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יום שני 1 ינואר
ירושלים

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב

  8:30  ספי מלכיאור שוטף אחת לשבועיים 08:30 - 09:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 - (במשרדו של ערן ) 09:00  שיפרה ומוטי - שוטף 09:30 - 10:00
ערן דורון

 ח״כ מיקי זוהר - ועדת כספים11:30 - 12:30

 שי חג׳ג׳12:30 - 13:30

 אסתי גולדווסר - קק״ל אוסטרליה14:30 - 15:30

 -  (במליאה ) 17:00 יוני שריר עם נציגי הר הנגב 17:00 - 18:00
ערן דורון

 18:00  רותם ישראלי בנושא הצגת פרוייקט 18:00 - 18:30
 קמפאין ואירוע פורים במועצה עם דוד כהן ועוזי חבשוש 

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 שיעור גיטרה18:30 - 19:15

יום רביעי 3 ינואר
09:00 TANYA NATHAN YAD JCO (במועצה) ג'רד וויט - 

09:00NEIL AND KAMI POMERATNTZ ג'רד  (מועצה) ביקור - 
וויט

 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 9:00  ביקור דני עברי סגן ראש המועצה אזורית 09:00 - 11:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )משגב 

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

 13:00 עם מוטי ואופיר הכנה לתרגיל מועצתי 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )חירום 

 14:00 פגישה עם ראש מועצת רמת נגב ערן 14:00 - 15:00
 - קרינה למפרט (מועצה רמת נגב)דורון & צבר רפואה

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 15:00 חמי כהן שוטף 15:00 - 15:30
דורון

18:00 - 17:00Rick Kornfeld 

יום שישי 5 ינואר
09:30 TANYA NATHAN YAD JCO (במועצה) ג'רד וויט - 

09:30NEIL AND KAMI POMERATNTZ ג'רד  (מועצה) ביקור - 
וויט

שבת 6 ינואר

יום ראשון 31 דצמבר
 (במשרדו  8:00 סוניה, סיור לימודי עובדי מועצה08:00 - 08:30

של ערן)

 - ערן (במשרדו של ערן ) 8:30 ורד חדידה - שוטף 08:30 - 09:15
דורון

 (עיריית דימונה-  דירקטוריון אשכול נגב מזרחי10:00 - 12:00
 - רויטל עטר כלפון-משרד איגוד רשויות אשכוללשכת ראש העיר)

  פיתוח חקלאות ברמת נגב לאורך צירי דרכים12:30 - 14:00
 - (אצל יואב מורג במשרד החקלאות מחוז הנגב חוות נסיונות גילת)

[Yoav Morag] יואב מורג

 (שדה בוקר) הלוויה עידו בזק13:30 - 14:30

 15:00  גידי לרמן ומיכל בן שושן לרמן 15:00 - 16:00
 אדריכלים בנושא אגן תעסוקה צין אורון עם שירה ועוזי 

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 16:30 משה זוהר בנושא חוות זוהר המדבר עם 16:30 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )דוד כהן 

 - ערן דורון רפי נשיא - הכנה ליום ועדים 17:00 - 18:00

  (במשרדו של ערן ) אלון צדוק ואיציק צור- שוטף 18:00 - 19:00
- ערן דורון

יום שלישי 2 ינואר
 8:00 גרטה 08:00 - 08:30

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

 אירוע מסכם יחידת התערבות09:45 - 10:45

 -  (מו"פ) ישיבת צוות עם עובדי המו"פ והמנהלים11:00 - 12:00
ערן דורון

 סיור אזור מרת״ח קציעות12:15 - 17:15

יום חמישי 4 ינואר
 TANYA NATHAN YAD JCO(במועצה) ג'רד וויט - 

NEIL AND KAMI POMERATNTZ ג'רד וויט (מועצה)ביקור - 

 - אדוה לויד שוטף אדווה-ערן08:00 - 08:30

 סקירה של ערן על המועצה וסיור מינהל התכנון08:30 - 11:30

 אימון הקמה יחידת התערבות פתחת ניצנה12:00 - 13:00

 13:30 שיחת ועידה בניידים - עם סיגל מורן, איל13:30 - 14:00
 - ערן דורוןבלום ועוזי בנושא משרפה לאשפה 

