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יולי 2017

2 יולי 2017 - 
8 יולי 2017

יום שני 3 יולי
 לא לתאם08:00 - 09:00

 09:30 עם דקל שאול בנושא בוסתן קהילתי 09:30 - 10:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)ברביבים

 - ערן  11:00 שוטף עם שיפרה והערכות למליאה11:00 - 11:30
דורון

 (במשרדו של ערן  11:30 דניאל אלקיים - היכרות11:30 - 12:00
 - ערן דורון)

 - ערן דורון (חד"ן מליאה) 12:00 אסיפת עובדים 12:00 - 12:30

 ארוחת צהריים עם קרן מיראז׳ ומערכת ישראל 12:30 - 13:30
היום

 13:00 - ספי מלכיאור , ורד חדידה  בנושא מרכז 13:30 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )טיפולי 

 (במשרדו  14:30 ניצנהתון - ראיון לעיתון ניצנה 14:30 - 15:00
של ערן )

 15:00 - שוטף + מקור תקציבי לשכר מזכיר עם 15:00 - 15:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)איתי דוינסקי אשלים 

 (מיקום - מועצה אזורית  ניהול שטחים אגן הצין 16:00 - 17:30

 - (משרדו של ערן ) סיכום משלחת מנהיגות 17:302017 - 19:30

יום רביעי 5 יולי
 תכנית חומש למועצה - השתתפות חובה לכל 10:00 - 23:30

 - ערן דורון (מלון רמת רחל )המנהלים - אין שחרורים

 - yaacovm1 (כנסת) פגישה עם רוברט אילטוב11:00 - 11:30

 (כנסת ירושלים) פגישה עם ח"כ בצלאל סמוטריץ'11:30 - 12:00

יום שישי 7 יולי

שבת 8 יולי

יום ראשון 2 יולי
 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30

 - אדוה לוידשל ערן )

  9:30  קדם ועדה לתכנון עם שירה מור יוסף 09:30 - 10:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 10:00 הדס מור ושבא - יוזמה פרטים לקידות 10:00 - 10:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מרכז הורים קיים 

 11:00 קק"ל ארה"ב - אלון בדיחי ואריק 11:00 - 12:30
 (חטיבת הנגב 37, באר מייקלסון מנכ"ל ישראל  - שת"פ פעולה

 - ערן דורוןשבע)

 ניחום אבלים בני ביטון12:45 - 13:45

 - ערן דורון 14:00 פ.ט. בני גנץ 14:00 - 14:30

 15:00 פגישה אצל יואב מורג עם יענקלה - 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (משרד החקלאות גילת)שוטף

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

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

יום שלישי 4 יולי
 גיא שחר, מנכ"ל בילקטריק08:00 - 08:30

 (לוז" והזמנה בגוף הזימון) יום הנגב בכנסת 10:00 - 15:30

 (בכנסת קומה  ח"כ אייל בן ראובן המחנה הציוני 11:00 - 12:00
0 חדר 0204 )

 חנן גינת ראש מועצה אזורית אילות12:30 - 13:30

 16:30 גני פתחת ניצנה עם שרון צ'רי, איתי 16:30 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )רובין, עדי רז, מיכל פריאל וספי

 - ספי מלכיאור ועדת היגוי תיכון17:00 - 21:00

יום חמישי 6 יולי
 - ערן דורון (רמת רחל) תכנית חומש למועצה 08:00 - 16:00

 כנס השקה הוועדה הגאוגרפית דרום במעמד 10:00 - 12:00
 - סמדר וייס (קרית הממשלה ב"ש)מנכ"ל משרד הפנים

17:00 - 16:00 Thu @ שיחת ועדה משלחת צעירים :Invitation 
 - Jared White (טלפון) Jul 6, 2017 4pm - 5pm(IDT) (ערן דורון)
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יולי 2017

9 יולי 2017 - 
15 יולי 2017

יום שני 10 יולי
 פורום מזכירי ישובים - ימי שני פעם בחודש 08:30 - 10:30

 - ערן דורון (מועצה )באולם המליאה במועצה

 11:00 דני חכים 11:00 - 12:00

 פגישה עם ראש מועצה אזורית רמת נגב ערן 12:00 - 13:00
דורון בנושא כפר רוח מדבר - יאיר באר, לימור זיו, אורלי טדגי, 

