
1 ערן דורון17:28 01/01/2019

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

ינואר 2019

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
3031
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יום שני 3 דצמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה

  8:20  רועי יסוד מזכ"ל הנוער העובד והלומד 08:20 - 09:20
 - ערן דורון(במלון אירוס ירוחם רח' צבי בורשטיין 108 ירוחם)

 פורום מזכירי ישובים ומנהלי הקהילות ברמת 08:30 - 10:30
 - אדוה לויד (חד"ן מליאה)הנגב

 Geri Shatz - ראש כוח משימה ירוחם רמת הנגב09:00 - 14:30
JNF(משרד ערן) 

 בדיקת סטטוס משימות בעקבות נסיעת ערן 15:00 - 16:00
לארה"ב עם אדוה, ג'רג, רבקה ודפנה כהן (להעלות את דפנה 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )בטלפון) 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון ) צחי רם - אישי16:00 - 16:30

 (מועצה) הדלקת נרות במועצה 16:45 - 17:30

יום רביעי 5 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השלישי)

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 שירה מור יוסף- שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

 יובל איתן - מו״פ10:00 - 11:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 10:15 - 11:45

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) עידן דרור - שוטף 12:30 - 13:15
דורון

 ברכת שלום לטובה ומנדי מוס אוסטרליה (יגאל 14:00 - 14:15
 (משרד ערן)ניסל)

 (מ. אזורית שוטף אשכול נגב מזרחי-מ.א רמת נגב14:30 - 15:00
 - רויטל עטר כלפון-משרד איגוד רשויות אשכולרמת נגב)

 הצגת מודל עבודה בתחום הוטרינריה 15:00 - 16:00
 - רויטל עטר כלפון-משרד  (מ. אזורית רמת נגב)והצטרפות למערך
איגוד רשויות אשכול

 יענקל'ה מוסקוביץ 16:00 - 17:00

 (בית גיל  הדלקת נרות עם מתמיד רמת הנגב 18:00 - 19:00
הזהב)

יום שישי 7 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום החמישי)

 בוב למבקי, מיכל עוזיהו ואדוה לויד14:00 - 16:00

שבת 8 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השישי)

 איך שיר נולד עם יהנתן גפן 11:00 - 12:30

יום ראשון 2 דצמבר
נר ראשון 

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30

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

 - (בהנדסה) 9:30  שיחת עובדים עם אגף הנדסה 09:30 - 10:30
ערן דורון

 - ערן דורון מבנה אוניברסיטה בן גוריון 10:30 - 11:30

 - ערן (במשרדו של ערן ) קדם ועדה לתכנון ובניה 11:30 - 12:30
דורון

  13:00ברכות למשלחת היוצאת עם ג'רד 13:00 - 13:30
 - ערן דורון(בהנדסה)

 (במועצה בירוחם) פגישה עם ראסל רובינסון15:00 - 15:30

 16:00 מעטפת עם שירה, אבי להם, עוזי, ברני, 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )דוד כהן, הילה קפלן אדוה

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

 - ערן דורון (חדר מליאה) ישיבת מליאה18:00 - 20:00

יום שלישי 4 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השני)

 8:00 צוות תיכון אזורי - ספי מלכיאור, שירה מור08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )יוסף, גד גולדווסר

   תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 -  (במשרדו של ערן ) 9:00 עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
ערן דורון

 צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר, יוספה09:00 - 09:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )דברה ואיתי דוינסקי

 פעילות הסברה - לא לאלימות נגד נשים  -  10:00 - 12:00
 - אדוה לויד (גיל הזהב)סמנו ביומנכם כולם באים 

  12:00 דקל שאול בנושא בוסתן רביבים 12:00 - 12:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)

 סיוון להבי ואיתי טמקין12:30 - 13:30

 פגישה עם תלמידי בי"ס מוריה קולג' 15:30 - 16:00
 (קבר בן גוריון )מאוסטרליה (כיתה י' ) וצפיה מהשומר החדש 

