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יום שני 1 אפריל
כנס ראשי מועצות אזוריות

ירושלים

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 - אדוה לויד (חדן מליאה) פורום מזכירים08:30 - 10:30

יום רביעי 3 אפריל
 עידו עמר ויונתן קישנובסקי בנושא תכנית 08:30 - 09:00

 (במשרדו של משתחררים במועצה עם  ליאור זלוף וגל ליטמן 
 - ערן דורוןערן )

 -  (במשרדו של ערן) דוד סבח - הערכת עובדים 09:00 - 09:30
ערן דורון

 המשך שיתוף פעולה עם קק"ל פארק גולדה עם 09:30 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יענקל'ה 

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

 ועדת שכר - אדוה, אליעזר, ורד פליישר 12:30 - 13:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )וטטיאנה 

 ביקור קובי אלירז ברמת הנגב - העתקת בסיס 14:00 - 16:30
 (במשרדו של ערן )גדנ"ע

  (במשרד של ערן דורון) הכנה לכנס קהילות הנגב17:00 - 18:00
- הילה קפלן

 מטה מול מטה מדרשת בן גוריון - תזכורת 18:00 - 19:30
 - ערן דורון (חדר המליאה במועצה )לכולם

 פוליטיקה על הבר- אילן גילאון20:00 - 22:00

יום שישי 5 אפריל
 -  קבוצה חשובה מ jnf אוסטרליה ( זאב קדם)11:30 - 16:30

ערן דורון

שבת 6 אפריל

יום ראשון 31 מרץ
 כנס ראשי מועצות אזוריות08:30

 מטה מועצה - כולם (מבנים במועצה,שידרוג 09:00 - 10:30
 - ערן דורון (חד"ן מליאה)אתר המועצה ומוקד 106)

  קדם מליאה טלפוני - עם אדוה, אליעזר ושירה 14:00 - 15:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן  דורון)

יום שלישי 2 אפריל
 כנס ראשי מועצות אזוריות18:30

 - מאיה  אלמליחיום כדור הארץ 2019

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

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

 בר מצווה שי חג׳ג׳20:00 - 21:00

יום חמישי 4 אפריל
 (יפגוש אותך  עם אלכס במשאית מנוף אשפה 07:30 - 09:00

במדרשה )

  ברכות לפורום מנהלי שפ"ה אשכול נגב מזרחי 09:30 - 10:00
 - ערן דורון(במליאה )

  עם אדוה וורד פליישר בנושא מבנה ארגוני 10:30 - 11:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 - ערן  (במשרדו של ערן ) דורית דלריאה - שוטף 11:30 - 12:00
דורון

15:00 - 12:00 charlie Grufzman ( במשרדו של ערן) ערן דורון - 

 יגאל גרנות וזיו יופה התייעצות להקמת מרכז 15:00 - 15:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מבקרים במדרשה 

 (במשרדו של ערן  צוות מדברן עם הילה קפלן 16:00 - 17:00
 - ערן דורוןדורון)
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יום שני 8 אפריל
ירושלים

 (במשרדו של ערן דורון) רינת חכים08:30 - 09:30

 - אדוה לויד (חד"ן מליאה) פורום מזכירים08:30 - 10:00

 ישראל זיו09:30 - 10:15

 פעילות פרטית10:15 - 10:45

 פגישה עם ראש המועצה רמת נגב - ערן דורון +12:00 - 13:00
 (רחוב האנרגיה 77, בנין 1 , קומה 4. פארק הייטק באר עוזי צוובנר

 ניר שמואלי13:00 - 13:30

 עו"ד מיכל ברק ועו"ד דוד גיט בנושא השבחה, 14:30 - 15:30
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון )אגרות והיטלים עם שירה ואמיר 

 (במשרדו של  מיכה קורמן - יועץ קהילתי טללים15:30 - 16:30
 - ערן דורוןערן דורון מוא"ז רמת הנגב )

 (במשרדו של  ניגון בן אור תושב מיועד לשיזף  16:30 - 17:00
ערן )

  17:00 תזכורת  דירקטוריון מי רמת הנגב17:00 - 18:30
 - yaacovm1(מועצה)

 הזמנה: בית מדרש מועצתי- מפגש פתוח 19:00 - 22:00
 (IDT) .במדרשה, יום ב׳ 8 באפריל 2019, 7 אח. - 10 אח

יום רביעי 10 אפריל
 עדלאידע סיכום והפקת לקחים עם אופיר מנהל 08:00 - 09:00

תיכון סביבתי, אורלי גלעד, דוד כהן, מוטי זנה, הילה קפלן 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )וצוות שפ"ה

