה  והכנה לתכנית חומש עם 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )רפי נשיא, אדוה ואליעזר 

 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה בשעה 15.00 - 15:00 - 16:00
 - לשכת  (מרכז המבקרים נאות חובב)מ.מ תעשייתית נאות חובב 

ראש המועצה נאות חובב

 תוכנית אסטרטגית לשחרור שטחי אש משרד 16:30 - 18:00
 - ערן דורון (מועצה)גורן אמיר

19:30 - 18:30david Fellows and Nir Nager JCO .פאב  א.ע) 
 - ג'רד וויט40)

יום חמישי 21 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום הראשון)

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 9:00 שוטף דפנה כהן 09:00 - 10:00
דורון
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24 ספטמבר 2017 - 
30 ספטמבר 2017

יום שני 25 ספטמבר
  8:00 שמואל בזק מזכיר מרחב עם - שוטף 08:00 - 08:45

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 9:00 - פאב 40, המשך פעילות בטללים עם 09:00 - 09:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אייל, אדוה, ספי ושרון מזרחי 

 משה מור יוסף מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב סיור10:00 - 12:30
+ פגישה עם ראש מועצת רמת נגב ערן דורון , לו"ז סיור יישלח 

 - אורלי גבאי - מנהלת לשכת  (מועצה אזורית רמת נגב )בהמשך 
מנכל

 -  (בגילת ) 13:30  אצל עמי אוליאל  וערן אטנר 13:30 - 14:30
ערן דורון

 14:30 אצל שי חג'ג' ראש מ.א. מרחבים -היכרות14:30 - 15:30

 17:30 -טקס הכרזה על מכתש רמון כשמורת 17:30 - 18:30
 - ערן דורון (במכתש רמון)אור כוכבים 

יום רביעי 27 ספטמבר
 (במשרדו  8:30  ישראל פרקש - שיחת היכרות 08:30 - 09:00

 - ערן דורוןשל ערן )

 - ערן  (במשרדו של ערן ) אסי סיקורל - שוטף 09:00 - 09:30
דורון

  אסי סיקורל, בת שבע ואדוה בנושא מרפאה 09:30 - 10:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (טללים  פגישה עם משלחת הצעירים לשותפויות10:00 - 10:30
 - ג'רד וויט- לדבר עם ג'רד על המיקום)

  10:30 אסף כהן סמנכ"ל תנועת אור - שוטף 10:30 - 11:15
(במשרדו של ערן )

 שלומי אשכנזי ועידן אורמן חב' דלויט - הצגתה 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (מליאה )תכנית כלכלית לרמת הנגב 

 לא לקבוע13:00 - 14:00

  14:00 פגישה עם עו"ד גיל צומן - הכרות 14:00 - 15:00

 -  (מועצה) 15:00 פגישה עם עודד מהצרי - מגער15:00 - 15:30

 אבי גבאי אצל מוחמד אל וואלידי16:00 - 17:00

 17:30  ועדת השמות- קריאת התחנה הטרמו 17:30 - 18:30

 (ב"ש ) אירוע הרמת כוסית של אור משימות 18:15 - 20:30

יום שישי 29 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב יום כיפור

שבת 30 ספטמבר
 - ערן דורון יום הולדת של עדינה מוסקוביץ00:00

 (חגים דתיים יהודיים) יום כיפור

יום ראשון 24 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)צום גדליה

  8:30 שוטף - ערן ואדוה ואליעזר (פעם בשבוע)08:30 - 09:30
 - אדוה לויד(משרדו של ערן )

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

 ישיבת צוות היגוי טיילת וניקוז מצוק צין שדה 10:00 - 11:30
 - איתי פרימן (חדר ישיבות מועצה אזורית רמת נגב )בוקר 

 12:00 רעיון לתרגיל היערכות לחירום עם 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אופיר, אדוה ומוטי 

 - הילה  (מועצה) 14:20 מחצבת הר שחר-פסולת 14:20 - 14:50
קפלן

 15:00 שחר שילה ודורית קורין בנושא תיירות 15:00 - 15:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )במו"פ החקלאי 

 (במשרדו של  15:45 שחר שילה - שוטף + אדוה 15:45 - 16:30
 - ערן דורוןערן )

  16:30 יוני שריר עם נציגי הבדואים הר הנגב 16:30 - 17:15
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

יום שלישי 26 ספטמבר
 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 עוזי חבשוש - שוטף 08:00 - 09:00

ערן דורון

 סיור ברמת הנגב ברוך ובר מנהל מחוז הגנת 09:00 - 13:00
 - אדוה לוידהסביבה

 גדעון סער אצל תמיר עידאן12:00 - 13:00

 (חדר ישיבות דירקטוריון מפעלי רמת הנגב בע"מ14:30 - 15:00
 - yaacovm1מועצה אזורית רמת הנגב)

 15:30  אילנה ביטון ועמיחי הס בנושא תכנית 15:30 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )בית מדרש 

 אירוע סיום השלד והתחלת עבודות פנים 16:00 - 17:30
 (שדה בוקר)ופיתוח - מלון קדמא

  הזמנה למפגש פרידה ופרישה מדינה ארנוני 18:00 - 21:30
 - (רוח האירוח- לופט מדברי - רח' הר ארדון 12 אזה"ת מצפה רמון)

נלי בן טל

יום חמישי 28 ספטמבר
 8:00 סיור ארנונה במדרשת בן גוריון עם אמיר 08:00 - 09:30

 - ערן דורון (במדרשה )אלחייק 

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 9:00 שוטף דפנה כהן 09:00 - 10:00
דורון

 12:00 אצל תמיר עידן ראש מ.א. שדות נגב - 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (לשכת ראש המועת שדות נגב )היכרות 

  14:00 פגישת היכרות עם  ממ"ז דרום דוד ביתן 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ברמת הנגב 

 (במשרדו  15:00 אופיר צימרינג עם חב' אדמה 15:00 - 15:30
 - ערן דורוןשל ערן )

17:00 - 16:00JNF ערן  (במשרדו של ערן ) 16:00 אלון בדיחי - 
דורון


