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3 מרץ 2019 - מרץ 2019
9 מרץ 2019

יום שני 4 מרץ
ירושלים

 - אדוה לויד (חדן מליאה) פורום מזכירים08:30 - 10:30
 - (רח' תוצרת 3 ירושלים ) ארז וינר עם עוזי חבשוש 12:30 - 13:30

ערן דורון
 רביבים17:30 - 18:30

יום רביעי 6 מרץ
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) עידן דרור - שוטף 08:30 - 09:15

דורון
 (חדר ישיבות  מרכז מסחרי ותיירות - צומת הנגב10:00 - 12:30

 - מרים גדול, קרית הממשלה, רח' התקוה 4 קומה 3 בנין 3 באר-שבע)
כהן

 אלי מלכה 12:30 - 16:30
 פגישה במועצה אזורית חבל מודיעין 16:00 - 18:00
 ענת מאור16:45 - 17:45
 ניחום אבלים18:15 - 19:15

יום שישי 8 מרץ
 צ׳לנג׳ 24 בניצנה10:30 - 14:30

שבת 9 מרץ

יום ראשון 3 מרץ
 (משרדו  8:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:00 - 09:00

 - של ערן )
 (חדר  9:30  מטה מועצה בושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

 - ערן דורוןמליאה)
 יונת מרתון בנושא מעבר צה"ל דרומה עם אדוה,11:00 - 12:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון)עוזי, ספי, יענקל'ה
 -  (במשרדו של ערן ) 12:15 ספי מלכיאור- שוטף 12:15 - 13:15

ערן דורון
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) קדם ועדה לתכנון 13:30 - 14:00
 (במשרדו של  רבקה שולברג -הערכת עובדים 14:00 - 14:45

 - ערן דורוןערן)
 (משרד של ערן הקמת מרפאה חדשה ברמת הנגב15:00 - 16:00

 - שירה מור יוסףדורון- ראש המועצה)
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה ) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 5 מרץ
 צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר, יוספה 08:30 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )דברה ואיתי דוינסקי
  ערן  דורון ראש מועצת רמת נגב + ד"ר מוחמד 09:00 - 10:00

 (IST) 16:00 - 15:00 ,2019 אלנבארי + איציק ..., יום ג׳ 5 במרץ
(mirit@rng.org.il) רמת הנגב, ישראל(מייד אחרי קיבוץ משאבי) 

 - Alnabary Mohammedשדה ) )
 - ערן (במשרדו של ערן ) ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 10:00 - 10:45

דורון
  פלוט A חזי שניר עם דוד כהן, הילה קפלן וברני 11:00 - 12:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן)
 - ורד פליישר (בית גיל הזהב) ארגון לומד14:00 - 15:30
 צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, שמואל בזק15:30 - 16:00

 לא לקבוע 16:00 - 18:30

יום חמישי 7 מרץ
 (במשרדו של  יענקל'ה מוסקוביץ הערכת עובדים 08:15 - 09:00

 - ערן דורוןערן)
 יוני שריר עם שני נציגים בדואים מעבדת ורמת 09:00 - 09:30

 -  (במשרדו של ערן)ציפורים ( כל אחד בנפרד רבע שעה)
 (תחנת ניסיונות  ישיבת ועדה חקלאית רמת הנגב10:00 - 11:30

 - yaacovm1רמת הנגב)
 (מרכז מנדל ב"ש ) כנס מתכננים ב״ש 11:15 - 14:15
 (קפה לביא (לשעבר קפה  פגישה עם אנדרי אוזן 15:30 - 16:30

רוטשילד) "מול שבע" באר שבע )
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10 מרץ 2019 - מרץ 2019
16 מרץ 2019

