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3 נובמבר 2018

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 Maayan](באר שבע רשות הבדואים, לשכת מנכ"ל )

 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

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

 -  (במשרדו של ערן ) 9:00 עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
ערן דורון

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
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יום שני 5 נובמבר
ירושלים

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

 ישיבת ועדת החוץ והביטחון לדיון בנושא הצעת 10:00 - 11:00
חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון) (החלת החוק על שטחי 

 (ירושלים)נפלים), התשע"ח-2018

 פגישת ניסים זינבר (ס' יועץ משפטי משרד 13:00 - 14:00
הבטחון) +  אבי שקד + נציג אג"ת +  (ערן דורון (ר' מ.א. רמת 

הנגב) + עוזי חבשוש (מנכ"ל החברה הכלכלית רמת הנגב) 
בנושא: הקצאת שטחים למדברן. (אילנית, נא  ראי פרטי תז 

 (משרד ניסים זינבר: מש"ב בקריה.  כניסה ורכב למטה בזימון)
משער שאול (לפנות שמאלה ואז פניה שניה ימינה לחניון).  הבנין 

 - עוזי חבשושהחדש של משרד הבטחון, קומה 7, חדר 718)

 (1426 קומה 1 אצל השר אלי כהן עם עוזי חבשוש16:00 - 17:00
 - ערן דורוןכנסת ירושלים)

 סם הוניג18:15 - 19:15

יום רביעי 7 נובמבר
 (לשכת  8:00 אצל אל"מ קינן מפקד בסיס רמון 08:00 - 09:00

מב"ס )

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) עידן דרור - שוטף 09:30 - 10:15
דורון

 10:15 הילה קפלן- הכנה לפגישת תושבים 10:15 - 11:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)באשלים 

 צילומים לכתבה על פסולת לא חוקית בהר שחר10:30 - 11:30
 - ערן דורון (הר שחר)עם עומרי גל ,עידן דרור  הילה קפלן 

 - ערן דורון 11:15 צילום סרטון מוקד 106 11:30 - 12:00

 12:00 ערן גרטנר נועם ניצני ויואל רוזן  הילה 12:00 - 13:00
Bבמשרדו של קפלן, דוד כהן וברני - תיאום וביצוע רישוי פלוט) 

 - ערן דורוןערן )

 (במשרד של  13:30 ישיבת הכנה כנס מנהלים13:30 - 15:00
 - ערן דורוןערן)

  (במליאה ) 15:00 שיחת עובדים מנהלה ובטחון 15:00 - 16:00
- ערן דורון

 16:00 יהודה אבני ומוטי זנה בנושא צוות צוות 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )פלד 

יום שישי 9 נובמבר

שבת 10 נובמבר

יום ראשון 4 נובמבר
  העתק: 8:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:00 - 09:00

 - אדווה לויד(משרדו של ערן )

 חנן גינת08:00 - 08:30

09:30 - 09:00 - BDO 'היכרות - גידי מאור והדס אשפטיין- חב 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )תכנית אסטרטגית למדרשה 

 תב"ר תשתיות רתמים עם אליעזר, שירה, 09:30 - 10:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יענקל'ה, אמיר ואלקנה 

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

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון) גד גולדווסר13:00 - 13:30

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שפרה בוכריס - שוטף 13:30 - 14:00
דורון

 תומר גוטלהוף- מתכנן מחןז דרום עם שירה מור14:15 - 15:15
יוסף ומיכל בן שושן על תבע משאבי שדה

 (אצל תומר בממ"ק, קרית הממשלה, פגישת עבודה14:30 - 15:30
 - מרים כהןרח' התקוה 4 קומה 3 בנין 3 באר-שבע)

 אצל ערן ראובני עם הילה קפלן, עוזי ויענקל'ה 15:30 - 16:30
 - ערן דורון (קרית הממשלה ב"ש )בנושא אתר אשלים 

 - ערן דורון (בהנדסה ) 18:00  ועדה לתכנון ובניה 18:00 - 19:00

יום שלישי 6 נובמבר
 8:00 צוות תיכון אזורי - ספי מלכיאור, שירה מור08:00 - 08:30

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

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

 -  (במשרדו של ערן ) 9:00 עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
ערן דורון

 פעילות פרטית11:00 - 12:00

 (במשרדו של ערן 12:30 ועד בי"ס בוסתן עם ספי 12:30 - 13:15
 - ערן דורון)

