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יום שני 28 אוקטובר
ירושלים

 יום עיון שדה צין 08:00 - 11:00
 (בלשכת ראש המועצה האזורית רמת נגב עיר עולים10:00 - 11:00

 - ניר אמסל- תואם בין ערן וניר)
 (במשרדו של  רו"ח אורטל עם אליעזר - חתימות 11:00 - 11:30

 - ערן דורוןערן )
 סיור מתקן בוצות בעמק המעיינות ערן דורון 14:00 - 17:00

 (מתקן ראש מוא"ז רמת הנגב והילה קפלן מנהלת אגף שפ"ה
 - ערן דורוןבוצות )

 -  (חד"ן מליאה) ערב מובילי התנדבות רמת הנגב 18:30 - 21:00
ערן דורון

יום רביעי 30 אוקטובר
  הילה קפלן -, אליעזר ואדוה- תקציב 2020 08:30 - 10:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 (משרד של ערן  צילום ראיון סרט יחל"ץ לבולדר10:00 - 10:30

 - ערן דורוןדורון, מועצה אוזרית רמת הנגב)
 (במועדון   סיכום חומש ותכניות עבודה 2020 11:00 - 16:00

 - ערן דורוןקיבוץ טללים )
 - אדוה לויד (חד"ן מליאה) הדרכת מאנדיי 11:00 - 13:00
 16:00 פגישה בנושא ביה"ס למשתלמים 16:00 - 17:00

בכמהין- ערן דורון, ציון שמר, יענקלה מוסקוביץ, ברני רוזנפלד, 
  (מועצה אזורית רמת נגב )הילה שליש, דוד מגולד הנדסה, עדי רז

yaacovm1 -
 גורי אצל נטע17:30 - 18:30

יום שישי 1 נובמבר
 מסיבה בעזוז10:30

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש
 (תיכון  FW: הועדה לבחירת תנועת נוער- הצגה 08:002 - 13:00

 - אורלי זרחיןאזורי)
 מדברן 15:00 - 18:30

שבת 2 נובמבר
 מסיבה בעזוז12:30

 מדברן 12:30 - 17:30

יום ראשון 27 אוקטובר
 -  (חדר ישיבות הנדסה) Fwd: ישיבת צוות שבועית08:15 - 09:00

אווה ליפשיץ
 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

ערן דורון
 (במשרדו  קדם מליאה עם אדוה, אליעזר ושירה 11:15 - 12:15
 - ערן דורוןשל ערן  דורון)

  הערכת עובדים עם תגית, אדוה וורד פליישר 13:00 - 13:45
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 - ערן דורון נטע שחם13:45 - 14:30
 פורום פיתוח כלכלי- עוזי, יענקל'ה, שירה מור 14:30 - 15:30

 - ערן  (משרדו של ערן )יוסף, הילה קפלן, ליאון דוד, איציק צור 
דורון

 גולן כפרי ופטריק מזוז בנושא קידום פרוייקטים 16:00 - 17:00
באשלים, חומ"ס ורעש מול הפלוטים  ותחנת כוח בפקועה - דוד 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )כהן, שלומי בנדו, הילה קפלן 
  אבי להם וברני בנושא חוקי עזר בישובים 17:00 - 18:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

יום שלישי 29 אוקטובר
11:00 - 09:30JNF USA ערן דורון ביקור מיטש רוזנצווייג - 
 צילומים ערוץ 1 ברתמים11:15 - 12:00
 -  איתן פלדזשטיין - מעקב מערכת חינוך עבדת 12:00 - 13:00

ערן דורון
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 13:00 - 14:00
  צוות משימה מרחבעם עם אופיר, לאנול , 14:30 - 15:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )שמואל בזק 
 -  (במשרדו של ערן )  ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 15:00 - 16:00

ערן דורון
 מיכאל בן יוסף, עוזי חבשוש בנושא מצפור אלי 16:00 - 17:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )לופו 
 לא לקבוע 17:00 - 21:00

יום חמישי 31 אוקטובר
 - אדוה לוידהעתק: מירי בחופש, אלה פה

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

 רינת חכים10:00 - 11:00
 רני לובשטיין13:00 - 14:00
 (במו"פ ) חלוקת מלגות קרן מולכו 16:30 - 17:30
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3 נובמבר 2019 - נובמבר 2019
9 נובמבר 2019

יום שני 4 נובמבר
ירושלים

 - ערן דורון מיכל בן שושן, עוזי חבשוש ורפי נשיא07:30 - 08:30
 - אדוה לויד (מועדון רביבים ) פורום מזכירים08:30 - 10:30
 הזמנה: חנוכת מרכז סוויץ' במעמד הארי 11:30 - 14:00