 14:00 אייל בלום פגישה בנושא תב"עות 14:00 - 15:00
  (במשרד של ערן דורון)משותפת אצל ערן דורון עם עוזי חבשוש 

 15:00 בנושא חינוך ונוער לאור צמיחת מרחב 15:00 - 15:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עם ספי, אדוה  אייל מור יוסף 

  15:30 החלטה בנוגע לבוסתן במדבר תשע"ט15:30 - 16:00
 - אדוה לויד(במשרדו של ערן)

 מפגש יוזמות חינוכיות של מורי המועצה16:00 - 16:30

 17:00 אורלי גלעד תאום צפיות לקראת ישיבת 17:00 - 17:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מטה מול מטה ורשות 

 17:30 מנהלי מחלקות עם ועד מדרשת בן גוריון 17:30 - 19:00
 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה)בנושא נהלי עבודה 
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יום שני 8 ינואר
ירושלים

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

 בדיקת האפשרות של צירוף מ.א. רמת נגב 11:30 - 13:00
 (ירמיהו 39 מגדלי הבירה קומה 6 חדרלשותפות מעברים נגב צפוני

 - סיגל מורן 605 ירושלים)

 ח״כ איתן ברושי13:15 - 14:15

 יואב לאביוד14:00 - 14:45

 עמית- רמ״ט מירי רגב14:30 - 15:30

 אבי גבאי15:30 - 16:30

 ח״כ מירב מיכאלי16:30 - 17:30

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 10 ינואר
00:00Peter Ornstein and Tara Winer Boulder ביקור  
 - ג'רד וויט(מועצה)

 סימון - JNF אוסטרליה08:00 - 09:00

 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 - ערן דורון (במליאה ) שיחה עם אגף שפ"ה 09:00 - 10:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 10:00 - 11:00

 (משרד  11:00 הגיל השלישי עם ספי, נלי , ורד 11:00 - 12:00
 - ערן דורוןערן דורון)

 12:00 עם ישראל יוקל וספי בנושא חטיבת 12:00 - 12:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )בניים לממ"ד 

 בחינת הקמת שלוחה אולפנת נוב ברתמים עם 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )צביקה בלומשטיין וספי 

 ועדה גאוגרפית דרום - דיון בנושא חלוקת 13:00 - 13:30
הכנסות ממועצה מקומית תעשייתית נאות חובב בין הרשויות 

 - ערן  תרגיל תחריש ייחוס באזור פיחת ניצנה15:00 - 20:00
דורון

יום שישי 12 ינואר
 פעילות לכיתה א׳ בצין08:30 - 11:30

 אורי12:00 - 13:00

שבת 13 ינואר
 (פאב 40 ערב סיכום חגיגי לצוות צלילים במדבר18:30 - 20:00

טללים)

יום ראשון 7 ינואר
 (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 )

 - (חדר ישיבות מועצה ) 10:00 פורום תיאום ביצוע10:00 - 12:00
ערן דורון

 11:00 ביקור האלוף פיקוד העורף תמיר ידעי עם11:00 - 12:30
 מפקד נפת נגב, מפקד מחוז דרום, רע"ן אוכלוסיה  - היכרות 

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 עדכון מצב תיכון אזורי עם אדוה, ספי, שירה וגד12:30 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )גולדווסר

  13:00 ועדת היגוי 2018  מיזם חושבים עושים 13:00 - 14:30
 - ערן דורון(במליאה)

 14:30 חה"כ חרומי עם חמי כהן בנושא 14:30 - 15:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )הבדואים 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 16:00 ארז ירדני 16:00 - 16:30

 - ערן דורון (בהנדסה ) 16:30 ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 17:30

 - ערן דורון (טללים במועדון ) 18:00 ישיבת מליאה18:00 - 20:30

יום שלישי 9 ינואר
00:00Peter Ornstein and Tara Winer Boulder ביקור  

 - ג'רד וויט(מועצה)

