
1 ערן דורון16:07 01/11/2017

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
2627282930

נובמבר 2017

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

אוקטובר 2017

1 אוקטובר 2017 - 
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יום שני 2 אוקטובר
 פורום מזכירי ישובים - ימי שני פעם בחודש 08:30 - 10:30

 - ערן דורון (מועצה )באולם המליאה במועצה

  10:30 שמול, ראיון לעלון בנושא הבדואים10:30 - 11:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 גרטה11:00 - 11:30

  11:30 אמנון בן דהן מנכ"ל נאות חובב - אישי11:30 - 12:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון רמת הנגב )

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) ג'רד - שוטף 13:00 - 13:45

 (במליאה ועדת בחינה לפרוייקטור רמת ציפורים 14:00 - 15:30
 - ערן דורון)

 16:00 יצחק עוזרי מאשלים בנושא גזלן ברמת 16:00 - 16:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )הנגב עם דוד כהן 

 17:00 גיל פלורמן ומיכה ארז בנושא טראסות 17:00 - 17:30
 (במשרדו של ערן )לחקלאות במרחב עם 

 17:30  צוות רתמים - צביקה בלומשטין, ליאור 17:30 - 18:00
 - ערן  (במשרדו של ערן )נחמה, נתנאל, אופיר, נדב, יהודה אבני 

דורון

יום רביעי 4 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב סוכות

 צילומים לתיק תורם 08:00 - 09:30

יום שישי 6 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הראשון-ישראל)

שבת 7 אוקטובר
 - ג'רד וויט (קליבנד)בר מצווה של בן של טוד

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)

יום ראשון 1 אוקטובר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב

 (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 )שירה וגד גולדווסר

 12:30 חקלאות באזור עבדת עם יענקל'ה, 12:30 - 13:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שירה, חמי כהן ויוני שריר 

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 13:15 חמי כהן - שוטף 13:15 - 13:45
דורון

 נווה בוקר ג'- פגישה עם ערן ראובני ומלי 16:00 - 17:00
 - אופיר צימרינג (רמ"י)שרביט

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

יום שלישי 3 אוקטובר
 - אורלי זרחיןחג מעלות

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 עוזי חבשוש - שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

 מצורף לו"ז  מעודכן לביקור/סיור  שגריר 10:15 - 13:30
CHRIS  CANNAN   :רבקה  (מ.א. רמת הנגב)אוסטרליה החדש - 

שולברג

 עדכון - סיור במו"פ ירון אוחיון מנהל מפ"ק 13:30 - 15:30
 - yaacovm1 (תחנה)קק"ל

 16:00  מדגרה רביבים, שיתוף פעולה עם ליאון 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ואלעד 

 סרט תיכון אזורי17:00 - 17:45

 - שלי ליכט (אשלים) טקס חג המעלות 18:002017 - 19:30

 - מוטי  (אולם מליאה) הרמת כוסית כונני רפואה18:00 - 19:00
זנה

יום חמישי 5 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)סוכות (ישראל)

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



2 ערן דורון16:07 01/11/2017

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
2627282930

נובמבר 2017

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

אוקטובר 2017
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יום שני 9 אוקטובר
 - אורלי זרחיןמשלחת נוער לדנבר

 - אורלי זרחיןיוסי יפה (ט-יב) 8-11/10

 - ג'רד  (דנוור קולוראוד, ארה"ב)משלחת שגרירי ICE בדנוור
וויט

יום הולדת של רז

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)

  9:00 ספי מלכיאור שוטף אחת לשבועיים 09:00 - 10:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

יום רביעי 11 אוקטובר
 - אורלי זרחיןמשלחת נוער לדנבר

 - אורלי זרחין יוסי יפה (ט-יב) 00:008-11/10

 - ג'רד  (דנוור קולוראוד, ארה"ב)משלחת שגרירי ICE בדנוור
וויט

 (חגים דתיים יהודיים)הושענא רבה (חול המועד סוכות)