 (במשרדה של  מענק איזון - מרגד חשבונאים09:00 - 10:00
 - אדוה לוידאדוה )

 ועדת בחינה ליועץ משפטי עם אדוה, ורד 10:00 - 13:00
 - (חדר ישיבות מועצה אזורית רמת הנגב )פליישר ועו"ד הילה רווח 

ערן דורון

 תזכורת - התנעה למענה תרחיש היחוס כולל 13:00 - 14:30
 - ערן דורון (מליאה )השלמות (ברשות רח"ל ופיקוד העורף) 

 מכינה לועדת היגוי תוכנית כוללנית רמת הנגב 14:30 - 17:30
 - Secretary Gal (מועצה אזורית רמת הנגב )-( ועדה 23.5 )

 (בשדה ברכות - יום שיא מופעי בתי ספר מנגנים 18:00 - 19:30
בוקר - אולם ספורט )

 תוכנית מתאר כוללנית רמת הנגב - תפיסה 18:30 - 21:30
תיירותית - שיתוף ציבור -הצגת עקרונות התפיסה התיירותית 

 - Secretary Gal (מוא"ז רמת הנגב )לתיירני המועצה

יום שישי 12 אפריל

שבת 13 אפריל

יום ראשון 7 אפריל
 (במשרדו של 8:00  מירי - שוטף והערכת עובדים08:00 - 08:30

ערן)

  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:00
 - ערן דורון(חדר מליאה)

  11:00 שחר שילה ורונית ניר בנושא אבן ארי  11:00 - 12:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון מוא"ז רמת הנגב )

 ישיבת עמותת תחנת הניסויים לאישור דוח 12:30 - 13:30
 - yaacovm1 (מועצה)כספי 2018

 ישיבת המשך הגיל השלישי עם אדוה, ספי, ורד 13:30 - 14:30
 - ערן דורון (במליאה )ונעמה, נציגי ישובים 

 ליז ובאפי- קרן מאירוף14:30 - 16:00

 (הסעה  סיור חברי מליאה בפתחת ניצנה 16:30 - 18:30
 - ערן דורוןמאורגנת יוצאת מהמועצה )

 - ערן דורון (מועדון קדש ברנע) ישיבת מליאה 18:30 - 21:00

יום שלישי 9 אפריל

יום חמישי 11 אפריל
תל אביב

מירי חופש/ בדיקות 

 - ורד פליישרשירה אברהמי חוזרת מחל"ד

 (רח' מעגל הגפן 53   ביקור חולים אופיר צימרניג08:00 - 09:00
ירוחם)

 חיים סלוצקי+ ערן דורון+ מושיק ביבי+ הגר 11:00 - 12:00
 - Hagar Sharan (גני התערוכה שער 1, מול רכבת האוניברסיטה)שרן 

  ערן דורון+ אלי גונן+ מושיק ביבי+ הגר שרן12:00 - 13:00
(גני התערוכה שער 1, מול רכבת האוניברסיטה (לרשום ב-waze- גורן 

 - Hagar Sharanעמיר יועצים))

  נחמה רונן+ ערן דורון+ מושיק ביבי+ הגר שרן14:00 - 15:00
 - Hagar Sharan(אזור תעשייה צפוני, לוד)

 שיעור במכינת הנגב 20:30 - 22:00
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יום שני 15 אפריל
ירושלים

 שי וייל + מושיק ביבי - קבוצת מלגם10:15 - 11:15

 הקמת עיר התנ"ך העולמית (ערן דורון + עוזי 12:00 - 13:00
 (עמק ברכה 29, ת"א, קומה 13, דירה חבשוש + מיקי גולדנברג)

 - עוזי חבשוש52)

 (כנרת 5 מגדל בסר 3  אצל עו"ד אייל בוקובזה 13:15 - 14:15
 - ערן דורוןקומה 12 בני ברק ( ליד קניון איילון )

 רופא עיניים16:00 - 17:00

 ארוחת ערב עם אמי פרידמן17:00 - 18:00

 הרמת כוסית נגב אקולוגיה18:30 - 19:30

יום רביעי 17 אפריל
 סמח"ט פארן טל איגליצקי + 2 קצינים בנושא 08:00 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מרוץ פארן בשיתוף הישובים 

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) הילה קפלן -שוטף 09:00 - 10:00
דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) ורד חדידה - שוטף 10:00 - 11:00