 פגישה עם פיטר אורנשטין וטרה ויינר 07:45 - 08:30

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

 (במשרדו של ערן ) 9:00 ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 09:30 - 10:30

 פגישת אלון יפרח + ערן דורון (ראש המועצה 13:00 - 14:00
האזורית רמת הנגב) + עוזי חבשוש + יענקלה מוסקוביץ 

 (משרד אלון יפרח, בנין משרד בנושא: תוכנית גריעת שטחי אש
הבטחון החדש, קומה 5, הקריה ת"א (כניסה דרך שער שאול, שד 

 - עוזי חבשוששאול המלך))

  15:00 עוזי ברזילי מנהל פיתוח משאבים ברשות15:00 - 16:00
 (רח' הטבע והגנים עם תומר נחמני בנושא גיוס כספים לעבדת 

 - ערן דורוןזבוטינסקי 35 רמת גן בניין התאומים 2 קומה 1 )

 16:30 אופיר דביר יזם נדלן בנושא יזמות 16:30 - 17:30
 (חב' ewave נדלן  בחנות של קסטיאל ת"א )והשקעות בנגב 

יום חמישי 11 ינואר
 תזכורת: מעטפת המגדל הסולרי- תאום עמדות 08:00 - 09:00

 על תגובת המועצה לערר אשלים- אבי להם, ערן, שירה ועוזי
 - ראומה ערוסי(אצל שירה)

 שיחת טלפון עם דן ספרינגר קק"ל אוסטרליה 09:00 - 09:30

 (אוניברסיטת באר שבע ) 10:00 אצל רבקה כרמי10:00 - 11:00

 11:30 אצל אילן ישורון מנהל מקרקעי ישראל 11:30 - 12:30
 -  (קרית הממשלה חט' השמירה  קומה 4  באר שבע)עם יוני שריר 

ערן דורון

 -  (קפה סיאסטה ביג באר שבע) 13:00 עופר פדן 13:00 - 14:00
ערן דורון

 -  (קפה סיאסטה ביג באר שבע) 14:00 מאיר סהר 14:00 - 15:00
ערן דורון

 (קפה הלל ב"ש  17:30  שחר שילה ויואש לימון 17:30 - 18:30
(one ערן דורוןמתחם מבנה  לשעבר - 

 בת מצווה נועה וולף18:45 - 19:45
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יום שני 15 ינואר
  8:30  ספי מלכיאור שוטף אחת לשבועיים 08:30 - 09:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

  ועדת הפנים של הכנסת בנושא הותמ"ל10:30 - 12:00
(ירושלים)

 תזכורת: תכנון מצוק צין שדה בוקר- פגישת 12:30 - 13:30
הכנה למפגש עם התושבים- שירה מוריוסף, אורלי גלעד, איתי 

 (מא רמת הנגב- פרימן, שירי בן שחר, ערן דורון. אדווה- לידיעה
 - ראומה ערוסיאצל שירה)

 15:00 אריאל מריות בנושא סימבול עבדת עם 15:00 - 15:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוני שריר

 -  (במשרד של ערן ) 15:30 ספי מלכיאור- שוטף15:30 - 16:30
ערן דורון

 (במשרדו של ערן  16:30 אריק יעקב, גיוס כספים16:30 - 17:15
 - ערן דורון)

 17:30 פאבלו רוזנפלד באר מלכה בנושא 17:30 - 18:00
 (במשרדו של ערן )חקלאות 

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 17 ינואר
טיפול לרכב

 תוכנית בוקר אורלי וגיא07:00 - 07:20

 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 8:30  ניר תמרקין ואיתי קריגר בנושא היתרי 08:30 - 09:15
 (במשרדו של בניה ורישוי עסקים לחאן מרחב עם עם דוד כהן 

 - ערן דורוןערן )

  ועדה גאוגרפית דרום - דיון בנושא - בחינת 10:00 - 12:00
שינוי גבולות בין המועצה המקומית מצפה רמון והמועצה 

 (חדר ישיבות בקומה 2, קריית הממשלמה באר האזורית רמת נגב.
 - ועדה גאוגרפית דרוםשבע)

