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יום שני 30 יולי
רפסודיה ט'-יב' 

 מסעות פלמ"ח ז'-ח' 00:00

ירושלים

 סיור כפר רתמים - נתנאל08:00 - 09:00

  14:45בנושא הצעת חוק תכנון ובנייה ברמת 14:45 - 15:45
נגב- ערן דורון+ עוזי חבשוש+ כפיר כהן+ מושיק ביבי+ רחל 

 (גני התערוכה שער 1, מול רכבת האוניברסיטה וידל+ יש שכטר
 - Kfir Cohen(לרשום ב- waze- גורן עמיר יועצים))

 16:30 אצל שרון שלום+ רמי חרובי+ תומר 16:30 - 17:30
 (קרייה, כניסה דרך "שער שאול", פונה בשער עמיר+ כפיר כהן

 - Kfir Cohenשמאלה, יש ירידה לחניון בצד ימין ()

 אירוע חיים חדד19:30 - 20:30

יום רביעי 1 אוגוסט
מסעות פלמ"ח ז'-ח' 

 חופש 00:00

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 ועדת פרוגרמות בבית דגן - משרד החקלאות 09:00 - 11:00
דיון בהגדלת נחלות למושבי פתחת ניצנה

 יריב מן- פיתוח חקלאי באזור עבדת לאוכלוסייה10:30 - 11:30
הבדואית

יום שישי 3 אוגוסט

שבת 4 אוגוסט

יום ראשון 29 יולי
 רפסודיה ט'-יב' 00:00

 (משרדו  8:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:00 - 09:00
 - אדוה לוידשל ערן )

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 09:00 - 09:30

 ביקור ערן ראובני מנהל מחוז דרום רמ״י ברמת 10:00 - 15:00
 - ערן דורון (במועצה)הנגב 

 (במשרדו של ערן 14:30 קדם מליאה - 5 באוגוסט14:30 - 16:30
 - ערן דורון)

 (כרם רמון סמוך  פרידה מדפנה כהן דפנה כהן17:00 - 20:00
 - ערן דורוןלבה"ד 1 )

יום שלישי 31 יולי
 רפסודיה ט'-יב' 00:00

מסעות פלמ"ח ז'-ח' 

 (עיריית דימונה) כנס ראשי רשויות הנגב09:00 - 14:30

 הצגת תכנית האב למים שפירים בנגב עם גיורא09:00 - 10:30
 (תחנת שמחה )שחם 

 11:00- אצל יואב הורוביץ- פתיחת ניצנה- עם 11:00 - 11:45
ערן דורון- ראש מועצה רמת נגב, עוזי חבשוש,יצחק צור, גלבוע

 - מזכירת מנכל (משרד רה"מ, קפלן 3 ירושלים )זינגר ונעמה 

 - ג'רד וויט (במשרד של ג'רד) שיחה עם ערן 12:30 - 13:00

 (במליאה)  תכנית מעוז ברמת הנגב15:30 - 16:00

 (באר שבע ) 17:00  אנדרי אוזן 17:00 - 18:00

 (סורוקה ) חנוכת מח' אונקולוגית 19:00 - 21:30

יום חמישי 2 אוגוסט
 מסעות פלמ"ח ז'-ח' 00:00

 חופש 00:00

 8:00 - צוות עזוז עם שירה, אופיר, אלי אילן, 08:00 - 09:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוספה 

 העתק: פגישה מקדימה לסיור לימוד סוגיות כלל09:00 - 10:00
 - שירה מור יוסף (מועצה- חדר מליאה)אגניות- אגן פתחת ניצנה

 אירוע  שיפרה בוכריס19:15 - 22:15

 (משאבי שדה?) ערב קיץ ושירים - מס 12 21:00 - 23:00
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יום שני 6 אוגוסט
ירושלים

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

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) תחיה קלינגר11:00 - 11:30

 ניחום אבלים צחי ברוורמן 13:00 - 13:30

 (משרד הפנים,  רמת נגב וחבל איילות עם האוצר16:00 - 16:45
 - מרדכי כהןלשכת מנכ"ל קומה 1, קפלן 2 ירושלים)

יום רביעי 8 אוגוסט
חופש

יום שישי 10 אוגוסט
חופש

שבת 11 אוגוסט
חופש

יום ראשון 5 אוגוסט
  8:00 - סיכום יעוץ ארגוני במו"פ עם זיו מצליח 08:00 - 09:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)

 -  (במשרדו של ערן ) 12:15 ספי מלכיאור- שוטף 12:15 - 13:15
ערן דורון

  מזל מורדוכביץ מאשלים עם ספי ומיכל 13:15 - 13:45
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)

 -  (במשרדו של ערן דורון) שירה מור יוסף- שוטף14:00 - 15:00
ערן דורון

 15:30 ישיבת פרט ואישורי לימודים עם אדוה, 15:30 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )טטיאנה, ואליעזר 

