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2 יוני 2019 - יוני 2019
8 יוני 2019

יום שני 3 יוני
  save the date אנא אשרו הגעתכם - סיור לימודי 00:00

 - ערן דורון (לו"ז ומיקום ישלח בהמשך )לחברי המליאה
ירושלים

 - ערן דורון סיור חברי מליאה 08:00 - 17:00
 מפגש ראשי מועצות בנושא תנועות הנוער13:00 - 14:00
 (בריכת משאבי שדה אירוע סוף שנה -חוגי שחייה 18:00 - 19:30

 - אלונה מילר)

יום רביעי 5 יוני
 כנס ישראל צומחת תוכנית החומש לתחרותיות 08:30 - 16:30

 (מצודת דוד  ירושלים )וצמיחה כלכלית בפריפריה - ניר ברקת 
 מוטי אלמוז ראש אכ״א ומשה צין ממשרד 16:00 - 17:00

הביטחון
 - אלונה  (שדה בוקר ) אירוע סוף שנה - אלר"ן 18:30 - 20:00

מילר

יום שישי 7 יוני

שבת 8 יוני

יום ראשון 2 יוני
  save the date אנא אשרו הגעתכם - סיור לימודי 00:00

 - ערן דורון (לו"ז ומיקום ישלח בהמשך )לחברי המליאה
 (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 )
  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:30

 - ערן דורון(חדר מליאה)
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה מור יוסף- שוטף 11:00 - 11:45

דורון
 (במשרדו של ערן ) עידן דרור - שוטף12:00 - 12:45
 אופיר בן פורת ויונס  בנושא עדלאידע תיכון 12:45 - 13:45

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)סביבתי 
 עם עודד מהצרי מגער  בנושא אשפה משהב"ט 13:45 - 14:15

 - אמיר אלחייק (מועצה)+ ארנונה משהב"ט
 - ערן דורון (משרדו של ערן ) ורד חדידה14:15 - 14:30
 - ערן דורון סיור חברי מליאה 14:30 - 00:00
 - שירה מור יוסף צוות עבודה שדה בוקר15:00 - 16:00
 עם שי חג'ג' במוא"ז מרחבים 17:00 - 18:00

יום שלישי 4 יוני
 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 )
 אירוע במשרד החוץ -  עשרים וחמש שנה 10:00 - 12:30

 (משרד החוץ ירושלים )לתוכנית החונכויות
 צילומים ערוץ 1 - דב גילהר13:45 - 14:45
 צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר, יוספה 14:45 - 15:30

 - ערן דורון (שיחת ועידה)דברה ואיתי דוינסקי
 טמיר פיקר וחני שלו משרד השיכון והבינוי 15:30 - 16:30

 (במשרד השיכון קרית בנושא נווה בוקר ד' עם שירה מור יוסף 
 - ערן דורוןהממשלה קומה 2 באר שבע )

 כנס מחולות17:30 - 19:30

יום חמישי 6 יוני
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 08:00 - 09:00

דורון
 -  (רביבים) טקס סיום פרויקט משתלמים09:30 - 10:30

yaacovm1
 -  (במשרדו של אדוה) ורד פליישר - פיתוח הנהלה11:00 - 11:30

ערן דורון
 ועדת בחינה אחרונה ליועמ"ש עם עו"ד הילה 11:30 - 12:00

 (מוא"ז רמת הנגב רווח , אדוה, ורד פליישר, צחי רם, ערן בן ישי
 - ערן דורוןחדר מליאה)

 נועם קצינת רשויות עם מוטי זנה עדכונים בנושא12:00 - 12:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון ראש מוא"ז רמת הנגב )התראות 

 - ערן דורון עידן - שוטף קצר 12:30 - 13:00
 -  ביקור טוני גריאנו אוסטרליה עם גדעון שביט 13:00 - 16:00

ערן דורון
 (משרדו של ערן ) יעל והגרעינרים 16:00 - 16:30
 (פנקס  אצל דיויד מיראג' - פעילות הקרן בנגב 17:30 - 19:00

62  קומה 31 דירה 313)
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9 יוני 2019 - יוני 2019
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יום שני 10 יוני
ירושלים

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

 (מ.א.רמת נגב - אצל  גלעד גבאי תכניות שבטה09:00 - 09:45
 - גלעד גבאי  gilad gabayערן דורון)

 סיור ערן ראובני וארז וינר במדרשה עם שירה 10:00 - 12:30
 - ערן דורון (במדרשה)מור יוסף והילה קפלן 

 ארז וינר וערן דורון שיחה עם ועד מדרשת בן 12:30 - 13:30
 - ערן דורון (משרדי הועד במדרשה )גוריון 