 (IST) 14:00 - 11:30 ,2019 טריגובוף , יום ב׳ 4 בנובמבר
(eran@rng.org.il)(מרכז סוויץ - הקיימות 5 בית עידן הנגב)  - 
liornsk@gmail.com

 לא לקבוע14:00 - 18:00
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) נטע שחם - שוטף 16:00 - 17:00

דורון
 גורי אצל נטע17:00 - 18:00
 שיחה סיכום חוויות מביקור בקולוראדו - 18:45 - 19:30

 - ג'רד וויט (תיכון אזורי)שגרירים רמת הנגב

יום רביעי 6 נובמבר
ביקור משפחת מק ברמת הנגב

 תת אלוף גור שרייבמן מאו"ג אוגמר 80  - סיור 09:00 - 14:00
 -  (התכנסות במליאת המועצה ואח"כ סיור )ברמת הנגב מצ"ב לו"ז

ערן דורון
 ביקור גאוין14:00 - 15:00
 - ערן דורון פגישה עם דרור הראל15:00 - 15:30
 משפחת רון מאק, עוצרת להגיד שלום לערן (10 15:45 - 16:15

 - רבקה שולברגדקות)  - יגיעו ישירות מנתב"ג בסביבות 1600
 גורי אצל נטע17:15 - 18:15
 ארוחת ער באצל אליסון 18:30 - 19:30

יום שישי 8 נובמבר
 סיור כיתה ג08:00 - 13:00

שבת 9 נובמבר
 מסע בית השנטי08:00 - 18:00
 -  (אגם ניצנה) צילום אגם ניצנה חדשות קשת14:30 - 15:00
שירה אברהמי

יום ראשון 3 נובמבר
 - ורד פליישרתחילת עבודה נטע שחם- ע.ראש המועצה

 (במשרדו  סימונה בראל, שיחת היכרות עם ערן 08:00 - 08:30
 - ערן דורוןשל ערן דורון)

 - ערן דורון ביקור ח״כ יעקב מרגי09:00 - 11:00
  9:45  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:45 - 11:45

 - ערן דורון(חדר מליאה)
  בועז צור מנכ"ל מלון קדמא ושחר שילה 11:30 - 12:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון ראש מוא"ז רמת הנגב )
 יהודה סלומון מלווה קיבוצים מטעם התק"צ  עם 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (במשרדו שלח ערן דורון )אופיר צימרניג 
 הכנה לביקור האוזינג פאנד (רבע שעה) עם 14:00 - 14:15

 - ערן דורון (משרד של ערן דורון)דפנה, אופיר, רבקה , ג'רד ומירי 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) ערן מאיר - שוטף 14:30 - 15:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 15:30 - 16:30
 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה ) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 5 נובמבר
 ישיבת צוות מבנה הנהלה - עדכונים ושיחת 08:00 - 09:00

 - אדוה לויד (חד"ן מליאה)בוקר על קפה ומאפה :)
 08:20 שיחת וידיאו עם נציגי חברת אקפק 08:20 - 08:50

הסינית- ערן דורון, ציון שמר, אלון מלכיאור, איציק צור, 
 - yaacovm1 (מרכז הצעירים)יענקלה מוסקוביץ

 קשרי קהילה רוח מדבר עם לימור זיו מנהלת 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (ברוח מדבר )הכפר ואדוה לויד

 אסיפת עובדים - הצגת סקר שביעות רצון 10:30 - 11:45
 - ערן דורון (במליאה )והערכת עובדים 

 היערכות לכנס העסקים השנתי עם ליאון, עוז, 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )וסיגל

 -  (במשרדו של ערן דורון) שגב רביביו - היכרות 13:00 - 13:30
ערן דורון

 - ERAN (במשרדו של ערן ) עוזי חבשוש - שוטף 13:30 - 14:30
 מגלים/בעלי מניות/ ראש  מועצה אזורית רמת 15:30 - 16:30

 - Noam Nizani (מועצה איזורית רמת נגב )נגב

יום חמישי 7 נובמבר
ביקור משפחת מק ברמת הנגב

 (תיכון  9:00-11:00 טקס חנוכת ספריית התיכון09:00 - 11:00
 - דפנה כהןאזורי)

 - ערן דורון ביקור משפחת מק בסולארי11:00 - 14:00
 פעילות פרטית13:45 - 14:45
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 14:00 - 15:00