 13:15 המשך הצגת תכנית עסקית מו"פ רמת 13:15 - 14:45
 - ערן דורון (באולם המליאה )הנגב 

 -  (במשרדו של ערן דורון) 15:30 טטאינה חיטמן15:30 - 16:00
ערן דורון

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

18:00 - 16:30  

יום חמישי 8 נובמבר
 פעילות פרטית07:15 - 16:45

  משלחת בראשות איתן בן דוד בנושא מחקרים18:00 - 19:30
 - tsions(תחנה חדר ישיבות)
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יום שני 12 נובמבר
ירושלים

 גאל גרינוולד- יו״ר חטיבה להתיישבות09:15 - 09:45

 קק"ל09:45 - 10:45

 שבטה וניצנה - תיירות מדברית עם ערן דורון  12:00 - 12:45
 (מנכל רטג (מירי 050-5752852) - בהמשך ליום 23.7.18

 - שאול גולדשטיין Shaul Goldsteinירושלים)

 אצל סיון להבי - רמת נגב בנושא עיר עולים 13:00 - 14:30
 -  (רחוב קפלן 2 קומה 6 ירושלים)+איתי טמקין  +לילי +נעמה

יפית שינדלר

 (תחנת דלק 16:30 חנוכת תחנת דלק קדש ברנע 16:30 - 17:30
 - ערן דורוןקדש ברנע )

יום רביעי 14 נובמבר
 - ערן דורוןאזכרה לדוד ופולה בן גוריון 

 (במשרדו  8:00 יעל רחימפור, רכזת תנועות נוער 08:00 - 08:30
 - ערן דורוןשל ערן דורון)

 9:00  הסדרת יחסי ישובי מועצה עם אדוה, 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)אליעזר, הילה, אמיר

 שיחה טלפונית עם אריאל משעל- מנכל נגב 10:00 - 11:00
גליל

 אזכרה לדוד בן גוריון 11:00 - 14:00

  פגישת הכנה לועדת פרס חינוך ישובי ברשויות 15:00 - 16:00
 - ספי מלכיאור(משרדו של ערן)

 16:30  איתן דוניץ - תחילת תפקיד מכון 16:30 - 17:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)למורשת בן גוריון

 (במשרדו  17:00 ארז ירדני בנושא דיור להשכרה17:00 - 18:00
 - מירי טוכטרמןשל ערן דורון)

יום שישי 16 נובמבר
 -  (רביבים) כנס מלגאים ראשון- מרכז צעירים08:00 - 14:00

ליאור זלוף

  10:45 דברי ערן בכנס הסטודנטים ברביבים10:45 - 11:15
 - ליאור זלוף(אולם גולדה- מבואה)

שבת 17 נובמבר

יום ראשון 11 נובמבר
יום הולדת מירי טוכטרמן

 (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 )

 - ערן דורון (במליאה) 9:30 - מטה המועצה 09:30 - 11:30

 - שירה  (אצל ערן) קצא"א סמוך למשאבי שדה11:30 - 12:15
מור יוסף

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

 (במשרדו של ערן דורון) 13:15 יענקל'ה מוסקוביץ 13:15 - 13:45

  (במשרדו של ערן דורון) 13:45 גולן כפרי - שוטף 13:45 - 14:45
- ערן דורון

 - שירה מור יוסף (עזוז) FW: פרה רוליניג - עזוז15:30 - 17:00

 - ערן דורון (חברי מליאה) ישיבת מליאה18:00 - 20:00

יום שלישי 13 נובמבר
 -  (במשרדו של ערן ) 9:00 עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00

ערן דורון

 - ערן דורון מועצה אזורית אשכול10:00 - 12:00

 10:30 שיחה עם מכון ערבה-  60 הסטודנטים  10:30 - 11:30
 (מליאה )מישראל, ארה"ב, אירופה, מהרשות הפלסטינית וירדן

 ישיבת התנעה בנושא יום עיון כפרי ארצי ברמת 12:00 - 13:00
 - שירה מור יוסף (אצל ערן)הנגב

 13:00 ביצוע דו"ח נסיעה לארה"ב עם אדוה, 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)ג'רד ודפנה כהן 

