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יום שני 1 אוקטובר
 - ג'רד וויט (קולוראדו) ימי עבודה JCO - ג'רד00:00

 (חגים דתיים יהודיים) שמחת תורה (ישראל)

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

יום רביעי 3 אוקטובר
 - ג'רד וויט (קולוראדו)ימי עבודה JCO - ג'רד

 סיור עם ג'נט ווליש - נשיאת קק״ל נבאדה08:30 - 16:30

  מא רמת הנגב- דיון בנושא החלטת רמ"י 12:001547 - 14:00
(משרד השיכון- ת"א- דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה ת"א, 

 - מזכירות אגף הנדסהקומה 10)

 עבדה (עבדת)- ערן דורון, אלי אילן, שירה, יוני 18:00 - 19:00
 - שירה מור יוסף (אצל שירה)שריר

יום שישי 5 אוקטובר
 - ג'רד וויט (קולוראדו)ימי עבודה JCO - ג'רד

 ניחום אבלים חיים ביבס 10:00 - 11:00

 מפגש צוות אוג׳ 11:0091 - 15:00

 שיחה אליוט קראפ15:45 - 16:45

שבת 6 אוקטובר
 - ג'רד וויט (קולוראדו)ימי עבודה JCO - ג'רד

יום ראשון 30 ספטמבר
 - ערן דורוןיום הולדת של עדינה מוסקוביץ

 (חגים דתיים יהודיים)ערב שמחת תורה

יום שלישי 2 אוקטובר
 - ג'רד וויט (קולוראדו)ימי עבודה JCO - ג'רד

 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג סוכות (ישראל)

 אילנה מייזלס- מלבורן07:30 - 08:30

 צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר, יוספה08:30 - 09:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )דברה ואיתי דוינסקי

 משרד התחבורה09:00 - 10:00

 10:00 אצל נחמיה קינד בנושא עיר עולים עם 10:00 - 11:00
 -  (משרד האוצר, קפלן 1 קומה 4 חדר 404 ירושלים )עוזי חבשוש 

ערן דורון

  11:30 אצל משה ויגדור, מנכ״ל מכון מנדל11:30 - 12:30
(11:30 דרך חברון 101 קומה 4 חדר עגול ירושלים )

 פעילות פרטית14:00 - 16:00

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 4 אוקטובר
 - ג'רד וויט (קולוראדו)ימי עבודה JCO - ג'רד

הפסקת החשמל:המרפאה, גיל הזהב וחינוך ורווחה החל 
 - ערן דורוןמהשעה 13:00

 בחירת פרויקטור לבניית בית ספר למשתלמים- 08:00 - 08:30
 - tsions (משרד ערן)ערן דורון+ דוד בן לולו + ציון שמר

 - אדוה  (במשרד של ערן) מוניציפאלי בישובים 09:30 - 10:30
לויד

 12:15 סיכום תקציב מתנדבים 2019 - ורד, 12:15 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אדוה ומוטי 

 13:00  פגישת המשך- תכנית עסקית מו"פ רמת 13:00 - 14:00
 נגב + מדגרה רביבים עם אלעד יאורי, ציון שמר, ודוד בן לולו

 - hadas@southup.org(במשרדו של ערן)

 (במשרדו  מח"ט הר שגיא אל"מ יצחק בן בשט 14:00 - 15:00
 - ערן דורוןשל ערן דורון)

 פגישת המשך עם מכינת דרך ארץ בדגש על 15:00 - 16:00
 (באשלים)קבלת החלטות 

 חתונה קובי בר17:30 - 18:30
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יום שני 8 אוקטובר
ירושלים

 (אצל ערן דורון מוא"ז מיכאל בן יוסף, בית השנטי 08:30 - 09:30
 - ערן דורוןרמת הנגב )

 (קפלן 1  איציק כהן+ ערן דורון+ כפיר כהן14:00 - 15:00
 - Kfir Cohenירושלים קומה 1, לשכת סגן השר)

 שיחת טלפון עם נועם מתנועה הפוליטית 17:00 - 18:00
להט"ב

21:00 - 18:30save the date פרטים  ערב הוקרה למתנדבים) 
 - ערן דורוןבהמשך)