דורון
 - ערן דורון (במשרדה של ערן) היכרות כהן דור15:00 - 15:30
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10 נובמבר 2019 - נובמבר 2019
16 נובמבר 2019

יום שני 11 נובמבר
ירושלים

יום הולדת מירי טוכטרמן
  8:00 יהודה אבני, יפעת ועלני וליאת מעוז 08:00 - 08:45

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 (מועדון רביבים) מטה התנועה הקיבוצית ברביבים09:00 - 10:00
 דיון במחוזית על תוכנית ניצנה10:00 - 10:30
 (במשרדו של ערן  לין גלר קולראדו , גיוס כספים 10:00 - 10:30

 - ערן דורון)
 10:45 ישיבת תקציב עם ורד חדידה, אליעזר, 10:45 - 11:45

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)זוהר שוקרי 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 11:45 - 12:45

 טקס הסרת הלוט במאגר קציעות במעמד ראסל14:45 - 16:15
 - ערן דורוןרובינסון 

  ביקור משלחת ראסל רבינסון במרכז צעירים 16:15 - 17:15
 - ערן דורון(מרכז צעירים במועצה )

 (רביבים) ניר מהתנועה הקיבוצית17:30 - 18:00
 ארוחת ערב - ליין גלר - סמנכ"לית פדרציה 18:00 - 21:00

יום רביעי 13 נובמבר
 משלחת אוסטרליה / זאב קדם 00:00

מאי סברי תלמידה בתיכון, מתלווה אליך 
 - ערן דורון ביקור Hausing fund בשדה בוקר 11:00 - 13:00
  משלחת בכירי  קק"ל אוסטרליה בתיכון 13:30 - 14:00
 שלחת בכירי  קק"ל אוסטרליה במרכז צעירים 14:30 - 15:00
 טקס הסרת הלוט שיזף - משלחת בכירי  קק"ל 16:10 - 17:10

 - ערן דורון (שיזף)אוסטרליה 
 משלחת בכירי  קק"ל אוסטרליה בארכיון בן 18:30 - 19:30

 - ערן דורוןגוריון 

יום שישי 15 נובמבר

שבת 16 נובמבר
 - ליאור זלוף אירוע אצל מוחמד זנון16:00 - 17:00

יום ראשון 10 נובמבר
 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

ערן דורון
  דוד ברק וג'רד בנושא רבנות אזורית ושותפויות 11:00 - 12:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 12:00 - 13:00
 אליעזר13:00 - 14:00
  ישיבת תקציב חינוך 2020 עם ספי ואליעזר 14:30 - 16:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)

יום שלישי 12 נובמבר
 - אורלי זרחיןחג מעלות 2019

 פרוייקט מתקן גזיפיקציה בפתחה עם הילה 08:00 - 09:00
 (במשרדו של ערן קפלן, ברני, עוזי, יענקל'ה, אבי להם ואלעד

 - ערן דורוןדורון ראש מוא"ז רמת הנגב )
 אצל שחר אלוני באג"ת עם לוטטי , עוזי חבשוש 12:30 - 13:30
 -  (בקריה ת"א כניסה משער בגין (מול קניון עזריאלי))ונציגי מדברן 

ערן דורון
 (אמפי מורשת - מדרשת בן  טקס חג תנועות הנוער18:00 - 19:00

 - יעל רחימפורגוריון )

יום חמישי 14 נובמבר
 משלחת אוסטרליה / זאב קדם 00:00

 משלחת בכירים קק"ל אוסטרליה סיור במכונים 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (במכונים )לחקר המדבר עם נועם וויסברוד

  סיור בניצנה משלחת בכירי  קק"ל אוסטרליה 10:00 - 14:30
 - ערן דורון(חמ"ל חטיבת שגיא )

 (משרד  החלטת משאיות בעקבות תחשיב אשכול15:15 - 16:00
 - יעל גרינוולדערן)
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17 נובמבר 2019 - נובמבר 2019
23 נובמבר 2019

יום שני 18 נובמבר
ירושלים

יום הולדת כרם
  הגר ומושיק ביבי  בנושא החלטת ממשלה 09:45 - 10:30

 - ערן דורון (בכנסת )עבדה- הקמת ישוב בדואי 
 וועדת כספים של הכנסת - בהשתתפות שר 10:30 - 11:30

 - Moshe  (בכנסת)החינוך + ערן דורון / רמת נגב + מושיק+הגר
Bibi

  ניר ברקת + הגר+ ערן דורון + מושיק ביבי 11:30 - 12:30
 - Hagar Sharan(כנסת )

