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28 ינואר 2018 - 
3 פברואר 2018

יום שני 29 ינואר
ירושלים

 08:15 פגישה +סיור בבי"ס משאבים , ערן + 08:15 - 09:45
 - ספי מלכיאור (ביה"ס משאבים)ספי + חן גולדמן

 10:00 פרופ׳ בוריס זלצמן - מנהל המכונים 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )לחקר המדבר

 כנסת12:15 - 15:00

 15:00-מדרשת שדה בוקר- ערן דורון ראש 15:00 - 16:00
מועצת רמת נגב, קובי בר, יו"ר ועד העובדים, משה שגיא, 

סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים, איתן פלזנשטיין,
 (רחוב שבטי ישראל 34, בניין מחניים, קומה 1, חדר 105)יועץ מנכ"ל

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 31 ינואר
 (חגים דתיים יהודיים)ט"ו בשבט

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

 (במשרדו  8:30  שפרה בנושא תקציב עם מוטי 08:30 - 09:00
 - ערן דורוןשל ערן )

 (מועצה  גורן עמיר+ רמת נגב- סיור+ פגישה09:00 - 13:00
 - liad Ilaniאזורית רמת נגב)

 ** לידיעה**11:00 אצל יגאל צרפתי  מנהל 11:00 - 12:00
מינהל אזורי תעשייה בנושא אזור תעשיה משותף עם הבדואים, 

 ** לידיעה**מנהלי מחלקות - כללי עבודה נוהל12:00 - 13:00
 - אדוה לויד (חד"ן מליאה)התקשרויות ע"י עו"ד אבי להם 

 **לידיעה**פגישה בין אגף חינוך לאגף שפ"ה- 13:00 - 14:00
 - יעל גרינוולד (משרד ערן)חלוקת תחומי אחריות

 (מועצה מקומית  שולחן עגול, כנס קהילות הנגב 15:00 - 16:30
ירוחם, חדר ישיבות)

 FW:  לידיעה** ישיבת שולחן עגול בהשתתפות 16:00 - 18:00
צוות דלויט בנושא: "גיבוש אסטרטגיה כלכלית למועצה 

 (גן לאומי  ערב הוקרה ופרידה מעזרי אלון17:00 - 21:00

יום שישי 2 פברואר
 יום הולדת לילדים12:00 - 15:00

שבת 3 פברואר

יום ראשון 28 ינואר
 חופשה 14:30

יום שלישי 30 ינואר
 ביקור JOYCE RAYNOR  מנהלת בית ספר אדלסון לאס ואגס

 - ג'רד וויט(מועצה)

 (במשרד  8:15 דניאל מלמד איילים - התייעצות 08:15 - 08:30
של ערן )

  08:30 קדם מליאה עם אדוה, אליעזר, שירה וגד08:30 - 09:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 - ערן  (במשרד של ערן ) 9:30 ליאת מעוז וספי 09:30 - 10:00
דורון

 10:00 יוסי בנטוב נציג היזמים מחו"ל ואבי אופר10:00 - 11:00
 (במשרד  חב' אפקון עם עוזי וארז ירדני  פיילוט באתר אשפה 

 - ערן דורוןשל ערן )

 - ערן דורון (במשרד של ערן דורון) ג'רד, שוטף11:00 - 11:30

 (חוות פגישה JOYCE RAYNOR בית ספר א דלסון11:30 - 12:30
 - ג'רד וויטקורנמל)

 13:00  שירה - שוטף + הכנה לועדת תכנון 13:00 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ובניה 

 14:45   מעודכן - סדנא בנושא הסדרת מערכת 14:45 - 20:45
 - ערן  (מו"פ רמת הנגב )היחסים בין הועדים המקומיים למועצה

דורון

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

 8:00 עם ערן גרטנר ואיתי דוינסקי בנושא ועדת 08:00 - 08:45
 - ערן דורון (במשרד של ערן דורון)ערר ב- 6/2 

 (בבאר   סיור חטיבה להתיישבות + ויקטור וייס 09:30 - 11:00
 - Bar hay, Zvikiמילכה )

 13:30   ארוחת צהריים עם עירית וארט וולבאום13:30 - 15:00

 (משרדי גאן  איציק ערן והילה-ג.א.ן תברואה16:00 - 17:30
 - הילה קפלןתברואה-רינתיה )

