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יום שני 31 דצמבר
ירושלים

 ועידת משרד הפנים במעמד נשיא המדינה ושר 08:30 - 16:30
 (אולם AVENUE הפנים- מעצבים יחד את עתיד השלטון המקומי

 - מרדכי כהןאיירפורט סיטי)
 - ערן דורון שיחה טלפונית עם דפנה כהן 09:00 - 10:00
  ביקור מנכ"ל הפדרציה ומיונים לבחירת שליח 10:00 - 21:30

(רמת הנגב )

יום רביעי 2 ינואר
 ליברמן וליבסקינד09:00 - 10:00
 אסיפה כללית - מרכז המועצות האזוריות- 10:00 - 12:00

בחירת יושב ראש המרכז
 ( מוא"ז מנשה מועדון  כנס מנהלי מחלקות נוער 13:30 - 15:00

הנוער בתוך בי"ס גוונים )

יום שישי 4 ינואר
 בוקר שיר בבית ספר 08:00 - 09:00
 יום הולדת גורי09:00 - 10:00

שבת 5 ינואר

יום ראשון 30 דצמבר
 (בבית של  8:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:00 - 09:00

 - אדוה לוידאדוה)
 8:00 מיכל ספי ואליעזר- תקציבים שהוקצו 08:00 - 08:30

 (במשרדו של אליעזר ( להעלות את ערן לישובים לשנה"ל הבאה
 - ערן דורוןבטלפון))

 פרידה מרבקה כרמי במכונים לחקר במדבר09:00 - 11:00
 נועם וייסבורד11:00 - 12:00
 (במשרדו של  13:30  רויטל סגל אשלים - אישי 13:30 - 14:00

ערן  דורון)
 14:00 ארתור דומוש וצביקה קמאי בנושא חוות  14:00 - 14:30

 (במשרדו של ערן  דורון רמת הנגב )סוסים טיפולית 
 14:30  בי"ס בוסתן פתחת ניצנה עם ספי, אופיר 14:30 - 15:15

 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון)ולירון גנס 
  15:15 קדם מליאה עם שירה אליעזר אדוה 15:15 - 16:15

 - ערן דורון(במשרדו של ערן  דורון)
 ניחום אבלים משפח זריז16:45 - 17:45

יום שלישי 1 ינואר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 8:00 צוות תיכון אזורי - ספי מלכיאור, שירה מור 08:00 - 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 )

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

 עוזי חבשוש09:30 - 10:00
 (במשרדו של ערן   קרן זמיר ברק - ראיון שליחה 10:00 - 10:30

 - ערן דורוןדורון מוא"ז רמת הנגב )
 ביקור קובי אלירז ואבי דדון ראש מנהל נכס 10:30 - 11:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )משרד הביטחון
 (במשרדו   טל אוחנה ראש מ.מ. ירוחם , היכרות 11:30 - 12:30

 - ערן דורוןשל ערן דורון ראש מוא"ז רמת הנגב )
 -  (במשרדו של ערן ) 12:30 ספי מלכיאור- שוטף 12:30 - 13:30
  13:30 שמואל בזק בנושא עמידר עם אופיר 13:30 - 14:15
 אצל  מלי שרביט בנושא חיתוך מצב רמת הנגב 15:00 - 16:00
 - ערן  (במועצה) ועד מרחב עם עם מטה המועצה 17:00 - 18:30

יום חמישי 3 ינואר
 נעמה כץ ובועז שר שלום - תיירות פתחת ניצנה08:00 - 09:00
 (שבטה) הנהלת רשות הטבע והגנים בשבטה10:00 - 13:00
 בנק אוצר החייל ליאנה  - חתימה למורשי 16:00 - 16:30

 (בנק אוצר החייל באר שבע)חתימה מי רמת נגב 
 (אולם גולדה רביבים כנס 40 לפטירת גולדה מאיר 17:30 - 20:30

(
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יום שני 7 ינואר
ירושלים

08:30 - 08:00  
 FW: ראיון ערן דורון - דה מרקר week (עדי כהן, 09:00 - 10:00

 - עומרי גלנדל"ן)
 פעילות פרטית11:30 - 12:30
 לא לקבוע12:30 - 21:30

יום רביעי 9 ינואר
 וועדת עבודה רמת נגב  - סיכום ניתוח מצב קיים09:40 - 12:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 11:00 - 12:00

  ביקור וסיור אג"ת - דודי לוטטי וערן גוזף 12:00 - 14:00
 - ערן דורון(במועצה)