יום רביעי 10 אוקטובר
 -  סיור מוסדות חינוך בישובים עם ספי ומיכל 08:30 - 14:00

ערן דורון

  עם יעל גרינולד ברתמים, צילום פח כתום14:00 - 14:20
 - ערן דורון(רתמים)

 14:30 רו"ח אורטל מורד חתימה על דוחות חצי 14:30 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שנתי 2018 עם אליעזר 

 ענת מאור ומוני בנושא תקציב בית תינוקות 15:00 - 15:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)ותקציבי חומש

 16:00 סיכום תהליך הארכת עובדים, תגית  16:00 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)וערן 

 17:00 סיכום תהליך הארכת עובדים עם תגית 17:00 - 17:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)ואדוה 

  ערב מאסטר שייף - משלחת גומלין קולוראדו17:30 - 20:30
 - ג'רד וויט(פאב 40)

יום שישי 12 אוקטובר
 - אופיר  (מועצה) כנס משפחות נקלטות חדשות10:00 - 12:00

צימרינג

שבת 13 אוקטובר
 החצר האחורית - אידינגב17:00 - 18:00

יום ראשון 7 אוקטובר
 - ג'רד וויט (קולוראדו) ימי עבודה JCO - ג'רד00:00

 (תחנת מחוז  7:25 בדיקות רפואיות יח' חילוץ 07:25 - 08:25
דרום טוביהו 95 ב"ש )

 (משרדו  9:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)09:00 - 10:00
 - אדוה לוידשל ערן )

 (במשרדו של ערן ) אבי מלכה תושב אשלים 11:00 - 11:30

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

 אולם ספורט חדש עם ספי, שירה מור יוסף, גד 12:30 - 13:30
 -  (במשרדו של ערן דורון)גולדווסר, דפנה ארבל וישראל יוקל 

ערן דורון

 14:00 - הערכות לועדת פרס חינוך ישובי עם 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)ספי, מאיה וצליל

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

 17:00 מבנה משרדים עם שירה מור יוסף ועוזי 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)חבשוש

 18:00 פגישה מקדימה לפני הגשת התנגדויות 18:00 - 19:00
 (במשרדו לתזכיר עם שירה מור יוסף, יוני שריר ונציגי הבדואים 

יום שלישי 9 אוקטובר
 8:00 צוות תיכון אזורי - ספי מלכיאור, שירה מור08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )יוסף, גד גולדווסר

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

 (במשרדו של ערן ) 9:30 נעמה דהן - אישי 09:30 - 10:00

 10:00 הערכות לביקור המשלחות ברמת הנגב 10:00 - 11:00
עם אדוה,ספי מלכיאור,  ג'רד, הילה קפלן ליאור זלוף, שירה 

 (במשרדו של ערן מור יוסף, גד גולווסר, איתי דוינסקי, איציק לוי
 - ערן דורון)

 פגישה עם שי לזר מהסוכנות היהודית לגבי 11:00 - 12:00
חתימה על הסכם הבנות שיתוף פעולה - ערן דורון, יענקלה 

 - yaacovm1 (מועצה אזורית רמת נגב)מוסקוביץ

 (חדר ישיבות פגישת מיקוד ויעדים למרכז צעירים14:30 - 16:00
 - ליאור זלוףהנדסה)

  סיור למשלחת צעירים קולוראדו מתחם 16:30 - 17:30
 - ג'רד וויט (מעוצה )העמוצה

 לא לקבוע 17:30 - 20:00

יום חמישי 11 אוקטובר
 (במשרדו של ערן  מיכאל וולפה בושאים שונים 08:00 - 09:00

 - ערן דורוןדורון)

 מפגש צוות התכנון עם ראש המועצה ערן דורון 09:00 - 10:00

 יוני שריר עם צביקה קנוניץ אדריכל נוף  לפארק 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אופנים אקסטרים בעבדת 

 (במשרדו של  ניר אדן, טל שחר, איריס ריקליס11:00 - 12:00
 - ערן דורוןערן )

  12:30 מפגש עם ועדת בדיקה של מרכז מנדל12:30 - 13:30
(בי"ס גודמן למשחק שד' שז"ר 8 ב"ש )

