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יום שני 26 פברואר
ירושלים

 - אדוה לויד (במשרדו של ערן) ועדת פרט ושכר 08:00 - 08:30

  8:30  ספי מלכיאור שוטף אחת לשבועיים 08:30 - 09:15
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 9:15 אבי להם, אדוה ואליעזר בנושא תיקון 09:15 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ליקויים מתנ"ס 

 כנסת 10:30 - 13:00

 ירון אוחיון- סמנכ״ל קק״ל13:00 - 14:00

 13:30  אצל אסנת קמחי עם שירה מור יוסף  - 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (קלרמון גנו 3 קרית הממשלה מזרח ירושלים)שוטף 

 (יש להכין לו"ז  16:30 ביקור חל"י ברמת הנגב 16:30 - 18:30
 - ערן דורוןחדר המליאה במועצה )

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 28 פברואר
 (חגים דתיים יהודיים)תענית אסתר

 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

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

  הכנה לוועדת משנה- שירה וערן. הילה- לידיעה09:00 - 09:30
 - ראומה ערוסי(אצל ערן)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) מוטי זנה, שוטף10:00 - 10:30

  11:30 ביקור אצל שי ניר זרעי ג'ניסיס עם עוזי 11:30 - 13:00
 - ערן דורון(ג'ניסי אשלים )

 13:00 - סגירות אחרונות סיור לימודי, ערב 13:00 - 13:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )חברתי (אייל, אדווה וסוניה)

  13:30 ביקור בספינת המדבר אצל ג'אבר 13:30 - 15:00
 - ערן דורון(ספינת המדבר)

 - ערן  (במשרדו של ערן )  הילה קפלן - שוטף 15:00 - 15:45

 (במשרד של ערן דורון) 16:00  שמוליק מלול 16:00 - 16:30

 16:30 שרון מזרחי בנושא השלמות פיתוח בתי 16:30 - 17:00

 17:00 שרון מזרחי בנושא הגן החדש בטללים 17:00 - 17:30

יום שישי 2 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)שושן פורים

 עדלאידע12:00 - 14:00

 ברוס לנגרטן- שיחה15:30 - 16:30

 לורנס דיוויס - שיחה16:30 - 17:30

 אוסנת פוקס-שיחה17:30 - 18:30

 ריי מורמשטיין-שיחה18:00 - 19:00

שבת 3 מרץ
 אזכרה במסדה10:45 - 15:45

יום ראשון 25 פברואר
 מירנה צרפתי07:30 - 08:00

 (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 )

 הצגת תכנית אורון ונושא המפעלים - עוזי 10:00 - 11:00
חבשוש, עדי וולפסון, ערן דורון, טל אל על, אבישג, תומר, 

 (עיריית באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, דימיטרי, רועי, חיים טורקל

 11:30 אצל יריב מן מנהל אגף בכיר לפיתוח 11:30 - 12:30
 (רשות הבדואים דרך מצדה כלכלי רשות הבדואים בנגב עם עוזי 

 - ערן דורוןמרכז הנגב באר שבע)

 - ערן דורון (בבאר שבע) שירה אברהמי12:30 - 13:30

 13:30אצל דוד בוסתן מנהל אדמינסטרטיבי 13:30 - 14:30
כללית מחוז דרום בנושא מרפאה אזורית עם בת שבע שוורץ 

  תזכורת - שיחת היכרות מי רמת הנגב בע"מ15:30 - 16:30
 - mei-r.n@mop-rng.org.il(חדר מליאה - מועצה אזורית רמת הנגב)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) קדם מליאה למרץ 16:30 - 17:30

 17:30 חירום בקדש ברנע עם מוטי, אדוה, ורד, 17:30 - 18:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שירן מוסקוביץ וענן שיאון 

יום שלישי 27 פברואר
 - ערן דורוןפלאפל בי"ס משאבים 

 פלאפל בבי"ס משאבים 08:30 - 09:30

 **לידיעה **ועדת הכספים בנושא הקרן 09:30 - 10:30
לצמצום פערים

 (סיור  10:30 מרים קרש כתבת ג'רוסלם פוסט 10:30 - 13:30
 - ערן דורוןברמת הנגב )