 - Yair Beer (רמת נגב- במועצה)אורלי אלמקייס

 -  (במשרדו של ערן) אורן אפשטיין - אתר פסולת13:30 - 14:00
ערן דורון

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

 15:30 פגישה בנושא מכרז הסעות תלמידים 15:30 - 16:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)החברה למשק וכלכלה

 17:00 כפר רתמים עם ליאור נחמה, יהודה אבני,17:00 - 18:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )נדב פרץ ונתנאל 

יום רביעי 12 יולי
 FW: הזמנה: ישיבה בנושא מתקן גזיפקציה 08:30 - 09:30

(null) (IDT) 09:30 - 08:30 ,2017 בקדש ברנע, יום ד׳ 12 ביולי 
 - talpo@iplan.gov.il(לשכת התכנון, קרית הממשלה באר-שבע)

 סיור עם דיאנה אנדרסון 09:30 - 13:00

 (הנדסה- חדר ישיבות) תבע מפורטת שיזף13:00 - 14:30

 (מ.א. מרחבים ) אצל שי חג'ג 16:00 - 17:00

יום שישי 14 יולי

שבת 15 יולי

יום ראשון 9 יולי
 (במשרדו של  8:00 הקמת בית ספר למשתלמים 08:00 - 09:00

 - yaacovm1ערן במועצה)

 -  (חדר ישיבות מועצה ) 9:30  פורום תיאום ביצוע09:30 - 11:30
ערן דורון

 11:30 עדכון מצב תיכון אזורי עם אדוה, ספי, 11:30 - 12:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )נתנאל

 13:30 אצל אמיר מדינה - משרד התמ"ת - שוטף13:30 - 14:30

 14:30 אצל נועה סגל ליפשיץ, אחראית רשויות 14:30 - 15:30
מקומיות ואזוריות  +רבקה בן פורת משרד התחבורה - תוכנית 

 - ערן דורון (רחוב בנק ישראל 5, קומה 5 - נועה סגל)עבודה 2017

 15:30 אצל רן קיוותי - מנהל הסוכנות לעסקים 15:30 - 16:30
קטנים ובינונים במשרד הכלכלה, בנושא העמקת שיתופי 

 (בנק ישראל 5 קומה 3 חדר 3009 ירושליםהפעולה עם עוזי חבשוש
 - ערן דורון)

 אנדראה ארבל, מנהלת מחלקת שותפויות 16:30 - 17:30
סוכנות יהודית

 פעילות פרטית18:00 - 19:00

יום שלישי 11 יולי
 (חגים דתיים יהודיים)צום י"ז בתמוז

 - ערן דורון 7:30 עם מאיה במעון מדרשה07:30 - 07:40

 (מ.מ. מצפה רמון ) 8:15 אצל רוני מרום08:15 - 09:00

 (מלון סוויטות רמון, נחל  9:00  סמי אלקרנעאוי 09:00 - 10:00
מישאר 8)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 11:15 ארז ירדני11:15 - 11:45

 (במשרדו של ערן) 12:00  נעמה סלע , אשלים12:00 - 12:30

 דפנה כהן 12:30 - 14:30

 דיאנה אנדרסון באשלים17:00 - 21:30

יום חמישי 13 יולי
 9:00 אליעזר בן סעיד- הסבר למליאה, אישור 09:00 - 09:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מליאה ואישור משרד הפנים

 9:30 צילום לבני מצווה טללים, איתן פאר09:30 - 10:00

 10:30  ד"ר ורדה שיפר תכנית לפיתוח מנהיגות 10:30 - 11:30
 - ערן  (במשרדו של ערן )ישובית מכון ון - ליר  בשלטון המקומי 

דורון

 (קדש  12:00 ביקור בצימן מנחם אווקרט ויפרח 12:00 - 12:45
 - ערן דורוןברנע )

 (אצל איציק צור 12:50 צילום ברכה לבאר מילכה 12:50 - 13:25
 - ערן דורוןבמשרד באר מלכה )

 (כמהין ) 13:30 ועד כמהין ואדוה13:30 - 14:30

 16:00 שיפוץ פאב 40 עם ליאור זלוף, נתנאל, 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (בפאב 40 טללים )אייל מור יוסף, אבישי ואלכס 

 ארוחת ערב עם הנהגים 18:30 - 19:30
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יולי 2017

