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3 פברואר 2019 -פברואר 2019
9 פברואר 2019

יום שני 4 פברואר
ירושלים

 (באר פורום מזכירי ישובים - מפגש בבאר מילכה08:30 - 11:30
 - אופיר צימרינגמילכה)

 אצל מרדכי כהן עם אריאל יוצר וחנן גינת 14:30 - 15:30
(משרד הפנים לשכת מנכ"ל ירושלים )

 מפגש נהגים ומלוות בהשתתפות: ישראל, מאיה 17:30 - 19:00
 - מאיה  אלמליחודוד סבח

יום רביעי 6 פברואר
 - ערן דורון (רביבים וניצנה) ביקור בוז'י הרצוג 09:00 - 15:00

יום שישי 8 פברואר
 חופש09:00 - 16:00

שבת 9 פברואר
 חופש08:00 - 16:00

יום ראשון 3 פברואר
 (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  9:30  מטה מועצה בושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

 - ערן דורוןמליאה)
 - (במשרדו של ערן ) קדם ועדה לתכנון עם שירה 11:00 - 11:30

ערן דורון
 - אדוה  (חדר נהגים) ביקור בחדר נהגים - נראות11:45 - 12:15

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

ערן דורון
 גדעון שביט13:00 - 14:00
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00
 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה ) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 5 פברואר
 8:00  צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )שמואל בזק 
  תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל  - 08:30 - 09:00

 (במשרדו של מוזמנות אדוה וטטיאנה בנושא כוח אדם לתיכון 
 צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר, יוספה09:00 - 09:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )דברה ואיתי דוינסקי
 - ערן  (במשרדו של ערן ) ורד פליישר - היכרות10:00 - 10:30

דורון
 (במשרדו של  10:30  ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 10:30 - 11:30

 - ערן דורוןערן )
 הסדרת הישוב  שיזף  עם איתי דוינסקי, אדוה, 12:00 - 13:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון)הילה קפלן ואמיר 
 אוהד ברוך משרד ניהול ופיקוח- הצגת פרוייקט 14:00 - 15:00

מרכז אזרחי רמת הנגב עם איצק בר, שירה מור יוסף עוזי 
 שוטף עם עמרי גל, עידו שרם אריאל פלר מפאר15:00 - 16:00
 -  (במועצה ) ועד באר מילכה עם מטה המועצה 16:00 - 17:00
 שיחה עם ג׳יי סטריער וצ׳רלי גרוזצמן17:00 - 18:00
 פריימריז בליכוד18:00 - 19:00

יום חמישי 7 פברואר
 חופש09:00 - 18:00
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10 פברואר 2019 - פברואר 2019
16 פברואר 2019

יום שני 11 פברואר
ירושלים

 (במשרדו של  מרכז טיפולי עם ספי, אדוה, ורד 08:15 - 09:15
 - ערן דורוןערן דורון )

 גרטה09:00 - 09:30
 (קלרמון גאנו  3 ירושלים ) אצל אסנת קמחי 14:00 - 15:00
 (אצל משפ' איתן לב (  ניחום אבלים רועי פולקמן 16:30 - 18:00

האח) רח' הרב פרידמן 32 תל אביב)

יום רביעי 13 פברואר
 - מוטי זנה (מועצה) תרגיל מלח חד יומי08:30 - 16:00
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) עידן דרור - שוטף 09:30 - 10:15

דורון
 משרד הםנים 16:30 - 17:30

יום שישי 15 פברואר
 עירית וואלדבאום 09:00 - 15:00
 Canceled: סיור במועצה עבור איריתי ואלבאום 10:00 - 11:30

 (מועצה דנוור + משפחה -  בתיכון החדש - יחד עם ערן וג'רד
 - ג'רד וויטאזורית רמת הנגב - תיכון החדש)

שבת 16 פברואר

יום ראשון 10 פברואר
 חופש07:00 - 14:00
 (חדר  ישיבת סטטוס - פתיחת שנת הלימודים14:00 - 15:00