  סטטוס חומש רפי נשיא אדוה,שירה מור יוסף14:30 - 15:00
 - ערן דורון(במשרדה של אדוה)

 - ערן דורון הלוויה מאי פרץ באשלים 16:00 - 17:00

יום רביעי 12 יוני
 08:30 כנס בנושא קנאביס - ערן דורון, ציון 08:30 - 12:00

 - yaacovm1 (אקספו ת"א)שמר, איציק צור ויענקלה מוסקוביץ
 (לשכת  אצל נשיא אונ' בן גוריון דניאל חיימוביץ 09:00 - 10:00

נשיא אונ' בן גוריון באר שבע )
 (במרכז  ועדת חינוך מרכז המועצות האזוריות 14:00 - 16:00

 - רינת חכיםהמועצות )

יום שישי 14 יוני
הונג קונג 

17:00 - 16:00Ekpac חתימת מזכר הבנות 
20:45 - 17:45Ekpac ארוחת ערב עם אלוין וצוות 

שבת 15 יוני
הונג קונג 

22:00 - 18:00Alvin ארוחת ערב עם 

יום ראשון 9 יוני
חג שבועות

יום שלישי 11 יוני
עידן בקורס מאיצים דיגיטליים

 צוות מרכז טיפולי עם שירה, גד, ורד חדידה וספי08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )- פעם בשבועיים 

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

 און ריפמן בנושא פעילות השומר במועצה עם 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (במועצה אצל ערן דורון )אילון צחור 

 (משרדי  הקמת מנהלת וולנטרית שפת מדבר 10:30 - 12:00
חברת אפשטיין -  פארק התעשייה עומר רחוב הגת 2 בניין רמת 

 - לשכת ראש המועצהבטיחות קומה 1)
 -  (במשרדו של ערן ) ביקור ממ"ז דרום יורם סופר 12:30 - 13:30

ערן דורון
 -  (במשרדו של ערן )  ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 13:30 - 14:30

ערן דורון
 סיור בניצנה/שבטה ובארותיים עם אמיר הלוי 15:00 - 18:00

 (15:00 - מנכל תיירות + ישראל חסון מנכל רשות העתיקות
 שיחה עם בריז16:15 - 17:15
 רכיבה עם אמיר הלוי , ישראל חסון, ערן דורון - 18:00 - 19:30

 - שאול גולדשטיין Shaul רכיבה בקטע בין שדה בוקר לעבדת

יום חמישי 13 יוני
 הונג קונג 00:00

 מפגש עם תושבי נווה בוקר על עבודות הפיתוח 07:30 - 08:30
 - אדוה לויד (מתחילים בועד מדרשת בן גוריון, אח"כ בשטח)שלב ג

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 08:00 - 09:00
דורון

 לא לקבוע10:50 - 14:50
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16 יוני 2019 - יוני 2019
22 יוני 2019

יום שני 17 יוני
ירושלים

 -  (משרדו של ערן ) צילומים לאוסנת פוקס - ג'רד 08:00 - 08:30
ערן דורון

 (אולם מליאה-  פורום מזכירים- מועד שנדחה08:30 - 10:30
 - אופיר צימרינגמועצה)

 הזמנה: ערן דורון ושחר שילה - שוטף, יום ב׳ 17 10:40 - 11:15
(IDT) (eran@rng.org.il) .ביוני 2019, 10:40 לפ. - 11:15 לפ 

 - (ארומה סינמה סיטי ירושלים)
 פגישה עם אמיר הלוי - בנושא ניהול תיירות 11:30 - 12:30

 - לשכת  (ירושלים בנק ישראל 5 )משותף רמת נגב מצפה רמון 
ראש המועצה

 ערן דורון + עוזי חבשוש+ אייל עטיה + תומר 13:00 - 14:00
 (משרד גורן עמיר - עמיר - בנושא : טכנולוגיה להצלת מטיילים

תל אביב - שד' רוקח 101 - גני התערוכה - שער 1 - בוויז : גורן עמיר 
 עודד פלר+ נדב הררי+ ערן דורון (ראש מועצה 15:00 - 16:00

 (דרך מנחם בגין 11, ר"ג, קומה 13, אזורית רמת נגב)+ מושיק ביבי
 אריאל, אופיר- ערן דורון ( מ.א רמת הנגב) משה16:45 - 18:00

 (משרדי גורן עמיר - שד' רוקח 101 ביבי (גורן עמיר לובינג) - פ.ע 
 - אורלי זרחין (גיל הזהב) יריד תעסוקה לנוער18:30 - 21:30

יום רביעי 19 יוני
 אווה ליפשיץ המחליפה של מור צפריר - היכרות 08:30 - 09:00
 (משרדו של  אלונה חובב ועדה מקומית - היכרות 09:00 - 09:30