יום שני 11 מרץ
ירושלים

 אבי להם08:00 - 08:30
  הילה קפלן - סיכום נסיעה ומח' מוניציפאלית 08:30 - 10:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון )
 דני גיגי - מנהל מחוז דרום קק״ל10:00 - 11:00
 ביקור בחפירות חלוצה11:00 - 12:00
  קובי בליטשטיין - משנה למשרד התחבורה14:00 - 15:00

 - ערן דורון(משרד התחבורה ירושלים )

יום רביעי 13 מרץ
 - מירי טוכטרמןמירי בהשתלמות מנהלות לשכת 

 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 שירה מור יוסף- שוטף 08:00 - 09:00
ערן דורון

 - שירה מור יוסף תב"ע להגלדת חאן מרחבעם09:00 - 09:30
 (איירפורט סיטי, קריית  רפי פרץ - עוצמה יהודית10:15 - 11:00

שדה התעופה, רחוב הנגב 4 בניין ברדוגו, כניסה לבניין)
 ניחום אבלים פרימן11:45 - 12:45
 קיקי17:45 - 18:45

יום שישי 15 מרץ
 (חצבה) כנס ארץ בראשית 09:30 - 15:00

שבת 16 מרץ

יום ראשון 10 מרץ
 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30

 - של ערן )
 מפגש ראשי רשויות בנגב עם בי"ח סורוקה 09:00 - 11:00

 (חדר אירועים ( בסמוך לחדרהצגת תכנית בריאות לעשור הקרוב 
  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:00

 - ערן דורון(חדר מליאה)
 אליעזר, אדוה, שירה ומאיה בנושא "אמות מידה 11:00 - 11:45

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )פיס"
 (מ.א רמת נגב  ערן דורון+ מושיק ביבי+ הגר שרן11:45 - 13:00

(Hagar Sharan - 
 (במשרדו של  מיפוי שכר - אדוה/ערן וורד מש"א13:00 - 14:00

 - אדוה לוידערן)
 * לידיעה * ישיבת סטטוס - פתיחת שנת 14:00 - 15:00
  תיאום מוניציפלי - ואס"פ אשלים הנדסה ושפ"ה15:00 - 16:00
  הכנה לכנס עסקים עם רפי איילון ואיילת עמר 16:00 - 17:00
  עינב סילברמן- תושבת חדשה באשלים היכרות 17:00 - 17:30
 קיקי17:30 - 18:30

יום שלישי 12 מרץ
 - מירי טוכטרמן מירי בהשתלמות מנהלות לשכת 00:00

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

 (קפה  משה ישעיהו נוה תמרים עם שירה ועוזי 09:00 - 10:00
 - ערן דורוןלולה ב"ש )

 (מרכז צעירים  טקס פרידה מבוזנה  ממ"ר דרום 10:00 - 11:00
באר שבע )

 (מוא"ז  הכשרות שיכוניות בטחוניות וחקלאיות10:30 - 11:30
 - עדה בלילהרמת הנגב - משרד  מהנדס המועצה)

  אליעזר בן סעיד -שוטף והערכת עובדים 12:30 - 13:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן)

 ערן ראובני13:30 - 14:00
 (במשרדו של  אלי חזקיהו אגף שפ"ה - היכרות13:45 - 14:00

 - ערן דורוןערן)
 פיתוח נופי אשלים- הצגת התכנון לערן- שירה, 14:00 - 15:00
 שי זינדרמן ומוני עם שירה מור יוסף בנושא 15:00 - 16:00
 אמיר אלחייק16:00 - 16:30
 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 14 מרץ
 - מירי טוכטרמן מירי בהשתלמות מנהלות לשכת 00:00

 סיור במוא"ז ערבה תיכונה אצל אייל בלום 08:30 - 14:30
(פסולת חקלאית, מגורי עובדי זרים, יחידה סביבתית,שת״פ 

 (חצבה - מו״פ) עם הילה קפלן יענקל'ה מוסקוביץ ועוזי חבשוש
 - ערן דורוןמרכז ווידור )