 אוריה דויטש ראיון לעיתון מועצה 16:00 - 16:30

 (במליאה ) 17:15 סיכום הסדרה ועדים מקומיים 17:15 - 18:00

 - ערן דורון (חדר מליאה) ישיבת מליאה 18:00 - 20:00

  אירוע פרידה מאייל מור יוסף - הפתעה לאייל21:00 - 22:30
 - ליאור זלוף(פאב 40)

יום שלישי 7 אוגוסט
 חופש00:00

  ירון אוחיון סמנכ"ל קק"ל עם גד גולדווסר08:00 - 09:00
 - ערן דורון(בגילת )

 8:30  צוות התנעה להקמת מח' מוניצפאלית- 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אדוה, אליעזר, הילה קפלן 

 - ערן (במשרדו של ערן ) 10:00 דפנה כהן - שוטף10:00 - 11:00
דורון

 (במשרדו של  12:00  יענקלה מוסקוביץ - שיחה 12:00 - 12:30
 - ערן דורוןערן )

 לא לקבוע 13:00 - 23:00

יום חמישי 9 אוגוסט
חופש
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יום שני 13 אוגוסט
חופש

ירושלים

יום רביעי 15 אוגוסט
חופש

 - מירי טוכטרמן מירי חופש

 (הקריה ת"א,  שחרור שטח אש 300 ברמת הנגב 16:30 - 17:30
 - KOBI ELIRAZבניין משהב"ט, קומה 15 )

יום שישי 17 אוגוסט
חופש

שבת 18 אוגוסט
 חופש00:00

יום ראשון 12 אוגוסט
חופש

יום שלישי 14 אוגוסט
חופש

יום חמישי 16 אוגוסט
חופש

 - מירי טוכטרמן מירי חופש

 8:00 - צוות עזוז עם שירה, אופיר, אלי אילן, 08:00 - 09:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוספה 
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יום שני 20 אוגוסט
ירושלים

 בקשת חומרים לועדת גבולות עם אליעזר ואדוה11:00 - 12:00

  ביקור משה כחלון, שר האוצר ברמת הנגב 15:00 - 18:00
 - ערן דורון(במו"פ ( רצ"ב לו"ז מעודכן ) )

 פעילות פרטית18:30 - 19:30

יום רביעי 22 אוגוסט
 תזכורת: פגישה רבעונית של שדה בוקר (אראל, 09:00 - 10:00

 (משרד ערן במועצה האזורית רמת יגיל, יוסי, רזי) עם ערן דורון
 - אסי מנורהנגב)

 (במשרדו של ערן ) 9:00 ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 10:00 - 11:00

 - (במשרדו של ערן ) 11:00 שירה אברהמי, שוטף 11:00 - 12:00
ערן דורון

 -  (אצל ברוך ובר ) מטה מול מטה הגנת הסביבה 13:00 - 14:30
ערן דורון

 - ערן דורון (ב"ש) הילה קפלן - שוטף 14:30 - 15:30

 (קציעות) עם האלוף הרצי הלוי אלוף פיקוד דרום16:45 - 17:45

 (תל ניצנה ) טקס החלפת מפקד חטיבת שגיא 17:30 - 19:00

 מפגש פתוח לחברי קיבוץ שדה בוקר בנושא בית20:30 - 22:00
ספר צין בהשתתפות: ערן דורון, ספי מלכיאור, רועי ליפשיץ, חן

 -  (מועדון לחבר קיבוץ שדה בוקר)גולדמן - יתחיל בשעה 20:30
אסי מנור

יום שישי 24 אוגוסט
 איתי מנור11:00 - 12:00

שבת 25 אוגוסט

יום ראשון 19 אוגוסט
 לא לקבוע 08:00 - 09:30

 - ערן דורון (במליאה) 10:00- מטה המועצה 10:00 - 11:00

  11:00 - אבי להם והילה קפלן - גאן תברואה11:00 - 12:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון )

 12:30 רכוש המו"פ בחברה הכלכלית עם 12:30 - 13:00
 -  (במשרדו של ערן דורון )אליעזר, יענקל'ה, ציון ואריק קטורזה

ערן דורון

 (במשרדו של ערן 13:15 קדם ועדה לתכנון ובניה 13:15 - 13:45
 - ערן דורון)

 ההזמנה עודכנה: הכנה לכנס קהילות ברמת 14:00 - 15:00
 (IDT) .הנגב, יום א׳ 19 באוגוסט 2018, 2 אח. - 3 אח

(eran@rng.org.il) ,85515 ,מועצה אזורית רמת הנגב, ד.נ. חלוצה) 
 - shlomit@newcommunity.co.ilישראל)

 סיור מיזמים אגן אשלים ושדה בוקר עם ארז 15:00 - 17:00
 - ערן דורוןקמה 

 - ערן דורון (בהנדסה) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:30

יום שלישי 21 אוגוסט
 (במשרדו של ערן  8:30 דפי ועמיחי - בית מדרש08:30 - 09:00

 - ערן דורוןדורון)