 - ערן דורון (במליאה) הרמת כוסית לפסח 11:00 - 12:30

 - ערן (במשרדו של ערן ) אנדרי אוזן ועוזי חבשוש 13:00 - 14:00
דורון

 ישיבת סטטוס - פתיחת שנת הלימודים - 17/4 14:00 - 15:00
 - סוניה רביבו (חדר ישיבות)14:00

 (במשרדו של ערן) גרטה 14:30 - 15:00

 (במשרדו של ערן  איתן דוניץ ואלון מלכיאור 15:00 - 15:30
 - ערן דורוןדורון)

 צוות משימה מרחב עם עם שמואל בזק, שירה, 15:30 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )גד, אןפיר 

 מרכז מחקר של הטכניון (חט"ל: איציק בר, 17:00 - 18:00
 יהודה אבני, מ.א רמת נגב: ערן דורון, מ.מ ירוחם טל אוחנה)

 תזכורת: ישיבת דירקטוריון 01-2019, החברה 18:00 - 20:00

יום שישי 19 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)ערב פסח

שבת 20 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)פסח

יום ראשון 14 אפריל
 ענבל קפלן בנושא בדיקה מחודשת התכנות 09:00 - 09:30

 - ערן  (במשרדו של ערן)טיילת פתחת ניצנה עם שירה מור יוסף 
דורון

 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00
ערן דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) יואב לביוד11:30 - 12:30

 יוסי אשד ופאם קרייל - סיור בשיזף וקדש עם 12:30 - 15:00
 - ערן דורוןהילה קפלן 

 (חדר לידיעה - צוות עבודה - שכונה בשדה בוקר15:00 - 16:00
 - שירה מור יוסףמליאה מועצה)

 כנס jazz במכון בן גוריון לחקר הציונות- ברכה 16:00 - 17:00
 (במורשת)בטקס עם השגריר האמריקאי

 - ערן דורון (במשרדי הועד המקומי ) מנחם אופיר 17:00 - 17:30

יום שלישי 16 אפריל
 9:00 עוזי חבשוש - שוטף + פגישה עם ליאון דוד09:00 - 10:00

 (במשרדו של ערן ) ביקור חיים ביבס ברמת הנגב 10:30 - 12:30

  ביקור תורמת אוסטרלית עם גדעון שביט 12:30 - 13:30
(במועצה )

 אליעזר יעקב ויניב מזעקי אשכול נגב מזרחי 14:00 - 15:00
 בנושא מכרז פסולת ביתית- נגב אקולוגיה עם הילה קפלן 

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (במכונים) אצל נועם ויסובורד - שוטף 16:00 - 17:00

 לא לקבוע 17:00 - 20:00

 אייל מור יוסף20:15 - 21:15

יום חמישי 18 אפריל
 איתן פלדזשטיין 08:00 - 08:30

 -  (במשרדו של ערן דורון) צבי בן דרור - היכרות 09:00 - 09:30
ערן דורון

 - ערן  (במשרדו של ערן )  שירה מור יוסף- שוטף 09:30 - 10:30
דורון

 (במשרדו של ערן  דוד סבח - הערכת עובדים10:30 - 11:00
 - ערן דורוןדורון)

 -  (שיזף וקדש ברנע) גדעון שביט ואליעזר שקדי11:00 - 15:00
ערן דורון

 שירן מוסקוביץ15:30 - 16:00
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יום שני 22 אפריל
ירושלים

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

יום רביעי 24 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)

 פעילות פרטית18:30 - 19:30

יום שישי 26 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)שביעי של פסח

שבת 27 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג פסח (ישראל)

יום ראשון 21 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הראשון-ישראל)

 פעילות פרטית17:00 - 18:00

יום שלישי 23 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 25 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום החמישי-ישראל)
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יום שני 29 אפריל
ירושלים

 יוסי ורשבסקי+ ערן דורון+ מושיק ביבי+ הגר 10:00 - 11:00
 - Hagar  (הברזל 23, רמת החייל, בניין רשת, קומה 4, ת"א)שרן

Sharan

 עודד זבולון+ערן דורון/ראש מועצה רמת נגב - 12:00 - 13:00
 (משקי פגישה לפני האסיפה של מ. הנגב שתתקיים ב- 20.9

 - Mira Shalom הנגב, רח' חרוץ 6, יד אליהו, ת"א, קומה ב')
(Mishkey-Hanegev)

 ניחום אבלים טלי אשר13:15 - 14:15

  29.4 בשעה 16:00        שולחן ראש המועצה 16:00 - 18:30
 - ספי מלכיאור(בית הספר נגב סיני)