 סיכום - וועדת עבודה רמת נגב  - סיכום ניתוח 14:00 - 15:30
 (במליאה )מצב קיים 

 15:30 סאלמה עדיסאד מביר הדאג' מייזמים 15:30 - 16:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון )ושיתופי פעולה 
 - ערן  (מועדון טללים) מפגש פעילים נתנאל אייזק17:30 - 19:30

דורון

יום שישי 11 ינואר
 הצגה בבית ספר צין09:30 - 10:30

שבת 12 ינואר

יום ראשון 6 ינואר
 העתק: צמיחה דמוגרפית ביישובי פתחת ניצנה- 09:00 - 10:00

 - מזכירות  (חדר מליאה)ערן, שירה, אופיר, אדוה ונציגי הישובים
אגף הנדסה

 (חדר 10:00 מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 10:00 - 11:00
 - ערן דורוןמליאה)

 (משרדו  11:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)11:00 - 12:00
 - אדוה לוידשל ערן )

 (במשרדו של ערן  דורון) שחר שילה וועדת תיירות 12:30 - 13:30
 ההזמנה עודכנה: מרכז חדשנות מו"פ רמת נגב , 14:00 - 15:00

(eran@rng.org.il) (IST) .יום א׳ 6 בינואר 2019, 2 אח. - 3 אח 
 - (מועצה אזורית רמת נגב במשרדו של ערן דורון)

hadas.southup@gmail.com
 - שירה מור (אצל  ערן) פיתוח 19 יח"ד באר מילכה15:00 - 16:00

יוסף
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה ) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 8 ינואר
 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 )
 - ערן (במשרדו של ערן ) 9:00 עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00

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

 - ערן דורון)
 ביקור רם זהבי מנהל המחוז משרד החינוך  11:30 - 15:30

 - רם זהבי (מ.א. רמת נגב)בפיתחת ניצנה 
 הילה קפלן ויוני שריר - תכנית איכות סביבה 16:00 - 17:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון)עבדת 2019 
 -  (במועצה) ועד מקומי אשלים ומטה המועצה 17:00 - 18:30

ערן דורון
 לא לקבוע 18:30 - 22:30

יום חמישי 10 ינואר
 רדיו דרום07:30 - 08:00
 (במכון בן  אצל אריה ספוזניק בנושא כנס ג'אז 08:00 - 08:30

 - ערן דורוןגוריון )
 אצל נועם וייסברוד עם עמית גרוס  דפנה ארבל,08:30 - 09:30

 - ערן דורון (במכונים מדרשת בן גוריון )ספי מלכיאור וליאת מעוז 
  אלון מלכיאור ואביגד וונשק - הכנה לויאטנם 09:30 - 10:00

 - ערן דורון(במשרדו של אביגד)
 -  טלפונית- שיחה עם דפנה כהן נסיעה לארה"ב10:00 - 11:00

ערן דורון
 עו"ד מיכל ברק בנושא הגדלות בסיס חיוב 11:00 - 12:00

 (במשרדו של ערן  דורון ארנונה והטלי השבחה עם אמיר אלחייק 
 12:30  ענת שרגאי , ספי ורד ונעמה בנושא הגיל 12:30 - 13:30

 - ערן דורון (במועצה )השלישי 
 ריאיון עם ערן דורון  בנושא עדכון תהליך 13:30 - 14:30
 אלון אוריון נוגה עם צורית שטרן בנושא הקמת 14:30 - 15:30
 החתמות  בבנק15:30 - 16:00
 חתימות בבנק אוצר החייל אצל יאנה 16:00 - 16:30
 (חדר מליאה-  דריקטוריון מתנ"ס רמת הנגב16:00 - 19:00
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13 ינואר 2019 - ינואר 2019
19 ינואר 2019

יום שני 14 ינואר
ויאטנם 
 (מוסך מימד באר שבע)טיפול לרכב

ירושלים
 טיסה לשנגחאי09:00 - 18:30

יום רביעי 16 ינואר
ויאטנם 

עידן דרור במילואים 
 ביקור באונ' הלאומית נונג לם- נשיא 09:00 - 13:30
האוניברסיטה.