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

 10:00 צוות התנעה להקמת מח' מוניצפאלית- 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אדוה, אליעזר, הילה קפלן  

 11:00 אופיר בן פורת מנהל הנכנס לתיכון 11:00 - 11:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)לחינוך סביבתי - היכרות

 11:30 עם אליעזר יעקב, מוטי דנן, אדוה לויד, 11:30 - 12:30
 (במשרדו של ערן הילה קפלן בנושא  כניסת האשכול לעבודה

 (משרדו  12:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)12:30 - 13:30
 - אדוה לוידשל ערן )

 (במועצה ) 14:00 אל"מ אבי רחמים 14:00 - 15:00

 14:30 סיון זנא ואור בן שושן חב' אטלס עם 14:30 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)אדוה 

 (במשרדו של ערן ) צחי וחן נוימן ונתנאל אייזק 15:00 - 16:00

 (במשרדו של  היכרות עם צוות מכינת דרך ארץ 16:30 - 17:30

 ועד הורים תכל"ס עם ספי, רז ארבל ונציגי 17:30 - 18:30

יום חמישי 23 אוגוסט
 9:30 פגישה עם חיים אלוש בנושא שעת כושר 09:30 - 10:30

 - ערן דורון (משרדו של ערן )ברמת נגב 050-8622144

 סיור מוסדות חינוך לקראת שנת הלימודים- 11:30 - 15:30
מועצה 

 ניחום אבלים צביקה טוכטרמן15:30 - 16:30

 Breeze McMenneיחד עם גיל רייך אדריכל 16:30 - 17:30
 (ת"א)המרפאה האזורית - קרן הלמסלי

 שלום נורמן - לקראת אוסטרליה והפרוייקטים 17:30 - 18:30
המשותפים

 אצל ארז וינר יו"ר דירקטוריון תאגיד שדה בוקר 18:30 - 19:30
 - ערן  (ארומה רמת החייל ת״א)עם ערן דורון וגלי בהרב מיארה 

דורון
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יום שני 27 אוגוסט
ירושלים

 (אשלים) בקו ביסמוט ביקור באשלים 09:00 - 10:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון ) שמול - שוטף10:00 - 10:30

 ביקור זאב ביילסקי יו״ר מטה הדיור ברמת הנגב11:00 - 15:30

יום רביעי 29 אוגוסט
 סיור מוסדות חינוך10:00 - 13:00

 (מועצה אזורית רמת נגב- חדר  ישיבת דירקטוריון14:30 - 16:00
 - tsionsמליאה)

 7:45 ברכות באירוע סוף הקיץ ותחילת שנת 18:00 - 22:00
 - מאיה  אלמליח (פארק גולדה )הלימודים - דודו טסה בהופעה 

יום שישי 31 אוגוסט

שבת 1 ספטמבר
 אוסטרליה00:00

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 טיסה לאוסטרליה22:00 - 23:00

יום ראשון 26 אוגוסט
 (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 )

 (במשרדו של ערן  9:30 שחר שילה וערן - שוטף 09:30 - 10:30
 - ערן דורוןדורון )

  (במשרדו של ערן ) 10:30 שירה מור יוסף- שוטף 10:30 - 11:30
- ערן דורון

 -  (במשרדו של ערן ) קדם מליאה - 2 בפסטמבר 11:30 - 12:30
ערן דורון

 -  (במשרדו של ערן ) 13:00 עוזי חבשוש - שוטף 13:00 - 14:00
ערן דורון

 - ערן דורון ערן דורון ונחום ברנע סיור בעזוז15:30 - 18:30

יום שלישי 28 אוגוסט
 מפגש עם שינשים של ניצנה וביס"ש שדה בוקר08:30 - 09:30

 פגישת היכרות עם לאון מורליו עובד חדש 09:30 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )במקום דור שאלתיאל 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אבי שליש - אישי10:00 - 10:30

 סיור במועצה אזורית רמת נגב- עמוס שוקן 11:00 - 14:00
(מו"ל הארץ)+ ערן דורון (ראש מ.א רמת נגב)+ עוזי חבשוש+ 

 -  (לרשום ב- waze- מועצה אזורית רמת נגב )משה ביבי+ כפיר כהן
Kfir Cohen

 (במשרדו של ערן ) טליה ריפמן 15:00 - 16:00

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון ) 15:45 הילה קפלן 16:00 - 17:00
דורון

  ברכות להורים ובני נוער תוכנית שגרירים19:15 - 19:45
 - ג'רד וויט(בוסטן דקל - קיבוץ רביבים)

 פעילות הכרות עם הורי כיתות ט׳20:00 - 21:00

יום חמישי 30 אוגוסט
 - ג'רד (מיילים) ניוזלטר שותפויות לקהילות בחו"ל09:00 - 09:15

וויט

 הרמת כוסית שלטון המקומי במעמד ראש 10:30 - 14:30
 (איבניו אייר פורט סיטי )הממשלה 

 חתונה הבן של מאיר סהר19:30 - 20:30