 כנס ראשי רשויות בחסות שר הבינוי והשיכון, 14:00 - 15:30
 (בניין העירייההאלוף במיל' יואב גלנט-סיכום שנת עבודה 2017 

 - מלי שרביטאופקים- שד' הרצל 38 אופקים )

 (רחוב  בלשכת שר האוצר  + אביגדור יצחקי16:00 - 17:00
 - מאיר צור - תנועת המושביםמנחם בגין 125 קומה 23 תל אביב )

 דיאנה אנדרסון18:00 - 19:00

יום חמישי 1 מרץ
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב

 (חגים דתיים יהודיים)פורים

 8:15 דרור הראל ואליעזר בנושא אולם ספורט 08:15 - 08:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )משאבים 

 8:45 פגישת ערן דורון ראש מועצת רמת נגב 08:45 - 09:30
 -  (מועצה אזורית רמת הנגב, לשכת ראש המועצה)ואיתמר שוויקה

Management

 9:30 מדברן, פגישת התנעה  עם ניר אדן  איריס09:30 - 10:30
 (במשרדו של רונלי ריקליס, מוטי, אדוה, הילה קפלן ודוד כהן 

 - ערן דורוןערן )

 פורים במחנה רמון10:45 - 12:45

 פורימון בעזוז13:00 - 17:00
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יום שני 5 מרץ
 - ערן דורון  סיור לימודי עובדי מועצה 08:00

ירושלים

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 7 מרץ
 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 -  (במשרדו של ערן ) 09:00 איל מור יוסף - אישי 09:00 - 10:00
ערן דורון

 10:00 עזרי קידר  בנושא חוק הגמלים ומכלאות 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עם יוני שריר 

 הערכות לקראת בג״ץ ועדת הגבולות11:30 - 12:50

 14:00 פגישה עם בריז מקנמנין ומאט מארלוט - 14:00 - 15:30
 - ערן דורון (משרד ערן דורון)קרן הלמסלי

 -  (מדרשת בן גוריון) 16:30 חנוכת אולם ספורט 16:30 - 18:00
ערן דורון

  18:30 הצגת תוכנית חומש לחוות הבודדים 18:30 - 20:30
 - ערן דורון(חדר המליאה במועצה )

יום שישי 9 מרץ
 - אדוה לוידאדוה חופש

 משלחת מאוסטרליה - ביקור במו"פ ובבית 12:30 - 14:30
 - ערן דורון (מו"פ רמת הנגב)הספר למשתלמים

 - atar.yaeli@gmail.com חזרה- להקת 17:0040 - 19:00

שבת 10 מרץ
 - אדוה לוידאדוה חופש

 -  (מועצה) משפחת דיוויד ומאקס ביקור  לאס ואגס00:00
ג'רד וויט

 לורנס נוחת בארץ14:30 - 16:30

 (קה פסה ב"ש ) ארוחת ערב עם לורנס18:00 - 19:30

יום ראשון 4 מרץ
 סיור יישובים07:00 - 08:00

 (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 )

  (חדר ישיבות מועצה ) 10:00 פורום תיאום ביצוע 10:00 - 12:00
- ערן דורון

 -  (רמת נגב) ביקור במ.א. רמת נגב - צוות מוביל11:00 - 12:00
סיגל מורן

 12:00 עדכון מצב תיכון אזורי עם אדוה, ספי, 12:00 - 12:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שירה וגד גולדווסר

 12:30 פגישה בנושא מדיניות אכיפה עם אבי 12:30 - 13:30
 - ערן  (במשרדו של ערן )להם, שירה מוריוסף, אדוה, דוד כהן

דורון

 (במשרדו של ערן ) 13:30 רמי טייב13:30 - 14:30

 ישיבת הועדה הציבורית - מלגות חקלאות 14:30 - 15:00
מוזמנים: ערן דורון, שי ניר, אלון צדוק, אריה וינד, יענקלה 