 16:15 לידיעה  עיצוב מעטפת המגדל אצל 16:15 - 17:30

 -  (מועדון אשלים) 18:30 הדלקת נרות באשלים18:30 - 19:30

יום חמישי 6 דצמבר
 -  (ארה"ב) משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס00:00

ג'רד וויט

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום הרביעי)

 (לו"ז ישלח בהמשך  אירוע 70 שנה למבצע חורב08:00 - 16:30
ע"י דורית קורין)

 הדלקת נרות במשאבי שדה - דור ותיק מארח 17:00 - 18:00
 (מועדון משאבי שדה )דור ותיק כיסופים 

 משירי יענקלה רוטבליט17:30 - 19:00
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יום שני 10 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)

 ועדת חוץ ובטחון - הצעת חוק לפינוי שדות 08:30 - 10:30
מוקשים (תיקון) (החלת החוק על שטחי נפלים), 

 התשע"ח-2018 (מ/1225) – הכנה לקריאה שניה ושלישית 
(ירושלים)

 ועדת פנים בכנסת- דיון בקיצוץ מענקי איזון10:00 - 11:00

 חנן גינת עם ערן דורון בכנסת - מירי האם 12:00 - 12:30
 -  Hanan Ginat(Moetza-Chairman) (בכנסת )אפשרי ?

 איתי טמקין - רכז פנים באוצר13:00 - 13:30

 (משרדי קרן היסוד קומה 2  אצל מייק ביילי 14:00 - 15:00
ירושלים )

 מושיק ביבי15:15 - 16:15

 מעוז תוכנית מקום17:30 - 18:30

יום רביעי 12 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

 תזכורת: ערן דורון ביקש להיפגש עם המזכירות 08:00 - 08:30
 - אסי מנור (שדה בוקר משרד המזכיר)בנושא יזמויות

 תזכורת: פגישה של נציגי שדה בוקר עם ערן 08:30 - 09:30
  (שדה בוקר משרד המזכיר בשדה בוקר)וספי בנושא בית ספר צין 

- אסי מנור

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 10:30 יוני שריר - שוטף 10:30 - 11:15
דורון

 מרסל אביב ומאיר שבת - הרלפ״מ11:30 - 13:00

 ביקור דני גיגי ברמת הנגב עם הילה קפלן, 13:00 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ויציאה לסיור )יענקל'ה ושירה 

 חיים ברגר17:00 - 18:00

 - ערן דורון (בי"ס שדה שדה בוקר ) מפגש תיירנים 18:00 - 20:00

יום שישי 14 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

 סיור במבנה גיל 09:303 - 10:30

 אורי להבים10:30 - 11:30

שבת 15 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

יום ראשון 9 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30

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

 - ערן דורון (במליאה) 9:30 - מטה המועצה 09:30 - 11:30

 עמיר ססלר בנושא השפעת מדברן על שטחי 11:30 - 12:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון )מרעה עם יענקל'ה מוסקוביץ 

 (משרדו  פתיחת גן ילדים בשיזף- ספטמבר 12:302019 - 13:30
 - מיכל פריאלשל ערן)

 פגישה בנושא- מועדון וחבר צוות נוער פיתחת 13:30 - 14:30
 - ספי מלכיאור (חדר ישיבות חינוך)ניצנה

 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד, שירה  ואדוה 14:45 - 15:15

 (במשרדו של ערן  אלון מלכיאור, הכנה לויאטנם 15:30 - 16:30

 -  (מצפה רתמים ) 16:45 הדלקת נרות ברתמים 16:45 - 17:45

 17:45 שיחת טלפון בנושא אזור תעשיה חולות 17:45 - 18:15

 (טללים) הדלקת נרות בטללים, נר שמיני18:30 - 19:30

יום שלישי 11 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

 8:00  צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )שמואל בזק 

   תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (במשרדו של  הצגת תכנית חכ"ל - עוזי חבשוש09:00 - 10:30
 - ערן דורוןערן דורון )