יום שישי 13 אוקטובר
 - אורלי זרחיןמשלחת נוער לדנבר

 - ג'רד  (דנוור קולוראוד, ארה"ב)משלחת שגרירי ICE בדנוור
וויט

שבת 14 אוקטובר
 - אורלי זרחיןמשלחת נוער לדנבר

 - ג'רד  (דנוור קולוראוד, ארה"ב)משלחת שגרירי ICE בדנוור
וויט

יום ראשון 8 אוקטובר
 - אורלי זרחין משלחת נוער לדנבר00:00

 - אורלי זרחין יוסי יפה (ט-יב) 00:008-11/10

 -  (דנוור קולוראוד, ארה"ב) משלחת שגרירי ICE בדנוור08:00
ג'רד וויט

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)

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

 גרטה אקסודוס נורת'- סרט11:00 - 12:30

יום שלישי 10 אוקטובר
 - אורלי זרחיןמשלחת נוער לדנבר

 - אורלי זרחיןיוסי יפה (ט-יב) 8-11/10

 - ג'רד  (דנוור קולוראוד, ארה"ב)משלחת שגרירי ICE בדנוור
וויט

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
ערן דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 9:30 שירה - שוטף 09:45 - 10:45

 - ערן דורון פגישה עם אורי דיסטניק11:00 - 12:00

  ברכות במפעלי יוסי יפה של בני המושבים14:30 - 15:30
(ניצנה)

יום חמישי 12 אוקטובר
 - אורלי זרחיןמשלחת נוער לדנבר

 - ג'רד  (דנוור קולוראוד, ארה"ב)משלחת שגרירי ICE בדנוור
וויט

 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 9:00 שוטף דפנה כהן 09:00 - 10:00
דורון
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15 אוקטובר 2017 - 
21 אוקטובר 2017

יום שני 16 אוקטובר
 - אורלי זרחיןמשלחת נוער לדנבר

 - ג'רד  (דנוור קולוראוד, ארה"ב)משלחת שגרירי ICE בדנוור
וויט

 - ג'רד וויט (ארה"ב)משלחת צעירים לאס ואגס ודנוור

  8:30 אצל זאב מילר, מנכ"ל יק"א בנושא תיכון 08:30 - 09:30
 - מירי טוכטרמן (רח' הגת 2 עומר )אזורי + ספי מלכיאור 

 פורום הנהגה אזורית+ מפגש עם מובילי תכנית 09:45 - 14:00
 - רויטל עטר  (חוות שבדרון - יער להב)כלכלית תעסוקתי

כלפון-משרד איגוד רשויות אשכול

 ח״כ עמיר פרץ וח״כ שמולי 14:00 - 15:00

 -  16:00: **לידיעה** ועדת היגוי תיכון אזורי16:00 - 19:00
ספי מלכיאור

 (מדרשת בן  שיתוף ציבור בנושא רמת ציפורים17:30 - 19:30
 - Ifatגוריון - באודיטוריום (בכניסה למדרשה מצד ימין))

יום רביעי 18 אוקטובר
 - אורלי זרחיןמשלחת נוער לדנבר

 - ג'רד  (דנוור קולוראוד, ארה"ב)משלחת שגרירי ICE בדנוור
וויט

 - ג'רד וויט (ארה"ב)משלחת צעירים לאס ואגס ודנוור

 (במשרדו של ערן 8:30 יגאל צחור בנושא בדואים 08:30 - 09:00
 - ערן דורון)

 הנהלת רשות הטבע והגנים09:00 - 10:00

  9:00 ועדת בחינה לפרוייקטור רמת ציפורים 10:00 - 11:30
 - ערן דורון(במליאה )

 12:00 אייל שוורצמן - משכ"ל, ספי, נתנאל 12:00 - 13:00
 - ערן (במשרדו של ערן מ.א. רמת הנגב )ושירה בנושא תיכון אזורי

 דידי פז- מנכ״ל נגב אנרגי12:45 - 13:45

 13:30 נעמה דהן ונירית פורטוגז ,קרן מיראג' - 13:30 - 14:30
 - ערן  (במשרדו של ערן )הכנה לנסיעה ראשי רשוית לגרמניה 