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

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

יום שלישי 6 מרץ
 - ערן דורון  סיור לימודי עובדי מועצה 17:00

יום חמישי 8 מרץ
 - אדוה לויד אדוה חופש00:00

 8:00 הדר שאלתיאל ראיון לסימנריון בנושא 08:00 - 08:30
צמיחה דמוגרפית 

 9:30 עידו עמר מכינת הנגב בנושא גיוס כספים 09:30 - 10:15

 10:30 סיור בשטח החוחובה ליד אשלים עם רמי10:30 - 11:30
 - ערן דורון (בשטח החוחבה ליד אשלים)שעיה 

 דיון בתמ״א 41 בלשכת התכנון המחוזית11:30 - 12:30

 (פרקליטות  ישיבה בנושא הגמלים המשוטטים12:00 - 13:30
 - Sima מחוז דרום אזרחי - קרן היסוד 4 בניין קרסו קומה 8 באר-שבע)

Barabi

 פרטי - סרוקה14:15 - 16:00

 שיחה טלפונית עם ערן דורון, מועצה אזורית 18:30 - 19:00
 רמת הנגב; עידן אורמן, צבי קניש, איליה זלוטניקוב, דלויט

 -  Urman, Idan(IL - Tel-Aviv)(דלויט יתקשרו לערן: 050-5545502)
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17 מרץ 2018

יום שני 12 מרץ
 - ג'רד וויט (מועצה)משפחת דיוויד ומאקס ביקור  לאס ואגס

 - ג'רד וויט (מוצעה) משפחת פרינקוף ביוקר לאס ואגס00:00

ירושלים

  9:00 שיחה עם משלחת צעירים לאס וגאס07:45 - 08:30
 - ערן דורון(במליאה)

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

  ועדת הפנים של הכנסת בנושא הותמ"ל11:00 - 12:00
(ירושלים)

 אצל אביגדור יצחקי בנושא נוה תמרים, תכנית 12:30 - 13:30
הזנקה פתחת ניצנה - ערן דורון , דלית זילבר, דוד לפלר, אסנת 

 (אצל אביגדור יצחקי - משרד האוצר, קפלן 1 ירושלים, אלרואי

 רפי נשיא עם אדוה ואופיר בנושא מצע לדיון 13:30 - 14:30
 - ערן  (במשרדה של אדוה )המבוסס על תובנות סדנת ועדים

דורון

 (חדר 1478 קומה 1 ) ח"כ יצחק ואקנין 14:30 - 15:30

 18:00 ארוחת ערב משלחת לפולין עם 18:00 - 19:30
 (מועדון לחבר שדה בוקר )הדיודסים 

יום רביעי 14 מרץ
 - ג'רד וויט (מועצה)משפחת דיוויד ומאקס ביקור  לאס ואגס

 - ג'רד וויט (מוצעה)משפחת פרינקוף ביוקר לאס ואגס

 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 (בית ספר סיור עם משפחת דיוויס ומקס ופרנקוף09:00 - 10:30
משאבים)

 דיון בבגצ מסקנות ועדת רזין 9298/16. כבוד 10:30 - 11:30
 - אמיר אלחייק (ביהמ"ש עליון, ירושלים)השופט ח' מלצר

 כנסת11:45 - 12:45

 (רח' בנק 13:00 אצל נועה סגל משרד התחבורה 13:00 - 13:30
ישראל 5 קומה 5 ירושלים )

 קק״ל אוסטרליה13:45 - 15:30

   ועדה אצל תמיר בן משה, אישור לפתיחת כתה15:45 - 18:45
 - מאיה   (ירושלים)ט במשאבים.  ועדה על יסודי במשרד החינוך 