 - אדוה לוידישיבות)
 צמיחה דמוגרפית ביישובי פתחת ניצנה- אופיר, 15:00 - 16:00

 - מזכירות  (חדר מליאה)שירה, ערן, אדוה ונציגי יישובי הפתחה
אגף הנדסה

 תזכורת: צמיחה דמוגרפית ביישובי פתחת 15:00 - 16:00
 (חדר ניצנה- אופיר, שירה, ערן, אדוה ונציגי יישובי הפתחה

 - מזכירות אגף הנדסהמליאה)
 אור משימות עם מתי בן משה ישיבת חלוצי דרור16:00 - 17:00

+הרב מאיר+ערן דורון ואופיר צימרינג  +רוני פלמר+רון סגל 
 - ליאת בן ברוך (מועצה איזורית רמת נגב )+יאיר שרף 

 ערן דורון+רוני פלמר תוכניות עבודה בדגש על 17:00 - 17:30
 - ליאת בן ברוך (מועצה איזורית רמת נגב )פיתחת ניצנה

יום שלישי 12 פברואר
 8:00 צוות תיכון אזורי - ספי מלכיאור, שירה מור08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )יוסף, גד גולדווסר
  תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00

 - ערן  (במשרדו של ערן )מוזמנות:  אדוה, ורד פליישר וטטיאנה 
דורון

  9:00 עוזי חבשוש - שוטף והערכת עובדים09:00 - 10:00
 - (במשרדו של ערן )

 (מו"אז רמת 10:00  ביקור נוחי מנדל ברמת הנגב 10:00 - 14:30
 - ערן דורוןהנגב )

 סיכום נסיעה לויאטנם עם אביגד, אלון, 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יענקל'ה וציון

 - ערן  (במועצה ) ועד כמהין עם מטה המועצה 16:00 - 17:00
דורון

 לא לקבוע 17:00 - 21:00

יום חמישי 14 פברואר
 תזכורת: פגישה בנושא תברים שדה בוקר 2019 08:00 - 08:30

 (משרד (ערן דורון + אראל ארצי + יגיל אבין + יוסי גולדמן)
 - אסי מנורראש המועצה במועצה)

 10:30 פגישה עם מנהלי המפעלים, דביק, שגיב,10:30 - 11:30
 (במשרדו של ערן  דורון ראש רביב + דוד בן לולו ועוזי חבשוש

 - ערן דורוןמוא"ז רמת הנגב )
 אריה קליינמן מנכ"ל לשכת התעשייה בנגב עם 12:00 - 13:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן  דורון)עוזי חבשוש
 - (מועצת רמת נגב) פגישה עם ערן דורון במועצה13:30 - 14:00

Noa Deutsch
  הגדרת תפקיד רכזת מניעה עם מנהל הרשות 14:00 - 15:00

 - ספי מלכיאור (משרדו של ערן)החדשה לביטחון קהילתי
  15:00 שירה מור יוסף- שוטף  והערכת  עובדים15:00 - 16:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 גורי אצל קיקי17:45 - 18:15
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17 פברואר 2019 - פברואר 2019
23 פברואר 2019

יום שני 18 פברואר
ירושלים

 עירית וארט וואלדבאום10:30 - 11:30
 בועז מאיר קרלטון12:30 - 13:30
 במשרדי גורן עמיר עם ישי, מושיק כפיר, והגר 13:30 - 14:30

 (משרדי גורן עמיר גני התערוכה ת"א בנושא דריקטריונים עם עוזי 
לרשום ב-waze- גורן עמיר יועצים (גני התערוכה שער 1, מול רכבת 

 - ערן דורוןהאוניברסיטה))
 ערן דורון+ עוזי חבשוש+ בועז סופר+מושיק 14:30 - 15:30

 (לרשום ב-waze- גורן עמיר יועצים (גניביבי+ הגר שרן+ ישי שכטר
 - Moshe Bibiהתערוכה שער 1, מול רכבת האוניברסיטה))

 ערן דורון+ עוזי חבשוש+ מושיק ביבי+ הגר 14:30 - 15:30
 (לרשום ב-waze- גורן עמיר יועצים (גני התערוכה שרן+ ישי שכטר

 - Hagar Sharanשער 1, מול רכבת האוניברסיטה))
16:00 - 15:00we work  בנג׳י זינגר 
 מעבר על תצהירים - הילה קפלן17:00 - 18:00