 (ערן ונועם  עדכון טופס 4 - ערבות מעטפת08:45 - 09:00
 - Eran Gartnerמתקשרים לנייד של ערן דורון)
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17 מרץ 2019 - מרץ 2019
23 מרץ 2019

יום שני 18 מרץ
ירושלים

 ביקור באולם ספורט החדש במדרשה עם דרור 08:00 - 09:00
 - ערן דורון (אולם ספורט )הראל, מאיה, גד 

  ד"ר שמעון זילברשלג בנושא פורייקט אומ"ץ 09:30 - 10:00
(במשרדו של ערן)

 משרדים ירושלים10:00 - 13:00
 (גבעת שאול רח' כנפי 5 קונה 3  אצל גיא סמט 13:00 - 14:00

 - ערן דורוןהמשרד להגנת הסביבה ירושלים )
 ההזמנה עודכנה: פגישה - ערן דורון , יום ב׳ 18 16:00 - 17:00

(eran@rng.org.il) (IST) 16:30 - 16:00 ,2019 איירפורט במרץ) 
 - סיטי, 2 נגב איר פורט סיטי, ישראל)

iqr562olkd8pq6ubdot47ad2o0@group.calendar.google.com
 נדב ברביבים18:15 - 19:15

יום רביעי 20 מרץ
 (אצל משפחת  ארוחת בוקר עם לורנס וג'והן08:00 - 10:00

קריאוון במדרשה)
 ספי ומיכל הכנה לפגישה עם גיל רך פתחת 10:30 - 11:15

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ניצנה  
 סיור נשיא מכון ויצמן וצוות מרכז שוורץ רייסמן 12:00 - 15:30

 - Ester Akiva (תיכון אלפארוק כסייפה)באשכול נגב מזרחי
 -  (אצל אדוה או ערן ) ביקור הדיודסים במועצה 13:00 - 14:30

ערן דורון
 (מרחב קראית מגילה אסתר יחד עם לורנס וג'און18:00 - 19:00
 - ג'רד וויטעם - ארז לוזון)

יום שישי 22 מרץ
 עדלידע עם הדוידסים 10:00 - 14:00
 (אצל ג'רד בבית  ארוחת ערב ברביבים עם דיוויס17:30 - 19:30

ברביבים )

שבת 23 מרץ
 סיור עם הדיוויסים - לא סגור10:00 - 15:00
 (בית של אדווה,  ארוחת ערב עם משפחת דיוייס18:00 - 20:00

 - ג'רד וויטמדשרת בן גוריון)

יום ראשון 17 מרץ
 (משרדו  8:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:00 - 09:00

 - של ערן )
 (משרדו של  שוטף פאר לוין- אריאל, עדו ועידן09:00 - 09:30

 - עידן דרורערן)
 (חדר  9:30  מטה מועצה בושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00
 - ערן דורוןישיבות הנדסה )
 יבגני פודולסקי מנהל אזור הר הנגב והערבה 12:30 - 13:15

 (במשרדו קק"ל בנושא נקיון חניונים ופארקים עם הילה קפלן 
 - ערן דורוןשל ערן דורון )

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון ) דוד פלמ"ח - שוטף 13:30 - 14:30
דורון

 14:30 פגישה בנושא מכרז לחוות הפנויות- ערן 14:30 - 15:30
דורון, רן בנימין, שירה מור יוסף, ישראל רוזוליו, יענקלה 

 - yaacovm1 (מועצה אזורית רמת נגב - משרד ערן )מוסקוביץ
 15:30 שרון מזרחי ועוזי דלל בנושא בתי אגודה, 15:30 - 16:30

 44 מגרשים ופאב 40 בטללים עם שירה, אופיר, גד וליאור זךוף
 - ערן דורון(במשרדו של ערן)