אלמליח

יום שישי 16 מרץ
 -  (מועצה) משפחת דיוויד ומאקס ביקור  לאס ואגס00:00
ג'רד וויט

 - ג'רד וויט (מוצעה) משפחת פרינקוף ביוקר לאס ואגס00:00

 פולין 00:00

 איסוף משפ' דיויס מאירוס המדבר בירוחם 06:30 - 07:30
לנתב"ג 

 משלחת רמת הנגב לפולין08:00 - 12:00

 ארוחת ערב עם חברי מועצת העיר פלונסק17:30 - 20:30

שבת 17 מרץ
פולין 

 משלחת רמת הנגב לפולין08:00 - 20:00

יום ראשון 11 מרץ
 - אדוה לויד אדוה חופש00:00

 - ג'רד וויט (מועצה)משפחת דיוויד ומאקס ביקור  לאס ואגס

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30

 8:30 ספי מלכיאור הכנה לישיבה עם תמיר בן 08:30 - 09:00
 - ערן דורון (אצלי ספי)משה

 9:00 מפגש רכזות חינוך גיל רך שיחה בנושא 09:00 - 09:30
 - ערן דורון (במח' חינוך)גיוס כח אדם 

 פגישה  עם אופיר צימרינג ורשם האגודות 09:30 - 10:30
 - אופיר צימרינג (מועצה)השיתופיות

 10:30 פגישה עם דיוויס בקבר בן גוריון10:30 - 11:30

 12:00 פגישה עם מיסטי פיליפס וליז טרקנסינקי12:00 - 13:00
 - ערן דורון (בריכת משאבי שדה)קרן מאירהוף

 משפחת דיוויס בבסיס רמון13:00 - 15:00

 15:00 הכנה לפגישה עם אביגדור יצחקי, 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)יענקל'ה ,עוזי ואיציק צור

 (במשרדו של ערן דורון) 16:00 הילה קפלן- שוטף 16:00 - 16:30

 ארוחת ערב הדיוויסים ומשלחת הצעירים של 18:30 - 20:30
 - ערן דורון (טללים- בבית של רונית וישראל מוסקוביץ)לאס וגאס

יום שלישי 13 מרץ
 - ג'רד וויט (מועצה)משפחת דיוויד ומאקס ביקור  לאס ואגס

 - ג'רד וויט (מוצעה)משפחת פרינקוף ביוקר לאס ואגס

 טיול שנתי כיתה א' לחרבת מדרס08:00 - 14:00

 תרגיל עמידה איתנה חלוקת מים לישובים 09:00 - 09:30
 - מוטי זנה(ביצוע)

 הצגת תכנית עבודה  2018-2020 בפני ראשי 14:30 - 16:00
 (חדר ישיבות הגדול - לשכת התכנון, קומה הרשויות במחוז הדרום

 - דוד לפלר3, קרית הממשלה, רח' התקוה 4, באר-שבע)

  סדנה לקבלת החלטות בחירום - יו"ר צח"י17:00 - 20:00
 - ורד חדידה(אולם המליאה במועצה)

 (מסעדת ויויניו  17:30  ארוחת ערב עם דיוויסים17:30 - 19:00
מול שבע ( מתחם רמי לוי ) באר שבע)

יום חמישי 15 מרץ
 - ג'רד וויט (מועצה)משפחת דיוויד ומאקס ביקור  לאס ואגס

 - ג'רד וויט (מוצעה)משפחת פרינקוף ביוקר לאס ואגס

 - הילה קפלן (אצל ערן) אשכול נגב מזרחי08:00 - 09:00

 וועדת היגוי לקידום החינוך למצוינות מדעית 09:00 - 14:00
 - רויטל עטר  (מועצה איזורית רמת נגב- חדר ישיבות)בנגב

כלפון-משרד איגוד רשויות אשכול

 FW: טקס אבן פינה מרכז צעירים - משלחת + 10:00 - 10:30
 - ג'רד וויט (מרכז צעירים עתידי - מועצה)משפחת דוייס

 (במשרדו של ערן דורון) שיחה עם לורנס 10:30 - 11:30

  11:30 סיור ברתמים עם משפ' דיויס וחברים 11:30 - 12:30
(רתמים)

 (חוות  ארוחת צהריים עם משפ' דיויס וחברים 12:45 - 14:15
 - ערן דורוןקורנמל)

 ניחום אבלים צביה 14:00 - 15:50

 ביקור קק״ל ארה״ב ברמת הנגב 15:45 - 18:15
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מרץ 2018