  10:30 שיחה עם מח' תחבורה כולל נהגים 10:30 - 11:15
 - ערן דורון(במליאה )

 (במשרדו  11:15  שרון מזרחי ועוזי דלל- שוטף 11:15 - 11:45
 - ערן דורוןשל ערן דורון )

 12:00 פגישה בנושאי מים (ועדת הנגב )- ערן 12:00 - 13:00
 (מועצה דורון + אורי נעמתי + יאיר פרנקל + יענקלה מוסקוביץ

 גדעון שביט14:00 - 17:00

 16:00 פגישה עם חוות הבודדים בנושאים 16:00 - 18:30
שוטפים+ הנצחה לשמוליק ריפמן - ערן דורון ויענקלה 

 לא לקבוע 18:30 - 22:30

יום חמישי 13 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

 8:00 הכנה לועדה הגיאוגרפית עם אדוה, 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון)אליעזר ואמיר 

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

 10:00 אצל אברהים הוואשלה בנושא העברת 10:00 - 11:00
 תקציבי קהילה תעבורה, חינוך ורווחה עם אלעיזר ויוני שריר

 - ערן דורון(במוא"ז נוה מדבר לשכת ראש המועצה)

 (מ.א רמת  איתן כבל+ ערן דורון+ מושיק ביבי12:00 - 15:00
 - Moshe Bibiנגב )

 בניית תכנית עבודה: ערן דורון+ כפיר כהן+ 15:00 - 16:00
 - Hagar Sharan (מ.א רמת נגב )הגר שרן
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יום שני 17 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

ירושלים

 משלחת water task force עם בוב למבקי ברמת09:00 - 13:00
הנגב

 הזמנה: פגישה במידברן, יום ב׳ 17 בדצמבר 14:00 - 15:30
(eran@rng.org.il) (IST) .משרדי מידברן2018, 2 אח. - 3:30 אח) 

 - iris@midburn.org ישראל מסלנט 39 תל אביב שכונת שפירא)

 טורניר כדורגל15:15 - 18:15

 תעריפי מים- מועצה אזורית רמת הנגב- גיורא 16:00 - 17:00
שחם, ערן דורון, יענקלה מוסקוביץ, גלעד פרננדס, יוני לוי, ניר 

 -  (רשות המים, רחוב המסגר 14, ת"א, קומה 5 )וילנר, חי מיארה
Shaham Giora

יום רביעי 19 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

 - רויטל עטר כלפון-משרד  (טלפוני) ועדת כספים 08:00 - 08:30
איגוד רשויות אשכול

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) עידן דרור - שוטף 08:30 - 09:15
דורון

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) ורד חדידה, שוטף09:30 - 10:30
דורון

 ועדה גיאוגרפית דרום: דיון פומבי נוסף לבקשת 13:00 - 15:30
רמת נגב: בנושא חלוקת הכנסות מארבעת בסיסים שבתחום 
מוא"ז רמת נגב לרשויות: רמת נגב, ירוחם, נווה מדבר, מצפה 

 (קרית הממשלה, באר שבע, רחוב התקווה 4, רמון, שגב שלום..
קומה 3, מהמעליות לוקחים ימינה דלת שנייה מימין, חדר ישיבות 

 - תומר קשתגדול.)