 יום הולדת לנדב ברמון17:00 - 18:00
 קיקי לגורי17:30 - 18:30

יום שלישי 19 מרץ
 (במשרדו של ערן ) 8:15 שמול - אישי 08:15 - 08:30
   תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 -  (במשרדו של ערן )  ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 09:00 - 10:00

ערן דורון
 קרנבל פורים בבי"ס משאבים ופלאפל לזכרו של 10:00 - 12:00
 - ערן דורוןשמוליק ריפמן 
 לא לקבוע12:00 - 14:30
 כמיטב המסורת - מוזמנים לפלאפל בבית ספר 12:00 - 13:00

 - מירי טוכטרמןמשאבים 
 ערן דורון אצל אצל ערן ראובני עם שירה מור 14:30 - 15:30

 (לשכת ערן ראובני קרית יוסף -  שוטף ( נושאים ישלחו בהמשך)
 - ערן דורוןהממשלה ב"ש )
 (קיבוץ  לידיעה - מפגש שני- הכשרת ועדי ישובים17:00 - 20:30

 - אופיר צימרינגשדה בוקר- המועדון לחבר)

יום חמישי 21 מרץ
 -  (במשרדו של ערן ) אליעזר בנושא הסכם חל"י 08:00 - 09:00

ערן דורון
 -  (במשרדו של ערן) ורד פסו אגף שפ"ה - היכרות 09:00 - 09:30

ערן דורון
 -  (במשרדו של ערן) תזכורת: אס"פ ומטש אשלים09:30 - 10:30

הילה קפלן
 -  (במשרדו של ערן) יעל אסידו מח' גביה- היכרות10:30 - 11:00

ערן דורון
 - ג'רד וויט (עזוז) מסיבת פורים בעזוז עם הדיויסים11:30 - 15:30
 ארוחת ערב קה פסה משלחת מווגאס 18:00 - 19:30

והדיוויסים 
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24 מרץ 2019 - מרץ 2019
30 מרץ 2019

יום שני 25 מרץ
ירושלים

  איתי דוינסקי בנושא מבנה ציבור ושלב א' שיזף 08:30 - 09:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (במשרדו של  דוד בן לולו בנושא חוות הסוסים 09:00 - 09:30
 - ערן דורוןערן )

 סיור וג"ד בכתב המינוי רמת נגב + שיזף (יש 10:00 - 13:00
 לאשר השתתפות עם מזכיר הוועדה בטלפון 052-3864619)

 - תומר (רמת נגב: הישוב שיזף+ מגורי משפחות בסיס טלי (רמון))
קשת

 שי בן אבו ושירה מור יוסף - תכנית טיילת מצוק 13:30 - 14:30
 - ערן דורון (מוא"ז רמת הנגב במשרדו של ערן דורון )הצינים 

 פגישה עם נתי אפרתי בנושא מתקן חולות  עם 16:30 - 17:30
 (הקריה ת"א  שער שאול בניין משרד הבטחון קומה 6 עוזי חבשוש 

 - ערן דורוןחדר 601 )
 ניחום אבלים רפי איתן18:00 - 19:00

יום רביעי 27 מרץ
 (במשרדו של ערן ) מתן דהן ויהודה אבני 08:45 - 09:30
 (במשרדו של  עידן דרור - שוטף והערכת עובדים 09:30 - 10:15

 - ערן דורוןערן דורון)
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שפרה בוכריס - שוטף 10:30 - 11:00

דורון
  12:00 עומר טל - הצגת עיצוב הכניסה למועצה 12:00 - 12:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)
  שירה אברהמי לקראת חזרה  לעבודה עם אדוה 12:30 - 13:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 פרוייקט חקלאי במרוקו13:00 - 14:00
 לורנס - סיכום נסיעה14:30 - 16:30
 (מועדון קפה  חנוכת מועדון קפה חברותא16:30 - 17:30

חברותא, בניין המינהל הישן, המכונים לחקר המדבר, מדרשת בן 
 - ועד מקומי מדרשת בן גוריוןגוריון)