  (כנסת ) ח"כ ביטן |+ ערן דורון+ הגר + מושיק  13:00 - 14:00
Hagar Sharan -
 אריק בנטוב יו"ר ומייסד האב אילת, אור חביב 15:30 - 16:30

מנכ"ל האב אילת עם ליאון דוד  ואיציק צור בנושא  שיתופי  
 (מרכז המועצות האזוריות שד' שאול המלך 8 בית אמות פעולה 

 - ערן דורוןמשפט  קומה 4 ת"א )
 איתן לסרי בנושא השקעה במו״ח חקלאי בדובאי17:00 - 18:00

יום רביעי 20 נובמבר
מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי 

 - אווה  (משרדו של ערן) חפיפה- ערן דורון ואופיר08:00 - 09:00
ליפשיץ

 לשכת התכנון בנושא ניצנית11:00 - 12:00
 -  (במשרדו של ערן דורון) שפרה בוכריס - שוטף 13:30 - 14:00

ערן דורון
 (במשרדו של  שירה מור יוסף- שוטף ונוה תמרים 15:00 - 16:30

 - ערן דורוןערן )

יום שישי 22 נובמבר
 - (מרכז הצעירים) כנס פתיחת שנת המלגות תש"פ11:00 - 12:00

רכזת מעורבות חברתית

שבת 23 נובמבר

יום ראשון 17 נובמבר
 - שירה  (חדר ישיבות הנדסה) ישיבת צוות שבועית08:15 - 09:00

מור יוסף
 9:30  תזכורת - מטה מועצה בנושא חברה 09:30 - 11:30

קהילה וחינוך מצ"ב הצעת מחליטה עבדה  אנא קראו לפני 
 - ערן דורון (במליאה)הישיבה

 דויד פלמ״ח12:15 - 13:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון) רינת חכים13:30 - 14:00
 ספי מובילה את הביקור - סיור והיכרות עם 14:00 - 15:30

התיכון החדש - שמעון מזוז ראש מ.מ. מיתר, ציון אלמלם מנכ"ל
המועצה, אתי טפר מנהלת מח' חינוך ועידו ארגמן מנהל התיכון

 - ערן דורון (במועצה )במיתר 
 - ערן דורון נטע שוטף 15:30 - 16:00
 (במשרדו של  16:00 הלל מאור מנהל נגב סיני 16:00 - 16:30

 - ערן דורוןערן )
  שוטף ג'רד + שמיל אדלר ועדת שותפויות 16:30 - 17:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן)
 (אולמי תבל,  פרידה משר החקלאות אורי אריאל 18:00 - 20:00

 - יאיר מעיין [Yair Maayan]בית לחם 1 ב"ש )

יום שלישי 19 נובמבר
 - אדוה לויד (כנעניה מדרשה) שוטף אדוה-ערן08:00 - 08:30
 - מירי  (במשרדו של ערן דורון ) ליאון ואיציק צור09:00 - 09:30

טוכטרמן
 שאול גולדשטיין 09:30 - 12:30
 לא לקבוע 17:00 - 21:00

יום חמישי 21 נובמבר
  ערן מאיר ואליעזר בנושא קרוואנים בשיזף 08:30 - 09:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)
 ביקור אריה מור מנהל בטחון משרד החינוך 10:30 - 11:00

 - ערן דורון (במעוצה )ויהודה רשף  ( קמחי ) 
 -  (מועצה רמת נגב) פגישה חושבים עושים 11:002020 - 12:30

הילה קפלן
  שוטף אופיר ושירה- מצטרפים ערו, אדווה, נטע12:30 - 13:30

 - שירה מור יוסף(משרדה של שירה)
 מכון ערבה לימודי סביבה שיחה (באנגלית )  על13:45 - 15:00

 (במועצה )רמת הנגב עם סטודנטים מכל העולם
 (במשרדה  פגישה עם אלכס/הילה קפלן - אישי15:00 - 15:30

 - אדוה לוידשל אדוה)
 -  (במשרדו של ערן דורון) קלודין סיטבון, היכרות15:30 - 16:00

ערן דורון
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) ועד עזוז - עדכונים 16:00 - 17:00

דורון



5 ערן דורון21:06 12/12/19

שוהדגבא
1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

דצמבר 2019
שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

24 נובמבר 2019 - נובמבר 2019
30 נובמבר 2019

יום שני 25 נובמבר
ירושלים

 (מפגש  סיור עם נטע לטיילת  מצוק הצינים 07:30 - 08:30
 - ערן דורוןבמדרשה )