 פגישה עם בנבה  מח"ט פארן בנושא שיפור 18:30 - 19:30
 (במשרדו של ערן)שיתוף ה פעולה 

יום רביעי 1 מאי
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

ערב יום השואה

  (במשרדו של ערן) מוני ושי זינדרמן בנושא קצ"א 08:00 - 08:30
- ערן דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) סוניה - שוטף08:30 - 09:00

 (במשרדו של ערן ) דודי יצחקי - אישי09:00 - 09:30

 - ספי מלכיאור (משרדו של ערן) ספי+ערן שוטף09:45 - 10:45

 10:30 -***תזכורת **בי"ס יסודי פתחת ניצנה 10:30 - 12:30
בהשתתפות  ספי, חן גולדמן, גבריאלה נציג ועד הורים 

 משאבים ובוסתן, מזכירי פתיחת ניצנה ויו"ר ועד פתחת ניצנה 
 - ערן דורון(נא אשרו הגעתכם !!! חדר מליאה מועצה )

 נאות חובב - דיון נוסף בועדה הג"ג דרום - 13:00 - 14:30
 (באר לבקשת מטה משרד הפנים לעיון נוסף בהמלצות הועדה

 - שבע, קרית הממשלה, קומה 3, מהמעליות ימינה, דלת שנייה מימין)
תומר קשת

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

  הכנה לוועדת היגוי כוללנית בנושא כלכלה16:30 - 17:45
 - מזכירות אגף הנדסה(חדר ישיבות אגף הנדסה)

יום שישי 3 מאי

שבת 4 מאי

יום ראשון 28 אפריל
 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30

 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00
ערן דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון) ג'רד - שוטף11:00 - 12:00

 - ליאור זלוף (משרד של ערן) תקציב מלגות תש''פ12:00 - 12:30

 (מועצה רמת  חשיבת מיקום האוניה עם האמנים12:30 - 13:30
 - הילה קפלןנגב-משרד ערן)

  היכרות עם מרים מיכאליס רכזת הגיל השלישי14:00 - 14:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)

 -  (במשרדו של ערן דורון) יובל גולדסמן - היכרות 14:30 - 15:00
ערן דורון

 פגישה עם אנתוני וולדן17:15 - 18:15

 - שירה מור יוסף (מליאה) קורס ועדות תכנון17:30 - 18:00

 ארוחת ערב אנתוני וולדן19:00 - 20:00

 ת"א - מלון טל 20:30 - 00:00

יום שלישי 30 אפריל
 צוות מרכז טיפולי עם שירה, גד, ורד חדידה וספי08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )- פעם בשבועיים 

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

 עלות תיכון שנה ראשונה עם אדוה, אליעזר, 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )זוהר, דפנה ארבל וספי 

 -  (משרד ערן) ערן +אנה+ספי- שפ"ח רמת הנגב10:30 - 11:30
ספי מלכיאור

  רשות ניקוז- הצגת תכנית חומש רמת הנגב11:30 - 12:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן  דורון)

 - ורד פליישר (בית גיל הזהב) ארגון לומד14:00 - 15:30

 צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, שמואל 15:30 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )בזק 

 תזכורת!!     16:00    פגישה ערן+ספי עם הצוות16:00 - 17:30
 - ספי מלכיאור (חדר מליאה מועצה )הניהולי של בית הספר

 לא לקבוע 18:00 - 19:00

 (חדר ישיבות) בית מדרש מועצתי - דפי19:00 - 22:00

יום חמישי 2 מאי
 (ישראל)יום השואה

 ציון שמר ונציג מהונללו07:30 - 08:30

  נטע הוכברג רכזת מעורבות חברתית - היכרות 08:30 - 09:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)

 (במשרדו  קדם מליאה עם אדוה, אליעזר ושירה 09:00 - 10:00
 - ערן דורוןשל ערן  דורון)

 10:00 טקס יום השואה בבי"ס משאבים 10:00 - 11:00

 (מו"פ רמת נגב  11:00 ביקור חבר פרלמנט גרמני11:00 - 12:00
(tsions - 

 -  (במשרדו של ערן ) עוזי חבשוש - שוטף 12:30 - 13:30

 ועדת בחינה ליועץ משפטי עם אדוה, ורד 13:30 - 15:30
 - (חדר ישיבות מועצה אזורית רמת הנגב )פליישר ועו"ד הילה רווח 

ערן דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן- שוטף 15:30 - 16:00

 - ערן  (במשרדו של ערן) חן גולדמן לקראת מכרז16:30 - 17:00
דורון

 (משרדי  ח״כ בצלאל סמוטריץ עם איציק צור 21:30 - 22:30
 - ערן דורוןישיבת ההסדר ירוחם )