16 יולי 2017 - 
22 יולי 2017

יום שני 17 יולי
08:30 - 07:30 Sarah, Tiffany,Andra - א.ב. ביקור קולוראדו 

and Kneka(חוות נאות) ג'רד וויט - 

 ארוחת בוקר עם שרה וטיפני08:00 - 09:00

 סיור ברוס לנגרטן רמת הנגב09:00 - 16:00

 ברכות בטקס חנוכה מון ילדים מדרשה - ברוס 11:00 - 12:00
 - ג'רד וויט (מדרשת בן גוריון)לאנגרט מנכ"ל פאלם ספרינגס

  17:30 רפי נשיא ואדוה לויד תכנית חומש16:00 - 17:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 גילוי מצבה יואב ורשביאק17:00 - 17:30

 Updated: ארוחת ערב - פאב 40 - צוות פדרציה 18:00 - 19:30
 - ג'רד וויט (פאב 40)קולוראדו

יום רביעי 19 יולי
 8:15 בי"ס למשתלמים עם אלון צדוק, ציון שמר 08:15 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ושירה

 9:00  קרן מיראז, תכנית כלכלית לרמת הנגב 09:00 - 10:00
 (משרדו של עם נעמה דהן, מיכל הס, נירית פורטוגז, אדוה ועוזי 

 - ערן דורוןערן )

 10:00 שפרה ואופיר קלימי הצגת תכנית 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אופרטיבית 

 (במשרדו של ערן ) 10:30  אן ביליבוק - אשלים 11:00 - 11:30

 אבי רחמים מח"ט שגיא11:30 - 12:00

 סיוון להבי ראש השלטון המקומי משרד הפנים 13:15 - 14:15

 13:45 פגישת רבקה לאופר+עוזי חבשוש+ערן 13:45 - 14:45
 (משרד רבקה לאופר: ראובני+דוד לפלר בנושא:  עיר הבהדים

 - עוזי חבשושמשרד האוצר, ירושלים , קפלן 1, קומה 2, חדר 243)

 - ערן  (בכנסת מזנון חלבי ) 15:15 אצל גיא סמט 15:15 - 16:15
דורון

 (אייר קפה איירפורט  בועז סימונס, חב' תעבורה17:30 - 19:00
סיטי )

יום שישי 21 יולי
 9:00 אנא תשומת לבכם לשינוי מיקום המפגש 09:00 - 11:00

 (חדר ישיבות במוא"ז עמקשל השולחן הקבוצי במועצות האזוריות
 - סיגלית גוזיחפר)

שבת 22 יולי

יום ראשון 16 יולי
 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30

 - אדוה לוידשל ערן )

 ברוס נוחת בארץ10:00 - 11:00

 11:00 אצל נחמיה קינד סגן החשב הכללי  11:00 - 12:00
 (רח' משרד האוצר בנושא פרוייקט אשלים עם עוזי חבשוש 

 - ערן דורוןקפלן 1 קומה 4 חדר 404 משרד האוצר ירושלים )

 פגישת ערן דורון + עוזי חבשוש + יעקב אפרתי 12:30 - 13:15
 (בית קפה באזור הסינימה סיטי(הצמוד לחנייתבנושא: ועדת גבולות

משרד האוצר) - עוזי ישוחח עם אפרתי ויקבע מיקום מדויק במתחם 
 - עוזי חבשושהסיטי)

 פגישה עם אביגדור יצחקי באוצר - הצגת 14:15 - 15:15
 (משרד האוצר, תוכנית אורון - בבקשה לאשר השתתפותכם

 - עוזי חבשושקפלן 1-ירושלים)

 פעילות פרטית18:00 - 19:00

יום שלישי 18 יולי
 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 עוזי חבשוש - שוטף 08:30 - 09:30

ערן דורון

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

 14:00  אצל יואב מורג ישיבת מטה - הצעת 14:00 - 15:00
 (משרד החקלאות, מחליטים לממשלה בנושא ישובים סמוכי גדר

 - ערן דורוןגילת)

 סם הונינג - שיחה לקראת נסיעה לקליבלנד 15:30 - 16:30

 מפגש עם שאול צבן על מיפוי מצב קיים 16:30 - 18:30
 - ערן דורוןלתוכנית הכלכלית

יום חמישי 20 יולי
 הכנה לפגישה עם ועד קדש ברנע - רצ"ב 08:30 - 09:30

 - ערן  (במשרדו של ערן)נושאים - עם ספי/אדווה/נתנאל ושירה
דורון

 בני פישר והנהלת המינהל לחינוך התיישבותי - 09:30 - 10:30
 - ערן דורוןהצגת פרוגרמת בית הספר