 - אדוה  (רמת הנגב) סיור ועדה גאוגרפית דרום12:00 - 16:30
לויד

 ערוץ 20 - ראיון17:00 - 18:00

 ברכות לקבוצת יזמים בתוכנית של סכנות 18:00 - 19:00
יהודית – דגש על התחדשות, יזמות וחזון של הנגב ברכות 

 - ג'רד  (מכון בן גוריון - משרדת בן גוריון)מפגש סכנות יהודית 248
וויט

יום שישי 19 ינואר
 (רביבים) אזכרה לשמוליק ריפמן ז"ל12:00 - 16:00

שבת 20 ינואר
 אוסי שיאון14:30 - 15:30

יום ראשון 14 ינואר
 (הנדסה ) 8:00 שיחה עם אגף הנדסה 08:00 - 08:30

 8:30  סיור עם סנ"צ אילן שושן ברמת הנגב + 08:30 - 11:30
 - ערן דורון (רמת הנגב )מוטי ושיפרה

 11:30 מפגש בנושא הקמת שדה תעופה בנבטים11:30 - 13:00

 13:30  דוד בן לולו עם יענקלה וציון בנושא 13:30 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שיתוף פעולה בין המו"פ למדגרה 

 14:30 יוסי בריינס בנושא יזמות ומנחת תעופה 14:30 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )בניצנה עם עוזי 

 (אצל יואב  פתחת ניצנה 150 נחלות לכל ישוב16:00 - 18:00
 - יואב מורג [Yoav מורג במשרד החקלאות חוות נסיונות גילת )

[Morag

 פעילות פרטית18:00 - 19:00

יום שלישי 16 ינואר
10:00 - 09:00 cycling academy -עדי דויש, איתן מזרחי 
לקראת הג׳ירו

 כנס תיירני רמת הנגב בראשות מנכ"ל התיירות 10:00 - 13:00
 - ערן דורון (מסעדת צוקים מצפה רמון  מצ"ב הזמנה )אמיר הלוי

 פגישת צוות היגוי + צוות דלוייט : "תוכנית 14:00 - 16:00
 (אולם מליאה, בנין מנהלה, כלכלית אסטרטגית לרמת הנגב"

 - עוזי חבשושמתחם מועצה)

יום חמישי 18 ינואר
 - ערן  (במשרדו של ערן ) 8:00 שוטף דפנה כהן 08:00 - 09:00

דורון

 (התקווה 4, ב"ש  תכנית אב נחל צין - וועדת היגוי09:00 - 11:00
 - אמרי בריקנר- לשכת התכנון, חדר ישיבות גדול)

 11:15  אצל יוסי יונה-  פיקוח על הבניה עם יוני 11:15 - 12:15
 - ערן דורון (קרית הממשלה קומה 5 מהקניון )שריר

 - הילה קפלן (באר שבע) פגישה עם גיל ריש12:15 - 13:15

 15:00 שירה - שוטף עם יוני שריר, עדכון עבדת 15:00 - 16:00

  16:00 צביקה אלוש נושאים שוטפים בנגב 16:00 - 17:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (במשרדו של 17:00 ירון כהן חב' גאודע עם ברני 17:00 - 17:30
 - ערן דורוןערן )
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יום שני 22 ינואר
 (מועדון  כנס ויום עיון חקלאים פתחת ניצנה09:00 - 12:00

 - yaacovm1קדש)

 10:00: סיעור מוחות בנושא איתנות פיננסית 10:00 - 12:30
 - ספי מלכיאור (מועצה אזורית רמת הנגב)במתנ"ס

 סיור אצל חקלאים פתחת ניצנה - ערן +יענקלה 12:00 - 15:00
 - yaacovm1 (קדש ברנע)+ אורן חזן + הילה קפלן

 פגישה וסיור במסוף ניצנה עם דוד חזות 15:00 - 16:00
 - yaacovm1 (מסוף ניצנה)ויענקל'ה מוסקוביץ

