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29 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
5 אוקטובר 2019

יום שני 30 ספטמבר
 - ערן דורון יום הולדת של עדינה מוסקוביץ00:00

ירושלים
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום הראשון)

יום רביעי 2 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)צום גדליה

 תנועת אור בנושא שותפות בפתחת ניצנה עם 08:30 - 09:30
 -  (במשרדו של ערן דורון )רוני פלמר, יאיר שרף ואופיר צימרינג 

ערן דורון
 ורד חדידה09:30 - 10:00
 אריאל, אופיר- ערן, שירה ( מ.א רמת הנגב) - 10:00 - 11:00

 - אביגיל גברילוק (מ.א רמת הנגב)פ.ע 
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) עוזי חבשוש, שוטף 11:00 - 12:00

דורון
 -  (במשרדו של ערן דורון) שירה מור יוסף, שוטף 12:00 - 13:00

ערן דורון
 הערכות לכנס העסקים השנתי עם ליאון, עוזי, 13:00 - 14:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )סיגל 
 מפגש עם תלמידי תיכון רמת הנגב14:00 - 15:00
 (במשרדו של ערן  איתן דוניץ,  עדכונים ושוטף 15:00 - 16:00

 - ערן דורוןדורון )
 (במשרדו של ערן דורון) יוסי וקטי ללויה 15:30 - 16:00
 פעילות פרטית17:00 - 18:00

יום שישי 4 אוקטובר

שבת 5 אוקטובר
 ויקי טרטנשוורץ14:15 - 15:15

יום ראשון 29 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב ראש השנה

יום שלישי 1 אוקטובר
 - ערן דורון יום הולדת של עדינה מוסקוביץ02:00

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום השני)

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 3 אוקטובר
 -  (במשרדו של ערן דורון) דודו רשתי ושחר שילה 08:00 - 09:00

ערן דורון
 -  (במשרדו של ערן דורון) אליעזר בנושא תקציב 09:00 - 10:00

ערן דורון
 (במשרדו של ערן  מתן ניומן רכז תרבות, היכרות 10:00 - 10:30

 - ערן דורוןדורון)
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון ) ליאון דוד , שוטף 10:30 - 11:00

דורון
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 12:00 - 13:00

דורון
  (במשרדו של ערן דורון) הדס סינה בנושא הסעות13:00 - 14:00

- ערן דורון
 -  (מקורות אשקלון) FW: 14:00 פיתוח השפדן14:00 - 16:00

merakez@kreim.org.il
 (במשרדו של ערן דורון) חן גולדמן 14:30 - 15:30
 הגדרות צמיחה דמוגרפית- ערן אדוה שירה 15:30 - 16:30
 ערן דורון ראש מועצה אזורית רמת הנגב + חנה 16:30 - 17:30
 שיחה עם ראש המועצה + קבוצת נוער שגרירי 18:30 - 19:00
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6 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
12 אוקטובר 2019

יום שני 7 אוקטובר
ירושלים

 (אצל ארז  פ.ע ערן ראובני, ערן דורון וארז וינר09:30 - 10:30
 - ערן ראובני (DERANR)וינר - רח' תוצרת 3, ירושלים)

 משרד האוצר ומשרד הפנים11:00 - 12:00
 ח״כ מרגי- יו״ר ועדת חינוך 11:45 - 12:15
  דירקטוריון הנהלת המרכז הקהילתי רמת הנגב16:00 - 20:30

 - ספי מלכיאור(מצפה רמון)

יום רביעי 9 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)יום כיפור

יום שישי 11 אוקטובר
 - מירי טוכטרמן העתק: מירי חופש 01:00

 - ערן דורון ביקור מנכ״ל משרד החינוך08:45 - 10:45

שבת 12 אוקטובר
 מפגש בניר דויד10:00 - 11:00

יום ראשון 6 אוקטובר
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון ) ספי מלכיאור 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) יוני שריר, שוטף 08:30 - 09:00
 9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך +09:30 - 11:30

 - ערן דורון (חדר מליאה)מטה פיתוח ותשתיות 
 ביקור דניאל חיימוביץ נשיא אונ' בן גוריון ברמת 12:00 - 14:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)הנגב 
 (במשרדו של איציק צור ויעקלה, נושאים שוטפים 15:00 - 16:00

 - ערן דורוןערן דורון)
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה ) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 8 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב יום כיפור
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 10 אוקטובר
 - מירי טוכטרמן העתק: מירי חופש 01:00