 שיזף - 6 שנים17:30 - 18:30
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יום שני 5 פברואר
ירושלים

 -  (פארק גולדה) טקס פתיחת חיבור פארק גולדה08:00 - 08:30
yaacovm1

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

  10:15   אצל  שי רינסקי מנכ"ל משרד הכלכלה 10:30 - 11:30
 - (דרך מנחם בגין 86 בית ליאו גולדברג קומה 5 לשכת מנכ"ל ת"א )

ערן דורון

 12:30 פגישת עבודה עם  יובל שטייניץ שר 12:30 - 13:30
 - ערן  (רח' יפו 216 בניין שערי העיר קומה 7 ירושלים )האנרגיה 

דורון

 - ערן דורון (בכנסת ) עם בני ביטון 15:00 - 16:30

 ניחום אבלים חיים גורי16:30 - 17:30

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

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

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

 -  (בעזוז) 10:30 אל"מ אבי רחמים, מח"ט שגיא 10:30 - 13:00
ערן דורון

 - הילה קפלן שוטף ערן והילה13:29 - 14:29

 לא לקבוע14:30 - 23:00

יום שישי 9 פברואר
אוסטרליה  

 נחיתה בסידני08:30 - 09:00

 סיור עם פיטר סמאלר נשיא קק"ל אוסטרליה 11:30 - 15:00
דני עטר יו"ר קק"ל ישראל ודן ספרינגר מנכ"ל קק"ל אוסטרליה

 הרצאה בבית כנסת מרובה16:00 - 18:00

שבת 10 פברואר
אוסטרליה  

 סיור לימודי עם צוות קק"ל ישראל באוסטרליה09:30 - 15:30

 הרצאה בבית כנסת המזרחי16:30 - 18:00

יום ראשון 4 פברואר
  8:00 סיון זנא בנושא גיוס כספים חב' אטלס 08:00 - 08:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 (במשרדו של ערן ) 8:30 ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 08:30 - 09:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) מעיין עשת-  שוטף 10:00 - 10:30

 פגישת הכנה לפגישה עם הסוכנות היהודית 10:30 - 11:30
בנושא עסקאות הסוכנות היהודית במא רמת הנגב- ערן, שירה,

 - ראומה ערוסי (אצל ערן)אופיר, ברני ואבי להם

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

 (משרדו  12:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)12:30 - 13:30
 - אדוה לוידשל ערן )

 עודד נחמיה עם יוני שריר  הכנה לועדת 13:30 - 14:30
 - ערן  (במשרד של ערן דורון רמת הנגב )הכלכלה בנושא גמלים 

 (במשרדו של  ראיונות למכרז דוברות ותקשורת 14:30 - 15:30
 - ערן דורוןערן )

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

 - ערן דורון (חדר מליאה) ישיבת מליאה18:00 - 20:30

יום שלישי 6 פברואר
  (במליאה ) אימון רשותי עם פיקוד העורף ורח"ל 08:30 - 15:00

- ערן דורון

 9:00 ועדת הכלכלה - דיון בנושא גמלים09:00 - 10:00

 (שער לנגב, ההגנה 30  שיתוף פעולה ברמת נגב15:00 - 16:00
 - אסף כהןבאר שבע)

  16:00  פורום תיאום ביצוע - אין שיחרורים 16:00 - 18:00
 - ערן דורון(חדר ישיבות מועצה )

 לא לקבוע 18:00 - 22:00

יום חמישי 8 פברואר
 אוסטרליה  08:00
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יום שני 12 פברואר
אוסטרליה  

 פגישת היכרות עם קק"ל אוסטרליה  וישישבת 08:00 - 09:30
עבודה עם מנהלת השיווק

12:00 - 10:00Woollahra month הרצאה בבית אבות 

 פגישה עם קהילות החופים הצפוניים 17:00 - 18:00

יום רביעי 14 פברואר
אוסטרליה  

 הרצאה בפני חברי מועדון העסקים היהודי 07:30 - 09:30

 מפגש עם תלמידי בי"ס מוריה11:00 - 14:00

 פגישה עם יוסי אשד בנושא גן משחקים בקדש 18:00 - 18:30
ברנע

יום שישי 16 פברואר
אוסטרליה  

 טיסה לפרת' 09:00 - 13:00

 ארוחת ערב בבית של ניקי מנהלת גיוס כספים 17:30 - 20:00
סניף פרת' ורלף לייב גווין  סגן נשיר קק"ל פרת' יחד עם 