18 מרץ 2018 - 
24 מרץ 2018

יום שני 19 מרץ
JCO - ג'רד וויט (מועצה)ביקור בית כנסת סיני - 

ירושלים

 נתנאל סיור כפר רתמים07:30 - 08:30

 (במועצה  זורקין שיווק מוקדים לדרכי הבשמים09:00 - 10:00
 - Ornaאזורית רמת הנגב)

 פגישה בנושא מוקדי תיירות במגזר הבדואי - 10:00 - 11:00
 - Orna (במועצה אזורית רמת הנגב)פרויקט "דרך האוהלים"

 חקלאות בבקעת עבדת- משתתפים : יאיר מעיין12:30 - 13:30
 , ערן דורון, יענקלה מוסקוביץ, ישראל רוזוליו, יוני שריר 

(ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואית בנגב - במשרד של יאיר מעיין , 
 - yaacovm1מצדה 6 ב"ש . )

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

 16:00 אירוע אור משימות בקבר בן גוריון 16:00 - 18:30

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 21 מרץ
 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 9:00 חיים אלוש עם יענקל'ה מוסקוביץ בנושא 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)משוב 2018 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 10:00 - 11:00

 11:00  יוני שריר והילה קפלן בנושא איכות 11:00 - 11:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )הסביבה בדואים

 (בכניסה לקיבוץ  אצל אלוף פיקוד דרום איל זמיר12:00 - 14:30
ארז)

 15:00 איתי פרימן הכנה לפגישה מצוק צין שדה 15:00 - 15:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)בוקר

 פגישה בנושא טיילת מצוק הצינים - לקראת 15:30 - 16:30
 - ערן דורון (משרדי המועצה)תצ"פ 

 גדעון שביט סיכום נסיעה לאוסטרליה16:15 - 17:15

 אבן פינה בי"ס תיכון אזורי רמת הנגב (עם 17:00 - 18:00

  18:00 יעל גרינברג בנושא ועד אשלים ואישי18:00 - 18:30

 18:30 רמי מוסלי עם כמה מחתומי העצומה, 18:30 - 19:00

יום שישי 23 מרץ

שבת 24 מרץ

יום ראשון 18 מרץ
 פולין 00:00

00:00JCO - ג'רד וויט (מועצה) ביקור בית כנסת סיני - 

 משלחת רמת הנגב לפולין08:00 - 20:00

 10:00 פורום תיאום ביצוע - מעקב ובקרה 10:00 - 12:00
 - ערן דורון (חדר ישיבות מועצה )תוכנית חומש

יום שלישי 20 מרץ
00:00JCO - ג'רד וויט (מועצה) ביקור בית כנסת סיני - 

יום האישה לנשות המועצה 

יום העובד הסוציאלי הבינלאומי

 ההזמנה עודכנה: ועידת הנגב ה-8 בראשות 09:00 - 16:00
ביניימין נתניהו והשר אריה דרעי, יום ג׳ 20 במרץ 2018, 09:00 

(eran@rng.org.il) (IST) 16:00 -( ,vhfk v,rcu ,דימונה)  - 
dani@lachish.org.il

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 22 מרץ
 - ערן  (הר שגיא) סיור בהר שגיא עם אבי רחמים09:00 - 13:00

דורון

 (במשרדו של ערן דורון) 14:30  נדב מסוסיא 14:30 - 15:00

 15:00 איתי ספקטור בנושא יזמות ספורט 15:00 - 16:00
 (במשרדו של ערן דורון)מוטורי בפתחת ניצנה 

 (במשרדו של ערן דורון) טלי הדר בנושא תוכניות16:00 - 16:45

 17:00 תמר מייזלמן והורי שכבת ח' בי"ס צין 17:00 - 18:00
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון)בנושא עתיד שכבה ט' עם ספי 

דורון
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25 מרץ 2018 - 
31 מרץ 2018

יום שני 26 מרץ
ירושלים

 אלופי הנדידה- מידד גורן07:30 - 08:30

 (במשרדו של ערן  9:30 ג'רד- שוטף שותפויות 08:30 - 10:00
 - ערן דורוןדורון)

 דני עטר - יו״ר קק״ל11:30 - 12:30

 12:30   אצל ינקי קוינט מנכ"ל רשות החברות 12:30 - 13:30
 - ערן דורון (הגן הטכנולוגי מלחה ירושלים )עם עוזי 