 14:30 נמרוד ורמי מוסלי יח' חילוץ עם אליעזר, 14:30 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אופיר ומוטי 

 פגישה בנושא אתר אשפה/אורן אפשטיין - אבי 15:00 - 16:00

 (מועדון  סדנת תכנית חומש לחברי המליאה 16:00 - 20:30

יום שישי 20 אוקטובר
 - אורלי זרחיןמשלחת נוער לדנבר

 - ג'רד  (דנוור קולוראוד, ארה"ב)משלחת שגרירי ICE בדנוור
וויט

 - ג'רד וויט (ארה"ב)משלחת צעירים לאס ואגס ודנוור

שבת 21 אוקטובר
 - אורלי זרחיןמשלחת נוער לדנבר

 - ג'רד  (דנוור קולוראוד, ארה"ב)משלחת שגרירי ICE בדנוור
וויט

 - ג'רד וויט (ארה"ב)משלחת צעירים לאס ואגס ודנוור

 (בשנטי  טקס סיום מסע אופנים בית השנטי17:00 - 18:00
במדבר – גן שניאור)

יום ראשון 15 אוקטובר
 - אורלי זרחיןמשלחת נוער לדנבר

 - ג'רד  (דנוור קולוראוד, ארה"ב)משלחת שגרירי ICE בדנוור
וויט

 - ג'רד וויט (ארה"ב) משלחת צעירים לאס ואגס ודנוור00:00

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

 - (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 )שירה וגד גולדווסר

 13:00 שירן בשן - עוס"ית חדשת - שיחת 13:00 - 13:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )היכרות 

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

 (במשרדו של ערן ) לירון גנס עו"ס חדש- היכרות 15:00 - 15:30

 זאב קדם וגדעון שביט - קק״ל אוסטרליה15:30 - 16:30

 16:00: *** תזכורת*** פורום אסטרטגי לחינוך16:00 - 18:30
 - ספי  (ביה"ס נגב סיני - ספריה)(שולחן ראש המועצה לחינוך) .

יום שלישי 17 אוקטובר
 - אורלי זרחיןמשלחת נוער לדנבר

 - ג'רד  (דנוור קולוראוד, ארה"ב)משלחת שגרירי ICE בדנוור
וויט

 - ג'רד וויט (ארה"ב)משלחת צעירים לאס ואגס ודנוור

 8:30 צוות רתמים - צביקה בלומשטין, ליאור 08:30 - 09:00
 - ערן (במשרדו של ערן )נחמה, נתנאל, אופיר, נדב, יהודה אבני  

דורון

 זימון לוועדת היגוי רחבה- תכנית האב לשטחים 09:00 - 14:00
 -  (מא רמת נגב)פתוחים מא רמת נגב. אנא אשרו השתתפותכם!

ראומה ערוסי

 (אצל  בדווים הר הנגב- תמר כפיר, שירה וערן15:00 - 16:00
 - ראומה ערוסישירה/ ערן)

 16:30 ג'רד ודפנה בנושא ביקור לורנס במרץ 16:30 - 17:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)2108 

 18:30 נועם צרפתי בנושא גבעת התיירות 18:30 - 19:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )באשלים

יום חמישי 19 אוקטובר
 - אורלי זרחיןמשלחת נוער לדנבר

 - ג'רד  (דנוור קולוראוד, ארה"ב)משלחת שגרירי ICE בדנוור
וויט

 - ג'רד וויט (ארה"ב)משלחת צעירים לאס ואגס ודנוור

 - מירי טוכטרמן (סורוקה)מירי בדיקות רפואיות

 כנס ראש מועצות אזוריות בהשתתפות שר 09:00 - 14:00
 (מ.א. גזר פרטים בהמשך)השיכון ומנכ"ל החינוך