 (במשרדו של ערן דורון) 14:00 נעמה דהן 14:00 - 14:30

 נדב עינב 15:00 - 16:00

 16:00 ועד מרחב עם עם תושבים שלב ב'  + 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (במבנה הקהילתי במרחב )שירה מור יוסף 

 לא לקבוע 17:00 - 21:00

יום חמישי 15 נובמבר
 לא לקבוע 07:00 - 00:00
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יום שני 19 נובמבר
ירושלים

 הכנה לועדה הגיאוגרפית עם אדה, אליעזר 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )ואמיר 

 בנק הפועלים08:30 - 09:05

  אצל עמית יפרח יו"ר קרקעות תנועת המושבים 11:00 - 12:00
 - ערן דורון(בסוכנות היהודית )

 כנסת12:00 - 15:00

 פעילות פרטית16:00 - 23:00

יום רביעי 21 נובמבר
08:00 save the date סדנת מנהלים לתכנית עבודה 

 - ערן דורון (מלון עין גדי)21-22/11/18      2019 

  (לובי מלון קיבוץ עין גדי ) ערן דורון ודב ליטבינוף 13:00 - 13:30
- דב ליטבינוף

יום שישי 23 נובמבר
מירי חופש

 קבלת ספר תורה 08:30 - 12:30

 כנס עזרא אוריון12:30 - 20:30

שבת 24 נובמבר
מירי חופש

יום ראשון 18 נובמבר
 (גן  8:30 בי"ס משאבים צועד בעקבות בן גוריון 08:30 - 09:15

קבר בן גוריון)

 (במשרדו של ערן  9:30 שחר שילה וערן - שוטף 09:30 - 10:30
 - ערן דורוןדורון )

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) עידן דרור - שוטף 10:30 - 11:30
דורון

 - ערן דורון (במליאה ) 11:30שיחה עם אגף שפ"ה 11:30 - 12:30

 -  (חדר מליאה) ועדת היגוי חושבים עושים 12:302019 - 14:00
יעל גרינוולד

 14:30 רפי שאול ויענקל'ה מוסקוביץ בנושא 14:30 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)ארוע לזכרו של שמוליק 

  15:00 שוטף קצר - ערן ואדוה (פעם בשבוע)15:00 - 15:30
 - אדוה לויד(תוך כדי נסיעה)

 ערן דורון ראש מוא"ז רמת הנגב אצל מיכאל 15:30 - 16:30
 (מגדל קניוןמישורי מנהל מחוז דרום קופ"ח כללית + אדוה לויד 

 -  (חדר מליאה ) ועדת הנצחה שמוליק ריפמן ז"ל 17:00 - 18:00
ערן דורון

  (אולם מתנ"ס ירוחם) אירוע פרידה ממיכאל ביטון18:15 - 21:00

יום שלישי 20 נובמבר
 8:00 צוות תיכון אזורי - ספי מלכיאור, שירה מור08:00 - 08:30

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

 פעילות פרטית08:30 - 12:30

 -  (במשרדו של ערן ) 9:00 עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
ערן דורון

  חתימה על הסכם עם שב"ס - מט"ש קציעות13:30 - 15:30
 - yaacovm1(מט"ש קציעות - מבנה מנהלה)

 רפת באר מילכה14:45 - 15:45

 דוד פלמ״ח - ניצנה15:15 - 16:15

 1630 צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, 16:30 - 17:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )שמואל בזק 

 לא לקבוע 18:00 - 22:00

יום חמישי 22 נובמבר
18:00 save the date סדנת מנהלים לתכנית עבודה 

 - ערן דורון (מלון עין גדי)21-22/11/18      2019 

 מירי חופש00:00
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25 נובמבר 2018 - 
1 דצמבר 2018

יום שני 26 נובמבר
 מירי חופש00:00

ירושלים

 ארז ירדני08:00 - 08:30

 11:00 ערן דורון  ראש מוא"ז רמת הנגב עם אלי 11:00 - 12:00
 - ערן דורון (בית הקפה במוזיאון ישראל )מלכה ראש מוא"ז גולן 

 (בית הקפה במוזיאון  12:00 דיוויד מינגלגרין12:00 - 12:30
ישראל )

  (כנסת ) 14:00 ערן דורון+ כפיר כהן+ הגר שרן14:00 - 15:00
Kfir Cohen -

 עו״ד סער פאוקר ורמי חרובי בנושא חוק 15:15 - 16:15
הרלפ״מ

 פגישת המשך לרומא- רפי איתן + ערן דורון + 17:00 - 18:00
 (ביתו של רפי איתן - ש"י 6 תל אביב (רמת יענקלה מוסקוביץ