 רני ודלית, פגישה עם ראש מועצת רמת נגב 14:30 - 15:30
 (קפה לנדוור, וצוותו בנושא: מעבר לפחים כתומים ברשות

 - Rani Aidlerאיירפורט סיטי)

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 28 מרץ
 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

  08:30 - ועד מנהל בי"ס בוסתן, שיתוף פעולה 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עם המועצה עם ספי מלכיאור

 09:30 ד"ר דן דקל רופא שיניים מחוזי בנושא 09:30 - 10:30
 -  (cמשרדו של ערן )שירות דנטאלי לתלמיד עם ספי מלכיאור

ערן דורון

 לא לקבוע10:30 - 13:00

 (במשרדו של ערן דורון) סיור עם גרטה  13:00 - 14:00

 14:00 בנק פרוייקטים עם שירה, ספי,  אדוה 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)ודפנה

 - ערן (במשרדה של אדווה) התייעצות - ספי ואדוה15:00 - 16:00
דורון

 16:00- דה לויט ועדת היגוי מצומצמת, עידן 16:00 - 17:00
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון)אורמן, עוזי חבשוש, נעמה דהן -

דורון

יום שישי 30 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)ערב פסח

שבת 31 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)פסח

יום ראשון 25 מרץ
  8:00 דניאל רצון בנושא התמחות עוזרת גזבר 08:00 - 08:30

(במשרדו של ערן דורון)

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

 ביקור אצל תחיה ודודו קלינגר  עם אדוה' ג'רד 10:00 - 11:30
 - ערן דורון (חוות מעיין הנעורים )ומירי

 קדם מליאה ל- 8 אפריל ( חוזרים מחופשת פסח 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ))

 13:00הישיבת הנהלת עמותת תחנת הניסיונות 13:00 - 14:00
 - yaacovm1 (במועצה חדר ישיבות)לאישור דוח כספי 2017

  14:00 רז ארבל עם ועד הורים תיכון סביבתי 14:00 - 15:00
(במשרדו של ערן דורון)

  (אשכול נגב מזרחי דימונה) הרמת כוסית- חג פסח15:30 - 16:30
- רויטל עטר כלפון-משרד איגוד רשויות אשכול

 פעילות פרטית17:20

יום שלישי 27 מרץ
  8:00 יונתן קישינובסקי  עמותת דרך ארץ 08:002018 - 08:30

(במשרדו של ערן דורון)

 - (במשרדו של ערן ) 8:30 שירה מור יוסף - שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

 (במשרדו 9:30 עוזי חבשוש + ורד חדידה - שוטף 09:30 - 10:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 10:30 פרידה מאושרה קמחי והרמת כוסית 10:30 - 12:00
 - ערן דורון (חדר מליאה )לפסח 

 (במשרדו של 12:00 שמול, לקראת יום העצמאות12:00 - 12:30
 - ערן דורוןערן דורון)

 -  (במשרדו של ערן ) 13:00 שירה ועוזי - שוטף 13:00 - 14:00
ערן דורון

 (במשרדו של ערן ליאור זלוף בנושא מלגות 2019 14:00 - 15:00
 - ערן דורוןדורון)

   צוות תכנון - החטיבה להתיישבות (איציק בר, 16:30 - 18:00
 (מ.א רמת נגב (ערן דורון + יהודה אבני, ירון שיינין, יואל ריבלין)

 - Mor yosef, Sagitשירה מור-יוסף))

יום חמישי 29 מרץ
 (במשרדו  8:00 רונן מורן מזכיר החדש בכמהין 08:00 - 08:30
 - ערן דורוןשל ערן דורון)

 8:30  גלעד גבאי  וערן דורון בנושא פרוגרמה 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )חקלאית 

 10:00 ביקור שגריר גרמניה ורעייתו עם דפנה 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ארבל 

 (במשרדו של ערן דורון) 11:00  עופר בהט 11:00 - 12:00

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 12:00  שוטף דפנה כהן 12:00 - 13:00
דורון

 לא לקבוע16:00 - 19:00