 (בגזר עם ישי שכטר וערן דורון  - תואם   עם ישי 14:15 - 14:45
((Moetza-Chairman)Hanan Ginat  - 
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יום שני 23 אוקטובר
 - ג'רד וויט (ארה"ב)משלחת צעירים לאס ואגס ודנוור

 גרמניה - סיור לימודי ראשי רשויות נגב עם קרן מיראג
(גרמניה)

 משלחת ראשי רשויות דרום לגרמניה08:00

יום רביעי 25 אוקטובר
 - ג'רד וויט (ארה"ב)משלחת צעירים לאס ואגס ודנוור

 גרמניה - סיור לימודי ראשי רשויות נגב עם קרן מיראג00:00

 משלחת ראשי רשויות דרום לגרמניה19:00

 - שירה מור  (בתנועה :)) העתק: פרידה מנתנאל12:00 - 19:00
יוסף

יום שישי 27 אוקטובר
 פרופ׳ גדעון קרסל10:45 - 11:45

 טקס פתיחת המכינה 12:00 - 13:00

שבת 28 אוקטובר
 משלחת אוסטרליה 10:00 - 17:00

יום ראשון 22 אוקטובר
 - אורלי זרחין משלחת נוער לדנבר00:00

 -  (דנוור קולוראוד, ארה"ב) משלחת שגרירי ICE בדנוור08:30
ג'רד וויט

 - ג'רד וויט (ארה"ב)משלחת צעירים לאס ואגס ודנוור

 גרמניה - סיור לימודי ראשי רשויות נגב עם קרן מיראג00:00

יום שלישי 24 אוקטובר
 - ג'רד וויט (ארה"ב)משלחת צעירים לאס ואגס ודנוור

 גרמניה - סיור לימודי ראשי רשויות נגב עם קרן מיראג
(גרמניה)

משלחת ראשי רשויות דרום לגרמניה

יום חמישי 26 אוקטובר
 - ג'רד וויט (ארה"ב) משלחת צעירים לאס ואגס ודנוור00:00

מירי חופש

 8:00 סיכום הכנת שנה"ל עם דפנה, ספי, מיכל 08:00 - 09:00
 -  (מליאה )פריאל, שירה, דוד סבח, ישראל פרקש, קמחי ואדוה 

ערן דורון

 9:00 קדם מליאה - אדוה, אליעזר, ונתנאל שירה09:00 - 10:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מור יוסף 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אליעזר - תקציב 10:30 - 11:30

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 11:30  שוטף דפנה כהן 11:30 - 12:30
דורון

 12:30 חן מדמוני עובדת חדשה במתנ"ס - 12:30 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )היכרות 

 13:30  ביקור שר התיירות יריב לוין ברמת הנגב 13:30 - 16:00
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29 אוקטובר 2017 - 
4 נובמבר 2017

יום שני 30 אוקטובר
 08:00 עדכון מצב תיכון אזורי עם אדוה, ספי, 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )נתנאל

 8:30  דיון בנושא שכר עם אדוה, אליעזר, 08:30 - 09:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )טטיאנה 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) רוחמה פמקר09:30 - 10:00

 10:00 ברכות+ סיור במתקן סולארי אשלים עם 10:00 - 11:30
 (נפגשים במו"פ )אנז"ק אוסטרליה

  פגישה בנושא המרכז טיפול - JNF/רמת הנגב12:00 - 13:30
 - Yoel Rosby(מועצה אזורית רמת הנגב)

 13:00 ועדת בחינת לבחירת חב' לתכנית 13:00 - 14:00
 (במשרדו אסטרטגית עם אדוה,עוזי,  נעמה, מיכל, דוד בן לולו

 14:00 עדכון פעולות המועצה באתר אשלים עם14:00 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )הילה קפלן ואדוה 

  14:30 ג'רד ודפנה לקראת הנסיעה לדנבר 14:30 - 15:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 - ערן דורון (רתמים) 16:00 צוות רתמים 16:00 - 17:00

 17:15 ברכות לנבחרת השחייה רמת הנגב עם 17:15 - 17:45

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 1 נובמבר
 (ישראל)יום הזיכרון ליצחק רבין