יום שישי 18 ינואר
ויאטנם 

 נסיעה07:00 - 10:30
 פגישה עם סגן מושל מחוז נין בין11:00 - 12:30
 פגישה עם מנהל אגף החקלאות במחוז12:30 - 13:30
 ארוחת צהרים עם סגן מושל המחוז13:30 - 14:30
 פגישה עם נציגי מחוז האי פונג15:00 - 16:00

שבת 19 ינואר
ויאטנם 

יום ראשון 13 ינואר
 ויאטנם 00:00

 (משרדו  8:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:00 - 08:30
 - אדוה לוידשל ערן )

 (במשרדו של ועדת פרט - אליעזר, אדוה, טטיאנה08:30 - 09:30
 - ערן דורוןערן )

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

 (קפה לולה סמילנסקי עם שלום נורמן בבאר שבע 11:00 - 12:00
באר שבע )

 (במשרדו של שפרה בוכריס  ואופיר קלימי - שוטף13:00 - 13:45
 - ערן דורוןערן  דורון)

 - ערן דורון תומר מרציאנו14:00 - 14:30
 טיסה לויאטנם לא לקבוע16:00 - 22:30
 (בית של  מפגש סיכום משלחת צעירים יצא 16:002018 - 18:00

 - ג'רד וויטג'רד - רביבים)

יום שלישי 15 ינואר
ויאטנם 

 שנגחאי- פגישה בקונסוליה הישראלית עם 10:30 - 12:30
הנספחת הכלכלית והחקלאית

 טיסה לויאטנם13:00 - 19:00

יום חמישי 17 ינואר
ויאטנם 

 פגישה עם אנשי ארגון אולקו09:00 - 10:30
 פגישה עם שגריר ישראל בויאטנם- נדב אשכר11:30 - 13:30
 אוניברסיטת ויאטנם לחקלאות- נשיאת 14:00 - 16:30
האוניברסיטה
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20 ינואר 2019 - ינואר 2019
26 ינואר 2019

יום שני 21 ינואר
ויאטנם 
ירושלים

 פגישה- שר החקלאות אזור ינגון, שגריר ישראל 09:00 - 10:30
במיאנמר רונן גיל אור.

 פגישה עם יו"ר ארגון מגדלי האורז11:30 - 13:30
 פגישה עם מזכ"ל ארגון מגדלי הירקות ופירות14:00 - 16:00

יום רביעי 23 ינואר
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 09:15 - 10:00

 (ביקור בפלוט B וארוחת צהרים  ביקור הנהלת רמ״י11:00 - 15:00
 - עוזי חבשושבמו״פ)

 לא לקבוע15:00 - 19:00

יום שישי 25 ינואר
 כנס נקלטים בשדה בוקר 08:30 - 09:30
 חג יישוב - שיזף12:00 - 15:00
 אזכרה בחיפה 15:00 - 18:30

שבת 26 ינואר

יום ראשון 20 ינואר
ויאטנם 

 טיסה למיאנמר09:00 - 13:30
 מפגש בבית השגריר במיאנמר17:00 - 19:00

יום שלישי 22 ינואר
 ויאטנם 00:00

 פגישה עם ראש הממשלה ושר החקלאות של 12:00 - 14:00
מחוז מנדלי

 השקת אגודת בוגרי תכנית המשתלמים14:30 - 16:30
 טיסה לארץ17:00 - 00:00

יום חמישי 24 ינואר
 - ערן  (במשרדו של ערן  דורון) ורד חדידה - שוטף10:30 - 11:30

דורון
 יוסי דה לוי11:15 - 12:15
 12:00 דיון בנושא רכז עסקים קטנים עם שחר 12:00 - 13:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון)שילה, אדוה, עוזי וליאור זלוף 
 - ליאור זלוף (מועצה) ביקור נגב גליל- האב13:00 - 14:00
 13:30 יואל רובין אשכול נגב מזרחי עם שחר 13:30 - 14:30

 (במשרדו של ערן  שילה בנושא מוערבות האשכול בתיירות 
 - ערן דורוןדורון)

 גרטה14:30 - 15:00
 אולפנת נוב ברתמים עם צביקה בלומשטיין, 15:00 - 16:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון)שירה וספי 
19:00 - 18:00aabgu ארוחת ערב עם דאג ססרמן וצוות  

(מסעדת כרמים באר שבע)
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27 ינואר 2019 - ינואר 2019
2 פברואר 2019