 - ערן  סיור בטללים ואשלים עם גד גולדווסר 16:00 - 17:00
דורון

 (חדר ישיבות  ישיבת דירקטוריון חכ"ל רמת הנגב17:30 - 19:00
 - עוזי חבשושבמבנה הנדסה, מתחם המועצה)

יום שישי 21 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

 סיור תושבים במועצה 08:30 - 13:30

שבת 22 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

יום ראשון 16 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30

 9:30 שחר שילה ויואש לימון  עם חיים ברגר 09:30 - 10:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )וועדת תייירות

 (במשרדו של ערן 10:30 ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 10:30 - 11:30
 - ערן דורון)

 - ערן דורון (ברווחה ) פגישה עם צוות הרווחה 11:30 - 12:30

 13:15 המשך הסדרת יחסי ישובי מועצה עם 13:15 - 14:15
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון)אדוה, אליעזר, אמיר, הילה קפלן

דורון

 הכנה לביקור קובי אלירז עם איציק צור 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )ויענקל'ה מוסקוביץ

 אילנה קוריאל15:00 - 15:30

 (במשרדו של  ורד פליישר- מנהלת משאבי אנוש 16:00 - 16:45
 - ערן דורוןערן  דורון רמת הנגב )

 - ערן (חדר מליאה) ישיבת מליאה שלא מן המניין 18:00 - 20:30
דורון

יום שלישי 18 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

 8:00 צוות תיכון אזורי - ספי מלכיאור, שירה מור08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )יוסף, גד גולדווסר

   תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 מדרשת בן גוריון (ערן ראובני +ערן דורון +ארז 10:00 - 11:00
 (רחוב התקווה 4, באר שבע, קומה 1 , בניין קריית הממשלה, וינר)

 - ערן ראובני (DERANR)חדר ישיבות לשכת מנהל מרחב)

 יואב לאביוד11:15 - 12:15

 תר"ש חוסן פיקוד העורף אל"מ במיל' יוסי 12:30 - 13:30
אלעד סא"ל במיל' יהודית דהן - מוכנות הרשות לחירום מוטי 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )ואדוה 

 טקס חנוכת פאמפטרק מדרשת בן גוריון 14:00 - 16:00

 לא לקבוע 17:00 - 21:00

יום חמישי 20 דצמבר
 - ג'רד  (ארה"ב)משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס

וויט

  9:00 אצל אילנה נולמן בנושא הקמת ביה"ס 09:00 - 10:00
חדש מ.א רמת נגב  ערן דורון, ספי מלכיאור, ראובן, שושנה 

 (לשכת מנהלת המינהל, משרד החינוך ת"א, מירוצ'ניק, שרית דור
 - לשכת מנהל המינהלרח' השלושה 2, קומה 3, חדר 322)

 10:15 אצל ממי פאר עם עומרי גל בנושא שטחי 10:15 - 11:15
 (משרדי פאר לוין רח' השלושה 2 כניסה B1 תל אש וועדת גבולות 

 - ערן דורוןאביב)

 12:00 אצל איציק לוי, ממ' מנכ"ל קצ"אא בנושא12:00 - 13:00
 (בית הזזת קו קצ"אא ממשבצת משאבי שדה עם שי זינדרמן 

 - ערן דורוןאמות משפט שד' שאול המלך 8 קומה 4 ת"א )

 אלונה רודה - פרוייקט אומנות בנגב13:00 - 14:00

 (רח'  ישיבת מועצת המכון למורשת בן-גוריון 14:00 - 16:00
חיים לבנון 40 תל-אביב.)
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דצמבר 2018

23 דצמבר 2018 - 
29 דצמבר 2018

יום שני 24 דצמבר
ירושלים

כנס רשם האגודות השיתופיות- שימרו את התאריך. פרטים 
 - אופיר צימרינג (אולם אווניו. אייר פורט סיטי)יפורסמו בהמשך

  ועדת חוץ ובטחון - דיון אחרון לחוק הרלפ״מ08:30 - 10:30
(ירושלים)

  הסדרת ישובים עם הילה, אמיר,אליעזר, שירה 09:00 - 10:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן  דורון)