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) מוטי זנה - שוטף11:00 - 11:30

 12:00 סולימאן שליבי בנושא פתיחת פנצ'ריה 12:00 - 12:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ושטיפת רכבים עם עם עוזי ושירה

 12:30  יעל גרינוולד, הילה קפלן, אדוה  וג.א.ן 12:30 - 13:15
 - ערן דורון (מליאה)תברואה, תיאום ציפויות 

 גרטה13:15 - 14:15

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 14:00 ישראל יוקל 14:00 - 15:00

 16:00 - מבנה ההנדסה עם נתנאל, שירה, עוזי, 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אדוה ואליעזר 

 רדיו דרום 17:30 - 18:30
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יולי 2017

23 יולי 2017 - 
29 יולי 2017

יום שני 24 יולי
09:00 - 08:00JAMIE and Lisa .(בית של מרגלית מדרשה) א.ב  - 

ג'רד וויט

 11:00 פגישה עם קובי דר - מנכל תאגיד תמיר - 11:00 - 12:00
 - ערן דורון (שנקר 18 בית מאיר כניסה A קומה 2 הרצליה)היכרות

 כנסת12:45 - 15:00

 14:30 אצל ניסים סלמאן  רשות החברות 14:30 - 15:30
 (הגן הטכנולגי מלכה בניין 23 המגדל קומה 8 ירושליםהממשלתיות 

 - ערן דורוןחניה בקניון מלכה )

 לא לקבוע 17:00 - 00:00

19:30 - 18:00Jamie and Lisa א.ע.   פדרציה יוהדית קולוראדו  
 - ג'רד וויט(פאב 40)

יום רביעי 26 יולי
 טיסה נוארק קליבלנד07:00 - 10:00

 פגישת הכנה סם הונינג11:30 - 12:30

16:20 - 13:30 Negev Foundation ישיבת דירקטוריון 

 ג׳ו שפרן 16:45 - 18:00

יום שישי 28 יולי
 מוזיאון להיסטוריה יהודית דיוויד מלץ09:30 - 11:00

 סטיבן גרינברג12:30 - 13:30

 טיסה לבוסטון15:45 - 18:45

שבת 29 יולי

יום ראשון 23 יולי
 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30

 - אדוה לוידשל ערן )

 9:00 פורום תיאום ביצוע יחד תנועת אור - מטה 09:15 - 11:15
 - ערן דורון (חדר ישיבות מועצה )מול מטה 

 11:00 עדכון מצב תיכון אזורי עם אדוה, ספי, 11:00 - 11:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )נתנאל

  11:30 עמיחי הס- תכנית בית מדרש מועצתי 11:30 - 12:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 עוזי שוטף13:00 - 14:00

 (במשרדו של  14:00 אליעזר, אדה וערן - שוטף14:00 - 15:00
 - ערן דורוןערן )

 15:00  רתמים-  עם צביקה בלומשטיין, נתנאל, 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אופיר, ונדב פרץ 

 (במשרדו של  גנים פתחת ניצנה- עמדת המועצה16:00 - 16:30
 - ספי מלכיאורערן)

 פרטי18:00 - 19:00

יום שלישי 25 יולי
 8:30  עם אלון צדוק, איציק צור, אדוה, ספי 08:30 - 09:30

 ומיכל ויו"ר ועד כמהין וקדש בנושא גנים בפתחת ניצנה 
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (במשרדו של ערן ) 9:30 ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 09:30 - 10:30

 - ערן  (במשרדו של ערן ) גרעין הראל ומאיר צור 11:00 - 12:00
דורון

 - ראומה  (הנדסה- חדר ישיבות) עזוז- תכנון מחדש12:00 - 13:00
ערוסי

 13:00  דני שחר- מנהל תכנית עיר ללא אלימות 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )והשיטור העירוני 

 (גן נר) ניחום אבלים דני עטר 15:45 - 16:45

 חמי16:45 - 17:45

 השקת ספר על יהושע כהן בכפר עציון18:00 - 20:00

יום חמישי 27 יולי
 אנדי מילגרם  - פדרציה של קליבלנד08:00 - 09:30

 הווארד סטרן11:15 - 13:15

 סטיבן סוקולוב 14:00 - 15:30

 Invitation: חג עשור באר מילכה-נשמח שתזינו 17:00 - 21:00
 ביומנים @  Thu 27 Jul 2017 5pm - 9pm(IDT) (ערן דורון)

 - ceo@beermilka.co.il(באר מילכה)