יום רביעי 20 פברואר
 פגישה בנושא פאב 40 וjnf - ערן, ליאור, ספי 08:00 - 09:00

 - אדוה לויד (במשרדה של ערן)ואדוה
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) עידן דרור - שוטף 09:00 - 09:45

דורון
 10:30 שת"פ חקלאות סין- שרון שביט,ערן 10:30 - 12:00

 דורון, אנה מלר, ציון שמר, אלון מלכיאור, יענקלה מוסקוביץ
 - yaacovm1(מו"פ רמת נגב)
 שיחת ועידה: ערן דורון+בועז סופר+הגר שרן - 14:00 - 15:00

 - Hagar Sharan (הגר מעלה בניידים)בנושא הטבות המס
 טל שחר - מדברן15:00 - 16:00
 ההזמנה עודכנה: 16:15-16:45 - טקס פתיחת 16:00 - 17:00

 (IST) 17:00 - 16:00 ,2019 פארק אתגרי, יום ד׳ 20 בפברואר
(eran@rng.org.il)(בחוץ - ליד הפארק האתגרי)  - 

misradretamim@gmail.com
 גורי אצל קיקי17:45 - 18:45

יום שישי 22 פברואר
 הכר את סביבתך08:15 - 12:15

שבת 23 פברואר

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

 - אדוה לויד (משרדו של ערן )הערכת עובדים
 -  (במשרדו של ערן) הכנה לועדת גבולות - שיזף09:00 - 09:30

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

 - ערן דורוןמליאה)
 - ספי  (משרדו של ערן) תקציב חינוך אזורי11:00 - 12:00

מלכיאור
 (במשרדו  ספי מלכיאור שוטף והערכת עובדים 12:00 - 13:00

 - ערן דורוןשל ערן )
 מחנה טלי הסדרת הישוב עם ארז בן ארי, אדוה,13:30 - 14:30

 - ערן דורון (במחנה טלי )הילה קפלן, אמיר 
 ערן דורון ראש מועצת רמת נגב + ניר זמיר ראש15:00 - 16:00

 - ניר זמיר (רמת נגב)מועצת בני שמעון + פגישת הכרות
 מכרז לפרוייקטור חינוכי למגזר הבדואי - אדוה, 16:00 - 17:00

 - ערן דורון (במליאה)יענקל'ה, ורד פליישר, אושרה
 פעילות פרטית18:30 - 21:30

יום שלישי 19 פברואר
 8:00  צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )שמואל בזק 
  תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00

 - ערן  (במשרדו של ערן )מוזמנות:  אדוה, ורד פליישר וטטיאנה 
דורון

 -  (במשרדו של ערן ) 9:00 עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
 (מו"פ ) סיכום עונה במו"פ 10:00 - 14:00
 (במשרדו  10:00 מוטי זנה שוטף והערכת עובדים10:30 - 11:30

 - ערן דורוןשל ערן)
 12:00 ג'רד - שוטף ( דו שבועי) והערכת עובדים12:00 - 13:00

 חנוך דנן - תרבות יהודית עם דפי אדלר וספי 14:00 - 15:00
 - ערן  (במשרדו של ערן  דורון ראש מוא"ז רמת הנגב )מלכיאור 

דורון
 סדנת עיצוב פנים בית ספר תיכון15:00 - 18:32
 גולן כפרי ופטריק מזוז היו"ר החדש של אשלים 15:00 - 16:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עם אדוה 
17:00 - 16:00Bashkar אביגד וונשק ונציג חברת 

יום חמישי 21 פברואר
 (נפגשים בשער הכניסה  סיור טיילת מצוק הצינים08:30 - 10:00

 - שירה מור יוסףלישוב)
 - אדוה לויד ביקור ג'וליה שרי ברמת הנגב10:00 - 12:00
  12:30 ורד חדידה - שוטף והערכת עובדים12:30 - 13:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 פגישה 2:  עוזי חבשוש + בני גפן (והאדריכל 15:00 - 16:00

שלו) + שירה מור יוסף + אוהד ברוך + ערן דורון  בנושא: 
 (לשכת ראש הצגת התכנון של פארק רמת הנגב לעסקים

 - רבקה שולברגהמועצה האזורית רמת הנגב)
 16:30 נורה זנון, פעילה חברתית בכפר רחמה 16:30 - 17:00