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב

 - ערן  שלמה מור יוסף ראש מינהל האוכלוסין 08:15 - 09:00
דורון

 (עמק ברכה  אצל מיקי גולדנברג עם עוזי חבשוש10:30 - 11:30
 - ערן דורון29 קומה 13 ת"א )

 12:00 אצל אלון יפרח עם ענת טוקר וקובי 12:00 - 13:00
 (שער אלירז - המשך דיון שחרור שטחי אש במרחב רמת הנגב 

 - ערן דורוןשאול הקריה ת"א )

 (מרכז המועצות ) 13:30 עם עומרי גל 13:30 - 14:30

 18:30 ארוחת ערב עם דיויד מיראג' והצוות 18:30 - 20:00
 (איילים אשלים )איילים

 18:30 חשיפת חדר הלימוד החדש לזכרו של 18:30 - 20:30
 (איילים)שמוליק ריפמן

יום שישי 3 נובמבר
 כנס סביבות15:15 - 20:15

שבת 4 נובמבר

יום ראשון 29 אוקטובר
  ברכות בטקס  שחזור 100 שנה לכיבוש באר 08:30 - 11:00

שבע על ידי אנז"ק בפארק גולדה  יחד עם בתי הספר ותושבי 
 - ערן דורוןהמועצה 

 (פארק  מעבדת חדשנות למוצרים מוניציפליים11:30 - 13:00
ההיטק "גב ים" רחוב האנרגיה 77 בניין 1 קומה 4, באר שבע)

 ( we work 13:30 פגישת עבודה עם דיויד מיראג' 13:30 - 18:00
 מתחם שרונה  ת"א (לו"ז בגוף הזימון) )

 דיאנה אנדרסון נשיאת הפדרציה היהודית של 18:00 - 19:00
קולורדו 

יום שלישי 31 אוקטובר
 ( הסעה למקום האירוע  7:10 רכיבת אנז״ק07:00 - 09:30

מאצטדיון טרנר ב"ש )

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 עוזי חבשוש - שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

 (במשרדו של ערן ) 9:30 אושרה קמחי - ניוזלייטר09:30 - 10:00

15:00 - 11:00 Meyerhoff fund מועצה  פגישה וסיור עם ליז) 
 - ערן דורוןאזורית רמת הנגב)

 -  (במשרדו של ערן) 15:00 שוטף שירה מור יוסף 15:00 - 16:00
ערן דורון

 16:00 גזיפיקציה עם אלון צדוק, שירה, עוזי, 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (במליאה )איציק צור, עשאל ורן חב' מגור 

   17:00 קול קורא 2017- חטיבה להתיישבות 17:00 - 18:00
 - Mor yosef, Sagit(מ.א רמת נגב )

 - ערן (במשרדו של ערן ) 18:00 אלון צדוק - אישי 18:00 - 18:30
דורון

 שחר שילה- תוכנית עבודה 18:30.2018 - 19:30

יום חמישי 2 נובמבר
 8:30 דוד ברק רב רפורמי בנושא יהדות 08:30 - 09:00

 - ערן  (במשרדו של ערן )פלורליסטית שיוונית באזור - היכרות 
דורון

 9:00  פגישת עבודה עם דיוד מיראג' עם נעמה 09:00 - 11:00
 (במשרדו של ערן )וצוות מיראג' 

 - ערן דורון שר האוצר כחלון באקוואטק11:30 - 12:30

 (חדר  12:30 ביקור שר האוצר וסגנו במועצה12:30 - 14:00
 - ערן דורוןמליאה)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) יוסי דה לוי14:00 - 15:00

  15:00 סקירה בפני קבוצה קק"ל צרפת (רבקה )15:00 - 16:00
 - ערן דורון(במו"פ)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 17:30 מנחם אופיר 17:30 - 18:00

 18:00 שיחת ועידה סם הוניג, ציון שמר,אלון 18:00 - 18:30
 - ערן דורון (משרדו של ערן דורון)מלכיאור