 באר שבע  - החברה למתנסים17:00 - 18:00

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 24 ינואר
 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 - ערן (במשרדו של ערן ) 8:30 הילה קפלן - שוטף 08:30 - 09:30
דורון

11:15 - 10:15 Ynet ראיון ב 

 אצל שאול גולדשטין מנכ"ל רשות הטבע והגנים12:00 - 13:00

  14:30  אצל עמיר ריטוב יו"ר מרכז המועצות14:30 - 15:30
(מרכז המועצות האזוריות )

 (מגדל עזריאלי  16:00 אצל בני גנץ עם רז ארבל16:00 - 17:00
 - ערן דורוןעגול קומה 37 משרדי חבר המימד החמישי )

 השתלמות לחברי מליאה ולחברי דירקטורים 17:00 - 20:00
 -  (חד"ן מליאה)בחברות ועמותות של מועצה אזורית רמת הנגב

אדוה לויד

יום שישי 26 ינואר
 סמינר בית מדרש בירושלים 00:00

חופשה 

שבת 27 ינואר
חופשה 

יום ראשון 21 ינואר
 -  (במשרד של ערן ) 8:00 דוד פלמ"ח - שוטף  08:00 - 08:30

ערן דורון

 -  (במשרדו של ערן ) 08:30 ורד חדידה - שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

 (במשרד  9:30 אדוה והילה בנושא אתר אשלים 09:30 - 10:00
 - ערן דורוןשל ערן )

 - (חדר ישיבות מועצה ) 10:00 פורום תיאום ביצוע10:00 - 12:00
ערן דורון

 10:30 סיור בישובים עם אלישיב רייכנר כתב 10:30 - 13:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון,  מ.א. רמת הנגב )מקור ראשון 

 13:30: כיסוי כלכלי לפרוגרמה החינוכית, ערן +13:30 - 14:30
 (מועצה אזורית רמת הנגב - משרדו ספי + דפנה + אליעזר + איתן

 - ספי מלכיאורשל ערן דורון )

 16:00 הכנה לביקור ראסל רובינסון עם ספי, 16:00 - 16:45
 דפנה, אדוה, איל וליאור זלוף ושירה מור יוסף / גולדווסר 

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (מ.א רמת  17:00: ישיבת דירקטוריון מתנ"ס 17:00 - 18:30
 - ספי מלכיאורהנגב)

יום שלישי 23 ינואר
 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 עוזי חבשוש - שוטף 08:00 - 09:00

ערן דורון

  (במשרדו של ערן ) 9:00 אושרה קמחי,  ניוזלייטר09:00 - 09:30
- ערן דורון

 (במשרדו של ערן ) 9:00 ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 09:30 - 10:00

 9:30 עם ספי ג'רד ובת שבע פטל - הצגת חזון  10:00 - 10:30
 - בת שבע פטל לביאן (משרד של ערן)פרוייקט שגרירים 2018

 11:00 ביקור בגנים פתחת ניצנה עם ספי, מיכל 11:00 - 14:30
 - ערן דורון (פתחת ניצנה)וגילה אזולאי 

 - אורלי זרחין שיחת טלפון עם ערן- קרן דיויס14:30 - 15:00

 15:00  גלעד גבאי, עזרי, תומר נחמני בנושא 15:00 - 16:30
תכנון מרת"ח קציעות, שבטה וניצנה עם שירה, הילה,עוזי 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ויענקל'ה 

 (במשרדו  16:30 שמואל בזק מרחב עם - שוטף16:30 - 17:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 17:30 מכרז לרכז תחום דוברות תקשורת וקשר 17:30 - 20:00
 - ערן דורון (בחדר המליאה רמת הנגב )עם הציבור

יום חמישי 25 ינואר
 סמינר בית מדרש בירושלים 00:00

 חופשה 07:30

 השכרת רכב 15:00 - 16:00
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יום שני 29 ינואר
ירושלים

 08:15 פגישה +סיור בבי"ס משאבים , ערן + 08:15 - 09:45
 - ספי מלכיאור (ביה"ס משאבים)ספי + חן גולדמן

 10:00 פרופ׳ בוריס זלצמן - מנהל המכונים 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )לחקר המדבר