תורמים מרכזיים בקהילה

שבת 17 פברואר
אוסטרליה  

 סיור בפרת' עם גווין והיכרות עם קהילת פרת'10:00 - 14:00

 פגישה עם אוסנת חרל"פ 15:00 - 16:30

יום ראשון 11 פברואר
אוסטרליה  

15:30 - 08:30grenn sunday 

יום שלישי 13 פברואר
אוסטרליה  

 הרצאה ב coa דיור מוגן10:00 - 11:30

 פגישה עם רבי יוסי פרידמן16:00 - 19:30

יום חמישי 15 פברואר
אוסטרליה  

 פגישה עם דן ספרינגר10:00 - 12:00

 פגישה עם ג'יסון אייזנר חבר הנהלת קק"ל 12:30 - 14:00
אוסטרליה

 מפגש אחרון בסידני עם תורמים מרכזיים 17:30 - 19:30
בקהילה
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יום שני 19 פברואר
אוסטרליה  

ירושלים

 הרצאות ומפגשים בבי"ס כקמל לצוות 10:00 - 12:30
ולתלמידים

 המראה לבנקוק16:00 - 23:00

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

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

  08:30 ג'רד  ודפנה  לקראת ביקור  לורנס דויד 08:30 - 09:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

  10:30 ביקור אמיר הלוי מנכ"ל התיירות 10:30 - 11:30
(מדרשת בן גוריון )

 -  (במשרדו של ערן ) 12:30 ורד חדידה - שוטף 12:30 - 13:30
ערן דורון

 פעילות פרטית13:00 - 15:00

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

  (במשרדו של ערן ) 16:30 שירה מור יוסף -שוטף 16:30 - 17:30
- ערן דורון

יום שישי 23 פברואר
 הורה אורח09:00 - 13:00

שבת 24 פברואר

יום ראשון 18 פברואר
אוסטרליה  

 סיור עם ג'ון שייפר10:00 - 12:00

 ארוחת צהריים עם משפ' שייפר, גרין ומוריס 12:30 - 14:00

 הרצאה בבי"ס כרמל לתושבי הקהילה בפרת' 18:30 - 20:30

יום שלישי 20 פברואר
 אוסטרליה  15:30

 נחיתה בשעה 7:00  מבנקוק אל על טיסה מספר07:00 - 08:00
LY 082(בן גוריון) 

 פגישת עבודה + סיור אנשי "נתיבי ישראל" 09:00 - 14:00
בהשתתפות:  יהודה נתנאל + ארז סיקסיק + אלכס גליק + ערן

 דורון + שירה מור יוסף + עוזי חבשוש .  נא ראו לו"ז מצורף
 - עוזי חבשוש(חדר מליאה, בניין מזכירות, מתחם מ. א. רמת הנגב)

יום חמישי 22 פברואר
 8:30 יאן אלעזרא ודורון דרמון בנושא 08:30 - 09:00

 - ערן  (במשרדו של ערן )השתתפות קבוצת הטריאטלון בג'ירו 
דורון

 פגישת עבודה + סיור רפי אלמליח וצוותו ברמת09:45 - 11:00
 - עוזי  (חדר מליאה, מ.א. רמת הנגב)הנגב - מצורף לו"ז מעודכן

חבשוש

 ירום אריאב- מנכ״ל משרד האוצר לשעבר11:00 - 12:00

 (במשרדו של ערן ) 12:30 ענת שרגאי 12:30 - 13:00

 -  (במשרדו של ערן ) 13:30 דפנה ארבל, שוטף 13:30 - 14:00
ערן דורון

 14:00 ישיבת הכנה לפורום חינוך אשכול נגב 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מזרחי

 15:00 עידן אורמן - דה לויט15:00 - 16:00

 פגישת פורום מטה-תוכנית כלכלית/אסטרטגית16:00 - 18:00
 (חדר מליאה -  לרמת הנגב-בנושא: "דיון חלופות אסטרטגיות"

 - עוזי חבשושנא ראו הערות בגוף הזימון)
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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 )

 לא לקבוע10:30 - 16:30