 - ערן דורוןערן )
 דפנה - נייר לאוסטרלים10:00 - 11:00
 -  אדוה/ערן ורפי נשיא - הערכות לכנס חומש11:30 - 12:00

אדוה לויד
  תזכורת: סיור מיזמים חושבים עושים 12:002018 - 16:00

 - הילה קפלן(מועצה רמת נגב)
 ארז קמה ודפנה ארבל17:00 - 18:00
 (מועדון קיבוץ  הכשרת ועדי ישובים- מפגש 17:003 - 21:00

 - אופיר צימרינגטללים)

יום שישי 21 יוני
 טקס סיום המכינה12:00 - 13:00

שבת 22 יוני

יום ראשון 16 יוני
 הונג קונג 00:00

  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:00 - 11:30
 - ערן דורון(חדר מליאה)

 סיור במועצה אזורית רמת נגב- שי וייל+ ערן 11:30 - 14:30
 (לרשום ב-waze- מועצה אזורית רמתדורון+ מושיק ביבי+ הגר שרן

 - Moshe Bibiנגב )
 ערן ראובני ויענקל'ה מוסקוביץ עם בעלי החוות 15:00 - 17:00

 - ערן דורון (מוא"ז רמת הנגב )בודדים 

יום שלישי 18 יוני
 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 )
 -  (במשרדו של ערן ) 9:00 עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00

ERAN
 בני גפן בנושא יזמות לולים באשלים עם שירה 10:00 - 11:00

 (במשרדו של ערן דורון ראש מוא"ז רמת מור יוסף ועוזי חבשוש 
 קידום מתקן תרמי לטיפול באשפה במועצה 11:00 - 12:00

 - Limor  (מועצה אזורית רמת הנגב (על כביש 40 ))אזורית רמת נגב
  עם יוני שריר, שירה ויוספה בנושא עבדה 11:00 - 11:30
 - tsions (מו"פ רמת נגב ) תזכורת: טעימות יין12:00 - 14:00
 פרנסין נחום - שיחה אישית13:00 - 13:30
 צוות התפתחות ישובית  מרחב עם עם שירה, 13:30 - 14:00
  ארגון לומד- טדים על אגפי ומחלקות המועצה14:00 - 15:30
 מפגש עם הגרעין של השומר החדש מהערבה - 15:30 - 16:00
 לא לקבוע 16:00 - 20:00
 -  (בחדר המליאה ) יוני שרירי ונצגי רמת ציפורים 16:00 - 17:00

יום חמישי 20 יוני
  08:00-10:00 סיור ערן דורון ויענקלה מוסקוביץ08:00 - 09:30

yaacovm1 -
 ביקור מייקל וולפר תורם ממלבורן עם זאביק 09:45 - 11:15

 - ערן דורון (משרדו של ערן )קדם 
 סיור אלון בדיחי10:00 - 14:00
 סטפן מדיאסקי14:30 - 15:30
 (קדש  צילומים לסרט קק"ל אוסטרליה בקדש16:00 - 18:30

ברנע)



4 ערן דורון15:32 04/07/2019

שוהדגבא
123456

78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

יולי 2019
שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
30

23 יוני 2019 - יוני 2019
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יום שני 24 יוני
 עידן בקורס מאיצים דיגיטליים00:00

ירושלים
 אצל עומרי שלמון עם נועה גפן, עופר יוגב 09:30 - 10:30
 (מרכז מבקרים מקווה ישראל - הכניסה מול רחוב ואהרון לביטן 

מקווה ישראל 32))
 מושיק ביבי10:45 - 11:45
 - ערן דורון (מרכז המועצות ) רינת חכים 12:00 - 12:30
 ערן דורון ראש מוא"ז רמת הנגב עם ברק לוזון 12:30 - 13:30

 מנהל המשרד הישראלי של הפדרציה היהודית סאן פרנסיסקו 
(בית אמות משפט, שד' שאול המלך 8 קומה 4 מרכז המועצות 

 - ערן דורוןהאזוריות תל אביב)
 יגאל מוסקו14:00 - 15:00
 אצל מרסל אביב  עם יענקל'ה מוסקוביץ' בנושא 14:30 - 15:30
 (תל השומר מהכניסה של השיקום בניין בית חיים פינוי מוקשים 

ישראלי ( בית הברוש) , צמוד ללשכת גיוס ולבסיס תל השומר , קומה 
  יוספה, שירה ויוני שריר בנושא תכנית עבדה 17:30 - 18:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 (חדר מליאה ועד מקומי טללים עם מטה המועצה 18:00 - 19:30

 - ערן דורוןבמועצה)