 יואב לאביוד10:45 - 11:45

 - ערן דורון נתנאל אייזיק 12:30 - 13:30

 אצל אריאל יוצר- תוכנית לאומית לפיתחת 14:30 - 15:30
 - ערן דורון (ירושלים)ניצנה

 אצל ח״כ חיים ילין על מחיר השפד״ן15:45 - 16:45

יום רביעי 26 דצמבר
 ביקור JENNIFER  LEVY  בביה"ס נגב סיני וברחבי 00:00
 - רבקה שולברגהמועצה

 - ערן  (במשרדו של ערן  דורון) ניצה צפריר - אישי 08:30 - 09:00
דורון

 פרויקט טיילת בן גוריון - קידום הפרויקט 09:00 - 10:30
 (לשכת ראש המועצה רמת בנושאי מימון, תכנון וסטטוטוריקה

 - איתי פרימןנגב )

 - ערן דורון (בשיזף ) ועדת השמות משרד רוה"מ 11:30 - 12:30

 מיטב שימל12:00 - 13:00

 ועידת החקלאות בירושלים 13:00 - 17:00

 -  (ירושלים) רמת נגב - סוגיות התכנון המרכזיות16:00 - 18:00
מיכל בן שושן

יום שישי 28 דצמבר
 מפגש עם קורס מנהיגות סביבתית של מוא"ז 08:15 - 09:00

 חבל אילות בנושא פרויקטים סביבתיים קהילתיים ברמת הנגב 
 - ערן דורון(במועצה )

 סיור תושבים בעזוז, ניצנה09:00 - 12:30

שבת 29 דצמבר
 אזכרה במסדה12:00 - 16:00

 (חאן  מסיבת סיום HIP - שגרירי נוער רמת הנגב18:00 - 20:15
 - ג'רד וויטשיירות)

יום ראשון 23 דצמבר
 -  (ארה"ב) משלחת צעירים יוצא קולוראדו ולאס ואגס00:00
ג'רד וויט

 מירי - שוטף 08:00 - 08:30

 9:00 דרור בן אור "דרור במדבר" בנושא 09:00 - 09:30
 אישורים לפעילות מול משרד הביטחון עם עוזי חבשוש 

 - ערן דורון(במשרדו של ערן  דורון)

 - ערן דורון (במליאה) 9:30 - מטה המועצה 09:30 - 11:30

 דיון בנושא מועדונית קדש ברנע עם פיקוח 13:30 - 14:00
 - ורד חדידהמשרד הרווחה

 (במשרדו  יונתן קישינובסקי - בנושא דרך ארץ 14:00 - 14:45
של ערן  דורון )

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

 - ערן דורון שוטף - הילה16:00 - 17:00

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

 -  (במועצה) מזכירות רתמים עם מטה המועצה18:00 - 19:30
ערן דורון

יום שלישי 25 דצמבר
 ביקור JENNIFER  LEVY  בביה"ס נגב סיני וברחבי 00:00

 - רבקה שולברגהמועצה

 8:00  צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )שמואל בזק 

   תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 -  (במשרדו של ערן ) 9:00 עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
ערן דורון

 פגישת ערן  עם JENNIFER LEVY  - אמורה 10:45 - 11:15
 - רבקה שולברג (משרד ערן)להגיע בסביבות 11 מקיבוץ לוטן

 יותם דהן בנושא מיזם חינוכי תיירותי "פרח 12:00 - 12:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון רמת הנגב )המדבר" 

 14:00 צברי אורלי עם נועם בלום, שירה 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון רמת הנגב )ויענקל'ה

 יובל איתן14:55 - 15:35

 15:30 מתן דהן בנושא עמותת עופרים על 15:30 - 16:30

 ניחום אבלים עדי שביט17:00 - 18:00

 לא לקבוע 18:30 - 22:30

יום חמישי 27 דצמבר
 ועידת החקלאות בירושלים08:30 - 16:30

 - ג'רד (מיילים) ניוזלטר שותפויות לקהילות בחו"ל09:00 - 09:15
וויט


