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2 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
8 ספטמבר 2018

יום שני 3 ספטמבר
אוסטרליה

ירושלים
 נחיתה 07:45 - 08:45
 פגישת תדריך לקראת הפגישות- משרד קק״ל 10:00 - 11:30

אוסטרליה
 פגישה עם ריקי ניומן15:00 - 16:00
 ארוחת ערב major  downer sעם אהוד ברק18:15 - 21:15

יום רביעי 5 ספטמבר
אוסטרליה

 פגישה עם הנהלת קק״ל אוסטרליה ואהוד ברק: 09:00 - 11:00
דן ספרינגר, פאם קייל, רונית פריד, פיטר סמאלרס

 פרידה במשרד קק״ל11:30 - 12:30
 טיסה חזרה לארץ16:00 - 19:00

יום שישי 7 ספטמבר
 טקס פתיחת שנת הלימודים וקבלת ילדי א' בי"ס10:00 - 11:00

צין 
 פעילות פרטית12:00 - 13:00

שבת 8 ספטמבר

יום ראשון 2 ספטמבר
אוסטרליה

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

יום שלישי 4 ספטמבר
אוסטרליה

 סיימון אנרליך11:00 - 12:00
 ארוחת צהריים משפחת טריגבוף, פיטר 12:30 - 15:00

סמאלרס ואהוד ברק
 מייקל הנדלר16:15 - 17:00
 קבלת פנים לגאלת התרמה השנתי קק״ל 18:00 - 19:00

אוסטרליה

יום חמישי 6 ספטמבר
 אוסטרליה00:00

 אדוה09:30 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) גד ושירה 10:30 - 11:30
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9 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
15 ספטמבר 2018

יום שני 10 ספטמבר
01:00Sacha Litman יום הולדת של 

 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה02:00
ירושלים

יום רביעי 12 ספטמבר
 ראיון לסרטון ההתנדבות - צילה 08:00 - 08:30
 אליעזר וערן08:30 - 09:30
 משה אולניק10:00 - 11:00
 12:00 ספי, אילון צחור, ליאור זלוף בנושא 12:00 - 13:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מסיימי יב' 
 (משרדו  14:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)14:00 - 15:00

 - אדוה לוידשל ערן )
 - אדוה לויד (במשרד של ערן) מוניציפאלי בישובים15:30 - 16:30
 חברי אסיפת מתנ"ס בנושא- שינוי מעמד משפטי16:30 - 17:00

 - ספי מלכיאור (מ.א רמת הנגב- חדר מליאה)של מתנ"ס רמת הנגב
 (מועצה אזורית רמת הנגב- חדר  ישיבת דריקטוריון17:00 - 20:00
 - ספי מלכיאורישיבות מליאה)

יום שישי 14 ספטמבר

שבת 15 ספטמבר

יום ראשון 9 ספטמבר
01:00Sacha Litman יום הולדת של 

ערב ראש השנה 
 אזכרה אלישע10:00 - 11:00

יום שלישי 11 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה02:00

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

 -  (במשרדו של ערן ) 9:30 שירה מור יוסף- שוטף 09:30 - 10:30
ערן דורון

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 13 ספטמבר
 מרפאת שיניים07:30 - 08:00
 - ערן דורון (במליאה) הרמת כוסית לראש השנה 11:00 - 12:30
 אבי להם ועוזי חבשוש בנושא בג"ץ משרד 12:30 - 13:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)הבטחון
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)  14:45 ג'רד שוטף 14:30 - 15:30
 שנה טובה בשיזף16:30 - 17:00
 ועדת היגוי- תיכון אזורי- פגישה עם דפנה ארבל,17:30 - 18:30

 - ספי מלכיאור (חדר מליאה)עדכון פתיחת השנה, תכניות להמשך
 18:30 - טקס פתיחת שנה מחזור א׳ תיכון אזורי 18:30 - 20:30

 ( מאחורי בניין המועצה ע"י ביה"ס הנבנה, הזמנה תשלח רמת הנגב
 - ערן דורוןבהמשך)
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16 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
22 ספטמבר 2018

יום שני 17 ספטמבר
ירושלים

  יוני שריר ושירה מור יוסף בנושא בדואים08:00 - 08:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן)

 הלנה08:45 - 09:45
 ערן דורון+ חנן גינת+ משה ביבי+ ישי שכטר+ 10:30 - 11:30

 (גני התערוכה שער 1, מול רכבת האוניברסיטה (לרשום כפיר כהן
 - Kfir Cohenב-waze- גורן עמיר יועצים))

 (רח' הרכב  1 קומה 3  בניין 12:30  אצל בוגי יעלון 12:30 - 13:30
בית אהרון ,תל אביב)

 14:00 אצל רני לובנשטיין סמנכ"ל קשרי חוץ כיל14:00 - 15:00

יום רביעי 19 ספטמבר
יום כיפור

יום שישי 21 ספטמבר

שבת 22 ספטמבר

יום ראשון 16 ספטמבר
 8:00 עינת קובליו  וענבל חביב בנושא קופ"ח 08:00 - 08:30

 (במשרדו של ערן דורון y)מכבי 
 8:30  יענקל'ה מוסקוביץ וארז ימיני בנושא מי 08:30 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)רמת נגב 
 - (במליאה) 9:00 - מטה המועצה - אין שיחרורים 09:00 - 11:00

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

ערן דורון
 (במשרדו של  עוזי דלל, פרוייקט סולארי בטללים13:30 - 14:30

 - ערן דורוןערן)
 הרמת כוסית ראשי רשיות עם האלוף הרצי הלוי 15:30 - 16:30

יום שלישי 18 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב יום כיפור
 פעילות פרטית10:00 - 11:00

יום חמישי 20 ספטמבר
 (מנדל ב"ש סיכום תכנית מנדל רמת נגב / ירוחם 09:00 - 10:30

(
 -  (מרכז מנדל בנגב) קיקי, ערן דורון, הדר הראל10:30 - 11:15

MCLNcalendar
 12:00 קולות קוראים החטיבה להתיישבות 12:00 - 13:00

 - ערן דורון (במליאה )2019-2020 
 זאביק קדם והאוסטרלים12:45 - 13:45
 - אדוה לויד (במשרד של ערן) מוניציפאלי בישובים13:00 - 13:45
 ביקור מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי ד"ר 14:30 - 15:30

 - ערן דורון (מסוף ניצנה)יוסף דרזנין 
 מסגרת פרוייקטים באחריות חשב החכ"ל עם 16:30 - 17:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)עוזי ואליעזר 
 (במשרדו של  רפי נשיא - התקדמות תכנית חומש 17:00 - 18:00

 - ערן דורוןערן)
 (במשרדו של ערן דורון ) שחר רווה 18:00 - 18:30
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23 ספטמבר 2018 - ספטמבר 2018
29 ספטמבר 2018

יום שני 24 ספטמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)סוכות (ישראל)

יום רביעי 26 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)

 תקציב 08:302019-2020 - 10:00
 הגשת טפסי מועמדות לראשות המועצה09:30 - 10:30
 מפגש עם שר האוצר משה כחלון12:00 - 13:30
 סוכה פיצה13:30 - 14:30

יום שישי 28 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)

שבת 29 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)

יום ראשון 23 ספטמבר
ערב סוכות 

יום שלישי 25 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הראשון-ישראל)

יום חמישי 27 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)

 הלנה10:30 - 11:30