 (ירושלים) פגישה בקרן מנדל18:00 - 19:00
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יום שני 15 אוקטובר
 - ג'רד וויט (מועצה) ביקור משלחת מנהיגות לאס ואגס00:00

ירושלים

 (במשרדו של ערן דורון) 8:00 שולי דבדה 08:00 - 08:30

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

 -  (במשרדו של ערן ) ברכות למשלחת לאס וגאס 10:30 - 11:15
ערן דורון

 שיפוט מעטפת המגדל - ערן גרטנר, דוד בן 11:30 - 13:30
 (במועצה)לולו, מעל בן שושן, הדר ממרוד, קלודין סיטבון

 (מועצה-  תכנית תיירות וטיילות בפתחת ניצנה14:30 - 16:00
 - שירה מור יוסףחדר ישיבות בניין הנדסה)

 פגישה אישית של דני אלמוג עם ערן דורון 16:00 - 17:00
 - אסי  (משרד משאבי אנוש בשדה בוקר)בנושא הקשרים ההדדיים

מנור

  ארוחת ערב משלחת מנהיגים לאס ואגס18:00 - 20:00
 - ג'רד וויט(מדרשת בן גוריון - בית של איריס פולטן)

יום רביעי 17 אוקטובר
 - ג'רד וויט (מועצה)ביקור משלחת מנהיגות לאס ואגס

 9:00  סיכום ארוע קיץ עם ספי, דוד כהן,קמחי  09:00 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)ונעמה  

 10:15 דן ספרינגר וגדעון שביט10:00 - 12:00

 - ערן דורון ביקור משלחת מאוסטרליה12:00 - 14:30

 -  (במשרדו של ערן ) עם אליעזר בנושא תקציב 15:30 - 16:30
ערן דורון

 16:30 פרוייקטים בקדש ברנע עם איציק לוי, 16:30 - 17:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שבי ברזני וגד גולדווסר 

  17:30 יענקל'ה וארז  ימיני בנושא אגרות ביוב 17:30 - 18:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (פאב  ארוחת ערב משלחת מנהיגים לאס ואגס18:00 - 20:00
 - ג'רד וויט40)

יום שישי 19 אוקטובר

שבת 20 אוקטובר

יום ראשון 14 אוקטובר
 (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

 11:30  מדיניות רישוי עסקים - אדוה, שירה 11:30 - 12:15
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון )מוריוסף , הילה קפלן, דוד כהן 

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

 - ערן (במשרדו של ערן ) קדם ועדה לתכנון ובניה 13:30 - 14:30
דורון

 (ערן  שירה, ערן גרטנר ושמול אצל ערן דורון14:00 - 14:30
 - שירה מור יוסףדורון)

 שחר שילה - הצגת תכנית פעילות ותקציב 14:30 - 15:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)לשנת 2019 עם אדוה 

 - ערן  (חדן מליאה) 15:30 סיכום פתיחת שנה"ל15:30 - 17:00
דורון

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

 -  (בשיזף ( נפגשים בכניסה לישוב) ) ישיבת מליאה18:00 - 20:00
ערן דורון

יום שלישי 16 אוקטובר
 - ג'רד וויט (מועצה)ביקור משלחת מנהיגות לאס ואגס

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

  ועדת רכש והתקשרויות - למי שמעוניין08:30 - 09:00
 - אדוה לויד(במשרדה של אדווה)

 סיור משלחת מנהיגים לאס ואגס - מרחב 09:00 - 10:30
 - ג'רד וויט (בי"ס משאבים)צמיחה

  ביקור ויקי טרכטנשוורץ לזמן את ספי ודפנה10:30 - 12:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 סיור משלחת מווגאס13:30 - 15:30

 לא לקבוע16:00 - 20:30

יום חמישי 18 אוקטובר
 - ג'רד וויט (מועצה) ביקור משלחת מנהיגות לאס ואגס00:00

 מוניציפאלי בישובים עם אדוה, אליעזר, אמיר 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )והילה קפלן 

 נוחי מנדל ראש היח' להתיישבות ותשתיות 09:30 - 11:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)לאומיות משרד הביטחון