 (במשרדו של ערן)בנושא פעילות בכפר 
 -  (במליאה) מזכירות רביבים עם מטה המועצה 17:00 - 18:30

ערן דורון
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24 פברואר 2019 - פברואר 2019
2 מרץ 2019

יום שני 25 פברואר
ירושלים

 -  (במשרדו של ערן) ארז פרייבך עם עוזי חבשוש08:00 - 08:30
ערן דורון

 - ערן דורון חיתוך מצב בנושא כוללנית 08:30 - 09:00
 (במשרדו  יהודה אבני - מרכז מחקר, התייעצות 09:00 - 09:30

 - ערן דורוןשל ערן)
 (באר שבע) בנק חתימות 10:00 - 11:00
 JNF - כוח משימה של תרבות ואומנות 12:00 - 13:30
 - ערן  (במשרדו של ערן) אלינור ברזלי- היכרות 14:00 - 14:30

דורון
 (במשרדו של ערן) מתי ברקוביץ15:00 - 15:45
 שמירה18:30 - 21:30

יום רביעי 27 פברואר
 לתזכר את גדעון שביט07:45 - 08:45
 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 שירה מור יוסף- שוטף 08:00 - 08:45

ערן דורון
  9:15 שיחה עם כוח משימה ירוחם רמת נגב 09:15 - 10:15

 - ערן דורון(במליאה )
10:40 - 10:00JNF USA (במשרדו של ערן ) שיחה עם טלי צור  - 

ערן דורון
  10:40 כוח משימה מים תצפית על אתר 10:40 - 10:55

 - ערן דורוןהסולארי אשלים עם 
 11:15 כוח משימה מים מאגר קציעות עם 11:15 - 11:35

 - ערן דורוןיענקלה וארז ימיני 
 כוח משימה מים וירוחם רמת נגב ארוחת צהרים12:00 - 13:00
 - ערן דורון (קדש ברנע )אצל חואניטה 
 כוח משימה ירוחם רמת נגב סיור תיכון אזורי, 14:00 - 16:00

 - ערן דורוןמרכז צעירים
 - ערן  (טללים) ארוחת ערב ופעילות בפאב 16:4540 - 18:45

דורון
 ברכות והענקת תעודות לשחייני רמת הנגב 18:00 - 18:30

יום שישי 1 מרץ
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

שבת 2 מרץ

יום ראשון 24 פברואר
 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
 תערוכת תלמידי צין במועצה 09:00 - 09:30
 10:00 מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 10:00 - 12:00

 (משרדו  13:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)13:00 - 14:00
 - אדוה לוידשל ערן )

 (במשרדו  קדם מליאה עם אדוה, אליעזר ושירה 15:00 - 16:00
 - ערן דורוןשל ערן  דורון)

 צוות צמיחה דמוגרפית מועצה/ שדה בוקר עם 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (מליאת המועצה )אליעזר, אופיר, שירה וגד וענבר ניר 

 משפחת עשת17:15 - 18:15

יום שלישי 26 פברואר
 שיחה בית ספר צין08:00 - 09:00
 8:00 צוות תיכון אזורי - ספי מלכיאור, שירה מור08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )יוסף, גד גולדווסר
  תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00

 - ערן  (במשרדו של ערן )מוזמנות:  אדוה, ורד פליישר וטטיאנה 
דורון

 (מינהל התכנון בית השנהב אגף c  ולנת"ע - עבדה11:00 - 12:00
רח' בית דפוס 12 גבעת שאול ירושלים)

 דיאנה אנדרסון - מלון אוריינט13:30 - 14:30
 -  (אוריינט) אצל גאל גרינוולד עם ערן דורון13:30 - 14:15
Grunewald, Gael
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 28 פברואר
 (במשרדו של  עידן דרור - שוטף והערכת עובדים08:00 - 08:30

 - ערן דורוןערן דורון)
15:00 - 08:45mega mission jnf usa  בסיס רמון ומסתיים) 

 - ערן דורוןבמדרשה )
 (רביבים) הלוויה הדסה ברזילי15:00 - 16:00
15:30 - 15:00  
 הפועל באר שבע17:45 - 18:45