 אמנון ביטון17:30 - 18:00
  ארוחת ערב עם הדיוידסים  אצל ארז לוזון 18:00 - 20:00

 - ערן דורון(בביתו של ארז לוזון במרחב עם  052-6412345)

יום שישי 29 מרץ
 סיור עם משפחת דיוויס בצפון 08:00 - 19:30

שבת 30 מרץ
 סיור עם משפחת דיוויס בגולן 08:00 - 18:30

יום ראשון 24 מרץ
  רוני קוריאל עם כמה תושבים בנושא המטווחים,08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מוזמנים מוטי זנה, דרור וקמחי 
 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30

 - של ערן )
  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:00

 - ערן דורון(חדר מליאה)
 (במליאה) הכרות עם משלחת צעירים  מווגאס11:00 - 12:30
 גיל רך פתחת ניצנה עם ספי, מיכל, יו"ר 12:30 - 14:00

 (חדרומזכירים פתחת ניצנה, גילה אזולאי וועדת גיל רק בפתחה
 - ערן דורוןישיבות מבנה הנדסה)

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) ורד חדידה, שוטף14:00 - 15:00
דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 15:00 - 16:00
 ראיון ליהיה בסדר- מטרופולין15:00 - 15:30
  (חדר ישיבות אגף הנדסה) צוות משימה שדה בוקר15:30 - 16:30
- שירה מור יוסף

יום שלישי 26 מרץ
 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 )
 ביקור אלון בדיחי ברמת הנגב עם אופיר צימרינג11:15 - 14:30
15:30 - 14:30JNF UK ליאור  (סיור במבנה וישיבה בהנדסה) סיור - 

זלוף
  עם יענקל'ה ואיציק צור בנושא מפעלי רמת נגב 15:30 - 16:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן)
 לא לקבוע 16:00 - 20:00
 ערב מסאסטר שף פאב 40 - אתה שופט 17:30 - 19:00

יום חמישי 28 מרץ
 פעילות פרטית11:00 - 23:00
 פעילות פרטית12:00 - 12:30
 במופ הקמת כנס דייויס13:00 - 13:30
 - ג'רד וויט (פאב 40) כנס דיוויס 16:002019 - 19:30
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6 אפריל 2019

יום שני 1 אפריל
 (מלון יערות הכרמל )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 

 (במשרדו של ערן  עידן דרור - הערכת עובדים 11:30 - 12:15
 - ערן דורוןדורון)

 ועדת שכר - אדוה, אליעזר, ורד פליישר וטטיאנה12:30 - 13:30
 ביקור קובי אלירז ברמת הנגב - העתקת בסיס 13:30 - 16:30

 (במשרדו של ערן )גדנ"ע
 - (במשרד של ערן דורון) הכנה לכנס קהילות הנגב17:00 - 18:00

הילה קפלן
 (חדר המליאה  מטה מול מטה מדרשת בן גוריון 18:00 - 19:30

 - ערן דורוןבמועצה )

יום שישי 5 אפריל
 קבוצה חשובה מ jnf אוסטרליה ( זאב קדם)10:00 - 15:00

שבת 6 אפריל

יום ראשון 31 מרץ
 (מלון יערות הכרמל ) כנס ראשי מועצות אזוריות08:30

 (חדר  9:00  מטה מועצה בושא פיתוח ותשתיות 09:00 - 10:30
 - ערן דורוןמליאה)

 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
 (מלון יערות הכרמל ) כנס ראשי מועצות אזוריות18:30

 - מאיה  אלמליחיום כדור הארץ 2019
 צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר, יוספה 09:00 - 09:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )דברה ואיתי דוינסקי
 צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, שמואל בזק15:30 - 16:00

 לא לקבוע 16:00 - 20:00
 יום כדור הארץ 17:00 - 20:30

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 ) מרים מלכה מאשלים - אישי 15:30 - 16:00