 מפגש משלחת מנהיגי לאס ווגאס11:00 - 12:00

 (מיקום ול"ז ביקור קבוצת JNF -UK עם דן שפירא 12:00 - 14:00
 - ערן דורוןישלחו בהמשך )

 מזכירי פתחת ניצנה - איציק צור, איציק לוי, רונן14:00 - 15:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מורן

 ירוחם18:00 - 19:00
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יום שני 22 אוקטובר
 ( Departing Tel Aviv, IL(TLV))ארה"ב 

ירושלים

 עידו יום הולדת08:00 - 09:00

   , Breeze McMenne -קרן הלמסלי סנדי פרנק   09:00 - 10:30
למרפאה אזורית 

 חוליאן - עוזר דני דנון באו"ם11:00 - 11:30

 טיסה לדנבר17:00 - 21:30

יום רביעי 24 אוקטובר
 ( Departing Tel Aviv, IL(TLV))ארה"ב 

 לאס ווגאס 00:00

 פגישה עם מייקל אופטובסקי ורות מלמן08:30 - 09:30

 פגישה עם קרל רוסו10:00 - 11:00

 פגישה עם ג'נט שרמן11:30 - 12:30

16:54 - 15:00Flight  UA813 DEN to LAS Departing Denver, CO) 
((DEN)

יום שישי 26 אוקטובר
 ( Departing Tel Aviv, IL(TLV))ארה"ב 

00:00 JNF USA כנס 

 הצגת רמת נגב לכוח משימה רמת נגב ירוחם 10:00 - 12:00

 עצרת פתיחה של הכנס 14:00 - 15:30

 פגישה עם ברוס לנגרטן ו, מנכ"ל פדרציה פאלם16:00 - 17:30
ספרינגס מרטי מאוויר מנכ"ל פדרציה פיניקס

 גוליה שרי ובועז מאיר18:00 - 19:30

שבת 27 אוקטובר
 ( Departing Tel Aviv, IL(TLV))ארה"ב 

 JNF USA כנס

 פגישה עם ראסל רובינסון, סול ליצמן  ג'ף לין 08:30 - 10:30
בורס גולד - דרקטוריון קק"ל ארה"ב

  צוות משימה בנושא מים עם בוב למבקי10:30 - 12:00

 פגישת המשך עם ברוס לנגרטן 13:00 - 14:30

 פגישת המשך עם מט ליבטוב16:00 - 17:30

יום ראשון 21 אוקטובר
 ( Departing Tel Aviv, IL(TLV)) ארה"ב 23:10

 (ישראל)יום הזיכרון ליצחק רבין

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

 - ערן דורון (בית גיל הזהב) 9:00 שיחת עובדים 09:00 - 09:45

 (במשרדו  הרשאת ההאב עם אדוה, שירה וליאור09:45 - 10:15
 - ערן דורוןשל ערן )

 -  (במשרדו של ערן ) 10:30  ורד חדידה - שוטף 10:30 - 11:30
ערן דורון

  (במשרדו של ערן ) 11:30 שירה מור יוסף- שוטף 11:30 - 12:30
- ערן דורון

 (במשרדו  13:00 אופיר צמרינג -קליטת עולים 13:00 - 13:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 13:30 - ארז ירדני בנושאים קרקע למפעל, חוות13:30 - 14:30
 - ערן  (במשרדו של ערן )דגים,  אורלי רביב  אטרקציה תיירותית

 -  (במשרדו של ערן דורון ) 14:30 יוני שריר- שוטף14:30 - 15:00
ערן דורון

 16:00 ארז לב רן ודוד פלמ"ח בנושא שחרור 16:00 - 17:00

יום שלישי 23 אוקטובר
 ( Departing Tel Aviv, IL(TLV))ארה"ב 

09:12 - 04:59Flight  UA2217 EWR to DEN  Departing New) 
((York/Newark, NJ (EWR

 עירית וואלדבאום10:00 - 10:30

 תדריך- אסנת10:30 - 11:00

 ביקור רון ויזר מקק״ל אוסטרליה עם גדעון 11:00 - 12:00
 - ערן דורוןשביט

 פגישה- מנכל הפדרציה רבי ג'י סטיער11:00 - 12:00

 תדריך תכנית חומש לועדת שותפויות12:00 - 13:00

 פגישה עם רובין לופ וליסה סויישר13:00 - 14:00

15:00 - 14:00Mr. Luikert (במשרדו של ערן) 