 - yaacovm1אביב))

יום רביעי 28 נובמבר
 (במשרדו של ערן  שי שאלתיאל בנושא בנים 08:00 - 08:30

דורון)

  8:30  ועדת פרט - אדוה, אליעזר, טטיאנה08:30 - 09:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)

 נסיעה09:30 - 10:30

  ראש מועצת רמת נגב -  יוזמת בית הספר13:30 - 14:30
(SL409 הבינתחומי - בניין קיימות קומה 2 חדר)Melnick Rafi - 

 (בחדר  17:00  ועד מרחב עם -הסדרת היחסים 17:00 - 17:45
 - ערן דורוןהמליאה)

 (בחדר  17:45 ועד אשלים - הסדרת היחסים  17:45 - 18:30
 - ערן דורוןהמליאה )

 (תל ניצנה) ערב הקמת חטיבת פארן 18:30 - 19:30

יום שישי 30 נובמבר
 - ערן דורון סיור תושבים במועצה 08:30 - 12:30

שבת 1 דצמבר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 (מועדון לחבר ) 30 שנה לכמהין 18:00 - 19:00

יום ראשון 25 נובמבר
מירי חופש

 (במשרדו  צורית שטרן בנושא פרוייקטים אמנות08:00 - 08:30
של ערן דורון)

 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:00
 - אדוה לוידשל ערן )

 9:00 ערן גרטנר ונועם  "מגלים" עם הילה, ברני,09:00 - 09:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )דוד כהן 

 - ערן דורון (במליאה) 9:30 - מטה המועצה 09:30 - 11:30

 -  (במשרדו של ערן ) קדם מליאה - 2 בדצמבר 11:30 - 12:30
ערן דורון

 12:30 מור אנקרי הדרכה על האפליקציה, מוקד 12:30 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )106

 -  (במשרדו של ערן ) 13:00 ספי מלכיאור- שוטף 13:00 - 14:00
ערן דורון

 -  (במשרדו של ערן ) 14:00 ורד חדידה - שוטף 14:00 - 15:00
ערן דורון

 חזרה גנראלית פרס החינוך16:00 - 19:00

יום שלישי 27 נובמבר
 צוות תיכון07:30 - 08:30

 -  (במשרדו של ערן ) 9:00 עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
ערן דורון

 תזכורת - ישיבת הנהלת מו"פ- אישור תוכנית 09:30 - 11:30
 - yaacovm1 (מו"פ רמת הנגב - חדר ישיבות)עבודה 2019

 - ערן דורון (צין) ועדת פרס חינוך ישובי ברשויות 09:45 - 12:45

  13:00 ועדת רכב עם אדוה, אליעזר, דוד סבח13:00 - 13:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון )

 פעילות פרטית15:00 - 16:00

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 29 נובמבר
 (במשרדו  8:30  מירי שחף - בנושא הגיל השלישי08:30 - 09:00
של ערן דורון )

 (במשרדו של ערן דורון  09:00 ארז לב רן, היכרות 09:00 - 09:30
 - ערן דורון)

  10:00  שיחה עם  עובדי האגף חינוך וקהילה10:00 - 11:00
 - ערן דורון(בית גיל הזהב )

 11:20 הסדרת יחסי ישובי מועצה עם אדוה, 11:20 - 12:20
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)אליעזר, הילה, אמיר

 פגישה בנושא-בי"ס מנגן וחינוך מוזיקלי ברמת 13:00 - 13:45
 - ספי מלכיאור (משרדו של ערן)הנגב

 נויה כהן - ראיון לעבודת גמר (תלמידה של חנן 14:00 - 14:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)גינת)

 אלון אוריון ונוגה ראבד וצורית שטרן (ונעמה 15:00 - 15:45
 (במשרדו של ערן )הדני) בנושא הקמת מוזיאון לאמנות מדברית

 (במשרדו של ערן דורון 16:00 משה אטס, היכרות 16:00 - 16:30
 - ערן דורון)

 (במשרדו של ערן  17:30 ברוריה טאובה, היכרות 17:30 - 18:00

20:30 - 18:30 save the date - יום המורה הלאומי ברמת הנגב 