 - (במשרדו של ערן דורון) אודי יונה חב' נקיון צלול 10:30 - 11:00
ערן דורון

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) ורד חדידה, שוטף11:30 - 12:30
דורון

 פגישה במסוף ניצנה עם נציגי יקל"ז קציעות 13:30 - 16:00
 (מסוף ניצנה מו"פ רמת נגב ושתפ"א בנושא שת"פ חוות דגים 

 - רחל וובשתבמשרד של מנהל המסוף )
  מפגש ראשי רשויות בנושא שדה תעופה נבטים16:00 - 17:00

 - (עיריית באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, אולם מועצת העיר, קומה 1)
רוביק דנילוביץ

 שדות נגב17:30 - 18:00

יום רביעי 27 נובמבר
מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 08:30 חתימת הסכם עם משהב"ט לגבי שטח 08:30 - 09:30
 (מועצה כמהין- ערן דורון, אליעזר בן סעיד, יענקלה מוסקוביץ

 - yaacovm1אזורית רמת נגב)
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 10:00 - 11:00

 סיור בהר הנגב- ערן דורון ,יענקלה מוסקוביץ, 11:00 - 14:30
 - yaacovm1 (צומת הרוחות)ערן רז 0546600692

 (במשרדו של  דני כהן אגף שפ"ה שיחת היכרות 15:00 - 15:30
 - ערן דורוןערן דורון)

 (במשרדו  שי אלפסי אגף שפ"ה - שיחת היכרות 15:30 - 16:00
 - ערן דורוןשל ערן דורון)

  תזכורת - ישיבת דירקטוריון מי רמת הנגב16:30 - 18:00
 - yaacovm1(מועצה אזורית רמת הנגב)

יום שישי 29 נובמבר
 סיור אודי אדם - מנכ״ל משרד הביטחון10:00 - 13:30

שבת 30 נובמבר
14:00 - 12:00 Lunch Bob Lembke, Mayor Eran Doron and 

CEO Adva Lloyd(Kornmel Diary farm; Ramat HaNegev) ג'רד וויט - 

יום ראשון 24 נובמבר
 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:30 - 09:30
 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

ערן דורון
 אצל תומר גוטהלף עם יוספה ואבי להם - קידום 11:00 - 12:00

 (אצל תומר בממ"ק, קרית הממשלה, רח' התקוה 4 קומה 3תב"ע עזוז
 - מרים כהןבנין 3 באר-שבע)

 (רשות הבדואים 12:15 אצל יאיר מעיין וערן דורון 12:15 - 13:15
 - ערן דורוןדרך מצדה 6 מרכז הנגב ב"ש )

 - ערן דורון (מליאה) הנהלת מועצה 16:00 - 18:30
 טורניר כדורגל18:30 - 20:00

יום שלישי 26 נובמבר
 -  (משרד של ערן דורון) איתן פלזשנטיין - שוטף 08:00 - 08:45

ערן דורון
 (במשרדו 8:50   מיכאל גוטסמן בנושא חלוצית 3 08:50 - 09:00

 - ערן דורוןשל ערן דורון מוא"ז רמת הנגב )
 יום עיון של נאות חובב09:30 - 12:00
 - ספי מלכיאור שוטף ספי+ ערן12:00 - 13:00
 לא לקבוע 13:00 - 14:15
 - ערן דורון שוטף קצר ערן ונטע14:15 - 14:45
 -  (במשרדו של ערן )  ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 14:45 - 15:30

ערן דורון
 -  (במשרדו של ערן) אדוה, אופיר, נטע עם ערן 15:30 - 16:30

ערן דורון
  בביתו של מר דיוויד מיראז' בנושא פיתוח כלכלי18:30 - 21:00

 ( רח' פנקס 62  קומה 31 דירה 313 תל אביב -(חניה בחניון ) )איזורי

יום חמישי 28 נובמבר
 - סוניה רביבוהעתק: מירי השתלמות  מנהלות לשכה - אלה פה

 (במשרדו של  ספי שוטף לפני נסיעתה לבוסטון 09:30 - 10:30
 - ערן דורוןערן)

 - ערן דורון צחי רם11:30 - 12:00
 אישור מענה לתרחיש יחוס עם פיקוד העורף 12:00 - 14:00

 - ערן דורון (במליאה )ורח"ל 
 (במשרדו של ערן דורון  אמיר מדינה , מעונות יום 14:00 - 16:00

 - ערן דורוןמוא"ז רמת הנגב )
 אירוע יחידת חילוץ16:00 - 20:00