 פגישה עם מייקל אוסטרמן15:00 - 16:30

 פגישה עם צ'רלי גרוצמן17:00 - 18:00

 - אורלי זרחין (רביבים) חג מעלות מועצתי18:00 - 20:00

יום חמישי 25 אוקטובר
 ( Departing Tel Aviv, IL(TLV))ארה"ב 

 לאס ווגאס 00:00

 סיור עם לורנס09:30 - 12:30

 מפגש עם רון מק ולורנס13:00 - 15:00

 טיסה לפיניקס16:30 - 18:00
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יום שני 29 אוקטובר
 ( Departing Tel Aviv, IL(TLV)) ארה"ב 11:10

ירושלים

20:40 - 06:50Flight  UA954 SFO to TLV  Departing San) 
((Francisco, CA (SFO

יום רביעי 31 אוקטובר
 8:30  אצל יאיר מעיין  עם יוני שריר בנושא 08:30 - 09:30

 תקציב וסמכויות מהמדינה לרמת הנגב להקמת הישוב עבדת
 - יאיר מעיין [Yair (באר שבע רשות הבדואים, לשכת מנכ"ל )

[Maayan

 בנק פועלים09:30 - 10:30

 גדעון שביט11:00 - 12:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) עידן דרור- שוטף12:30 - 13:30

 - שירה  (חדר ישיבות הנדסה) תבע משאבי שדה14:00 - 15:30
מור יוסף

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 15:30 אורי יוגב 15:30 - 16:00

 שיפוט מעטפת המגדל - ערן גרטנר, דוד בן 16:00 - 17:00
לולו, מעל בן שושן, הדר ממרוד, קלודין סיטבון

 הכנה לסדנת מנהלים עם רפי,אופיר,אדוה ומירי17:00 - 18:00

יום שישי 2 נובמבר

שבת 3 נובמבר

יום ראשון 28 אוקטובר
 ( Departing Tel Aviv, IL(TLV))ארה"ב 

00:00 JNF USA כנס 

  רוני וינדוק09:30 - 11:00

 ג,וליה שרי12:00 - 13:00

 -  (חדר מליאה) תחקיר אולם ספורט מדרשה13:30 - 15:30
שירה מור יוסף

 נוה תמרים הצגה מקצועית של התכנית למתכנן16:30 - 18:00
 - Irit Gil (ועדה מחוזית דרום)המחוז

 העתק: שיחת ועידה דוח כספי 30.9.18 - מבט 18:30 - 18:45
 JV (יש להתקשר ל 03-9180699 קוד 65331#)לנגב ביצוע  Shiran - 

Havri

יום שלישי 30 אוקטובר
 - אדוה לוידיום הבחירות/יום שבתון

בחירות לראשות המועצה - שבתון 

 בחירות לרשויות המקומיות07:30 - 20:30

יום חמישי 1 נובמבר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 - ערן דורון (ברווחה) 8:15  שיחה עם מח'  רווחה 08:15 - 09:00

  פגישה עבודה - ערן דורון- ר. המועצה , ספי, 09:00 - 10:00
 - סיגל פריינטה (מתנס רמת נגב )סיגל פריינטה  

 -  (במשרדו של ערן ) עם אליעזר בנושא תקציב 10:00 - 11:00
ערן דורון

 (בוויז "כפר רוח  העתק: ביקור ב"רוח מדבר"12:00 - 12:45
 - Michal Cohenמדבר")

 אצל אסנת קמחי עם מנכ"ל השיכון בנושא 13:30 - 14:00
 (במשרד הבינוי והשיכון - בת"א - שד' מנחם אזורי עדיפות לאומית 

 - אסנת קמחיבגין 125, קומה 10)

 (מבנה קהילתי ) יום הולדת 17 למרחב עם 17:30 - 18:30