יום רביעי 26 יוני
 הצגת תכנית עבודה הגיל השלישי (פורום הגיל 08:30 - 10:00

 - ספי מלכיאור (חדר מליאה)השלישי)
 - ערן דורון (משרדו של ערן ) ליאון דוד - היכרות 10:30 - 11:00
 ארז ירדני בנושא מבנה קהילתי  שדה בוקר - 11:00 - 12:00

 -  (משרדו של ערן )חינוך ופיתוח תיירותי הרחבת חאן מרחב עם 
ערן דורון

 טל בהרב   12:00052-6502022 - 12:30
 ביקור משלחת מקוריאה עם איציק צור ויענקלה 14:00 - 15:00
 ליאון דוד הצגת תכנית עבודה למרכז יזמות 15:00 - 16:00

 - ערן דורון (משרדו של ערן )ועסקים עם אדוה ועוזי 
 - ערן דורון (משרדו של ערן ) שחר שילה - שוטף 16:00 - 17:00
 ההזמנה עודכנה: ערן דורון ושחר שילה - שוטף ,16:00 - 17:00

(IDT) (eran@rng.org.il) .יום ד׳ 26 ביוני 2019, 4 אח. - 5 אח 
 - (משרדו של ערן)

jee64po9kjd53p11t97i15ul7s@group.calendar.google.com
20:00 - 18:00 + Jennifer Gilbert Koaffmann  ארוחת ערב עם 

 - ג'רד וויט (pub 40 או JUMA)בני משפחה (4 נפשות סה"כ)

יום שישי 28 יוני

שבת 29 יוני

יום ראשון 23 יוני
 מירי - שוטף 08:00 - 08:30
 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30

 - אדוה לוידשל ערן )
 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

ערן דורון
 (במשרדו של ערן ) עידן דרור - שוטף11:00 - 11:30
 גיל רך טללים עם שרון מזרחי וספי, מאיה ומיכל 11:30 - 12:15
 -  (במשרדו של ערן ) 12:15 ספי מלכיאור- שוטף 12:15 - 13:15

ערן דורון
 13:30 פגישה עם חברת מקורות בנושא שיתופי 13:30 - 15:00

 (מועצה אזורית רמת הנגב פעולה עם מועצה אזורית רמת הנגב
 - yaacovm1משרד ראש המועצה)

 -  (במשרדו של ערן ) קדם מליאה למליאה מס' 7 15:00 - 16:00
ערן דורון

 היטל שמירה- שדה בוקר- דוד ברקת, רפי סרוסי,17:00 - 18:00
 - David Bareket (לשכת מנכ"ל)ערן דורון, עודד צימנד

יום שלישי 25 יוני
 עידן בקורס מאיצים דיגיטליים00:00

 צוות מרכז טיפולי עם שירה, גד, ורד חדידה וספי08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )- פעם בשבועיים 

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

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

11:30 - 09:00 save the 9:00 ארוחת בוקר אגפית- סיכום שנה 
!date(בית גיל הזהב) ספי מלכיאור - 

 אילן קרני10:00 - 11:30
 -  (במשרדו של ערן )  ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 11:45 - 12:30
 ביקור של רוני פלמר ודרור בן שיטרית (מנהל 11:45 - 12:00
 - ספי מלכיאור הצגת תכנית עבודה הגיל השלישי12:30 - 13:30
 -  (במשרדו של ערן ) נועם ניצני אצל ערן דורון 14:00 - 14:30
 צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, שמואל בזק14:30 - 15:00
 (משרדו  ועת שכר עם ורד פליישר, אדוה ואליעזר15:00 - 16:00
 לא לקבוע 16:00 - 20:00
 במקום ה- 4/4/19 פגישה ערן+ספי עם הצוות 16:00 - 17:00

יום חמישי 27 יוני
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 08:00 - 09:00

דורון
 איציק לוי מנכ"ל קצ"א , ניר סביון סמנכ"ל 09:30 - 10:30

הנדסה, עמית שקד סמנכ"ל כספים, שירה מור יוסף, אמיר 
 (משרדו ואליעזר בנושא ארנונה והסתת קווים בתחום המועצה 

 - ערן דורוןשל ערן )
 (משרדו של ערן  הצגת מיזם מרכז הורות מועצתי10:30 - 11:30

 - רכזת הגיל השלישידורון)
 - ערן דורון ורד פליישר שוטף קצר11:30 - 12:00
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) ורד חדידה, שוטף12:00 - 13:00

דורון
 פעילות פרטית13:45 - 14:45
 אבי עטר15:00 - 16:00
19:00 - 16:00 Ray Morenstein משפחת  ארוחת ערב משפחת) 
 - ג'רד וויטשווימר מדרשה)
 טקס סיום בית ספר צין17:15 - 18:15