 כנסת12:15 - 15:00

 15:00-מדרשת שדה בוקר- ערן דורון ראש 15:00 - 16:00
מועצת רמת נגב, קובי בר, יו"ר ועד העובדים, משה שגיא, 

סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים, איתן פלזנשטיין,
 (רחוב שבטי ישראל 34, בניין מחניים, קומה 1, חדר 105)יועץ מנכ"ל

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 31 ינואר
 (חגים דתיים יהודיים)ט"ו בשבט

 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 (במשרדו  8:30  שפרה בנושא תקציב עם מוטי 08:30 - 09:00
 - ערן דורוןשל ערן )

 (מועצה  גורן עמיר+ רמת נגב- סיור+ פגישה09:00 - 13:00
 - liad Ilaniאזורית רמת נגב)

 ** לידיעה**11:00 אצל יגאל צרפתי  מנהל 11:00 - 12:00
מינהל אזורי תעשייה בנושא אזור תעשיה משותף עם הבדואים, 

 ** לידיעה**מנהלי מחלקות - כללי עבודה נוהל12:00 - 13:00
 - אדוה לויד (חד"ן מליאה)התקשרויות ע"י עו"ד אבי להם 

 **לידיעה**פגישה בין אגף חינוך לאגף שפ"ה- 13:00 - 14:00
 - יעל גרינוולד (משרד ערן)חלוקת תחומי אחריות

 (מועצה מקומית  שולחן עגול, כנס קהילות הנגב 15:00 - 16:30
ירוחם, חדר ישיבות)

 FW:  לידיעה** ישיבת שולחן עגול בהשתתפות 16:00 - 18:00
צוות דלויט בנושא: "גיבוש אסטרטגיה כלכלית למועצה 

 (גן לאומי  ערב הוקרה ופרידה מעזרי אלון17:00 - 21:00

יום שישי 2 פברואר
 יום הולדת לילדים12:00 - 15:00

שבת 3 פברואר

יום ראשון 28 ינואר
 חופשה 14:30

יום שלישי 30 ינואר
 ביקור JOYCE RAYNOR  מנהלת בית ספר אדלסון לאס ואגס

 - ג'רד וויט(מועצה)

 (במשרד  8:15 דניאל מלמד איילים - התייעצות 08:15 - 08:30
של ערן )

  08:30 קדם מליאה עם אדוה, אליעזר, שירה וגד08:30 - 09:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 - ערן  (במשרד של ערן ) 9:30 ליאת מעוז וספי 09:30 - 10:00
דורון

 10:00 יוסי בנטוב נציג היזמים מחו"ל ואבי אופר10:00 - 11:00
 (במשרד  חב' אפקון עם עוזי וארז ירדני  פיילוט באתר אשפה 

 - ערן דורוןשל ערן )

 - ערן דורון (במשרד של ערן דורון) ג'רד, שוטף11:00 - 11:30

 (חוות פגישה JOYCE RAYNOR בית ספר א דלסון11:30 - 12:30
 - ג'רד וויטקורנמל)

 13:00  שירה - שוטף + הכנה לועדת תכנון 13:00 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ובניה 

 14:45   מעודכן - סדנא בנושא הסדרת מערכת 14:45 - 20:45
 - ערן  (מו"פ רמת הנגב )היחסים בין הועדים המקומיים למועצה

דורון

יום חמישי 1 פברואר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב

 8:00 עם ערן גרטנר ואיתי דוינסקי בנושא ועדת 08:00 - 08:45
 - ערן דורון (במשרד של ערן דורון)ערר ב- 6/2 

 (בבאר   סיור חטיבה להתיישבות + ויקטור וייס 09:30 - 11:00
 - Bar hay, Zvikiמילכה )

 13:30   ארוחת צהריים עם עירית וארט וולבאום13:30 - 15:00

 שרון שביט16:00 - 17:00

 (משרדי גאן  איציק ערן והילה-ג.א.ן תברואה16:00 - 17:30
 - הילה קפלןתברואה-רינתיה )

 שיזף - 6 שנים16:30 - 17:30