יום שני 28 ינואר
 - ג'רד וויט (מוצעה) משלחת אנשי ציבור בולדר00:00

ירושלים
  ערן דורון+ בועז סופר+ מושיק ביבי+ הגר שרן09:00 - 10:00

 - Moshe Bibi(קניון מבשרת- בית קפה "ביגה")
 משרד להגנת הסביבה10:00 - 11:00
 (משרדי חל"י 11:00 טיילת מצוק צין בשדה בוקר 11:00 - 12:00

ירושלים (רחוב כנפי נשרים 7 קומה 1 כניסה א' גבעת שאול ירושלים ))
 לא לקבוע12:30 - 18:00
  טקס חתימת ערים תאומות בולדר קולוראדו 18:00 - 20:30

 - ערן דורון(מועדון קיבוץ שדה בוקר )

יום רביעי 30 ינואר
 - ג'רד וויט (מוצעה)משלחת אנשי ציבור בולדר

 -  (במשרדו של ערן ) 8:15 שירה מור יוסף- שוטף 08:15 - 09:15
ערן דורון

 - Noa  (מועצת רמת נגב) פגישה עם ערן דורון09:00 - 10:00
Deutsch

 - ערן דורון פגישה עם משלחת מבולדר09:30 - 10:30
 (באר שבע  כלכלה משתפת עם ד"ר יאיר פרידמן11:00 - 12:30

 - שירה מור יוסףמשרדי הרשות לפיתוח הנגב)
 עמידר בנושא מבנים למרחב עם עם אופיר, 13:00 - 14:00

 (הדסה 90  שמואל בזק, גלית רוס ,  גלית איפרגן ודוד תורג'מן 
 - ערן דורוןקומה 3 (בנק ירושלים)באר שבע )

  15:15 ועדת רכב עם אדוה, דוד סבח ואליעזר 15:15 - 15:45
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

  16:00 ישיבת דירקטוריון מפעלי רמת נגב 16:00 - 17:30
 - yaacovm1(מועצה אזורית רמת נגב - חדר ישיבות)

18:30 - 18:00Ktziot Reservoir with Mayor Eran Doron  We) 
(will call EranTalia Tzour Avner - 

יום שישי 1 פברואר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 ההזמנה עודכנה: 1/2 שישי הוקדם !! ל9.00 09:00 - 11:00
חנוכת הגן של שמוליק - בנגב סיני, יום ו׳ 1 בפברואר 2019, 9 

(eran@rng.org.il) (IST) .שירה שרעבי ממ"דלפ. - 11 לפ - 
 אזכרה לשמוליק12:00 - 15:30

שבת 2 פברואר

יום ראשון 27 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 )
  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:00

 - ערן דורון(חדר מליאה)
 (במשרדו  קדם מליאה עם אדוה, אליעזר ושירה 11:30 - 12:30
 - ערן דורוןשל ערן  דורון)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון) יואב לביוד12:30 - 13:30
  ועד מקומי קדש ברנע עם מטה המועצה 14:30 - 16:00

 - ערן דורון(במועצה)
 (במשרדו של ערן  דורון) אריאל מריות - 16:00 - 16:45

יום שלישי 29 ינואר
 - ג'רד וויט (מוצעה)משלחת אנשי ציבור בולדר

 8:00 צוות תיכון אזורי - ספי מלכיאור, שירה מור 08:00 - 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 )

 הכשרת יו"ר ועדות מקומיות - פורום ראשי 09:00 - 11:00
 (חדר ישיבות הגדול- צד ימין במעליות, קומה 1, קרית רשויות

 - דוד לפלרהממשלה, רח' התקווה 4, באר-שבע)
 -  (רמת הנגב) ביקור שמואל אבואב ברמת הנגב 11:00 - 16:30

ערן דורון
 אביגד וונשק וגדעון - קרן בונה טרה15:30 - 16:30
 (עיריית באר  ישיבת מועצת הרשות לפיתוח הנגב 17:00 - 18:30

 - אורלי גבאי - מנהלת לשכת מנכלשבע , אולם המועצה)
 לא לקבוע 18:30 - 22:30

יום חמישי 31 ינואר
 - ג'רד וויט (מוצעה) משלחת אנשי ציבור בולדר00:00

 מו"פ ערבה תיכונה 08:30 - 13:00
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) עידן דרור - שוטף 09:00 - 09:45

דורון
 תמר שדה ובוני גולדנברג בנושא קהילת עבדת 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון)עם יוני שריר 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) יוני שריר שוטף15:00 - 15:30
 (חדר  מליאה  הנהלה העמותה למען התושב 16:00 - 18:00

 - ערן דורוןבמועצה)