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 08:00 - 08:30
דורון

 -  (במשרדו של ערן דורון) שירה מור יוסף, שוטף 08:30 - 10:00
ערן דורון

 ביקור ויקי טרכטנשוורץ12:00 - 14:00
 אוהד אלר"ן -הכנה קצרה לביקור מנכ"ל החינוך 14:00 - 14:30
 - הילה קפלן (אצל ערן) שוטף הילה וערן15:00 - 16:00
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13 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
19 אוקטובר 2019

יום שני 14 אוקטובר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)סוכות (ישראל)

יום רביעי 16 אוקטובר
אירוע משקים פתוחים בפתחת ניצנה 

גרטה בישראל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)

 -  (במשרדו של ערן דורון) שירה מור יוסף , שוטף 09:00 - 10:00
ערן דורון

 - ערן דורון (משרדו של ערן) נטע שחם10:00 - 11:00
 - ערן דורון ביקור דיוויד מוזס11:00 - 17:30
 גרטה12:00 - 13:00

יום שישי 18 אוקטובר
 אירוע משקים פתוחים בפתחת ניצנה 00:00

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)

שבת 19 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) ורד חדידה, שוטף10:30 - 11:30
דורון

יום ראשון 13 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב סוכות

יום שלישי 15 אוקטובר
 אירוע משקים פתוחים בפתחת ניצנה 00:00

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הראשון-ישראל)
 טקס חנוכת האודיטוריום במו"פ ע"ש שמוליק 16:30 - 18:30

 - ערן דורון (במו"פ )ריפמן

יום חמישי 17 אוקטובר
אירוע משקים פתוחים בפתחת ניצנה 

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)
 - ערן דורון ביקור דיוויד מוזס10:00 - 16:30
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20 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
26 אוקטובר 2019

יום שני 21 אוקטובר
ירושלים

יום רביעי 23 אוקטובר
 -  (בי"ס צין ) אצל רועי ליפשיץ, תחילת שנה"ל 08:00 - 08:45

ערן דורון
 - ערן  (רמת הנגב ) סיור אסנת קמחי ברמת הנגב 09:00 - 12:00

דורון
 הגשת דוח ביקורת בנושא גני משחקים- מדיניות 14:30 - 15:30

ותכנון, בקרות בטיחות, שירות לתושב, היבטים בהתקשרויות 
עם ספקים עם אדוה, דוד כהן, דוד שטרק, קמחי, אלי חיזקיהו, 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )הילה קפלן 
 פגישה רבעונית של הנהלת שדה בוקר עם ראש 16:00 - 17:30

 - ערן דורון (במליאה)המועצה ערן דורון
 - ערן  (במרכז צעירים) 17:30 פרידה מעידן דרור 17:30 - 19:30

דורון

יום שישי 25 אוקטובר
 FW: הועדה המועצתית לבחירת תנועת נוער 08:00 - 13:00

 - אורלי זרחין (תיכון אזורי)מפגש 1
 סריקות אוליבר בהשתתפות שגריר ברטניה 08:15 - 11:15
ויגאל מיסקו

שבת 26 אוקטובר

יום ראשון 20 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)הושענא רבה (חול המועד סוכות)

יום שלישי 22 אוקטובר
 - ורד פליישריום אחרון להעסקה- עידן דרור

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

 הכנה לביקור משלחת תורמים חשובים מארה"ב 10:30 - 12:00
 (במשרדוRussel's VIP mission , דפנה, ג'רד, רבקה, מירי ושירה 

 - ערן דורוןשל ערן )
 תרבות במועצה עם ספי, מתן, ליאון, אופיר, 12:00 - 13:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )יואש 
 (במשרדו  אלון קוברסקי, דוברות וקשרי ממשל 14:00 - 14:45

של ערן דורון)
 (במשרדו של ערן) הכרות עובדי שפ" עיד אלדיאל15:00 - 15:30
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 24 אוקטובר
 (במשרדו של  בת שבע שוורץ עם דוד סבח - קצר 08:00 - 08:30

 - ערן דורוןערן )
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 08:30 - 09:30

דורון
  מוטי זנה הכנה לביקור מאו"ג אוגדה 80 09:30 - 10:15

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 ביטוח לאומי 10:30 - 11:30
 זאביק קדם ואוסטרלים 11:30 - 13:00
 (   גונדר קטי פרי , היכרות  בלשכת ממ"ז דרום13:45 - 14:45

 - ערן דורוןמתחם בתי הסוהר באר שבע לשכת ממ"ז )
  פגישת הכרות עם ראש המועצה רמת הנגב15:30 - 16:30

 - hedvaem@clalit.org.il(לשכת מנהלת במחוז )
 (מרכז צעירים ויזמות,  ועדת שותפויות מפגש 17:30#2 - 19:30

 - ג'רד וויטמועצה)
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27 אוקטובר 2019 - אוקטובר 2019
2 נובמבר 2019

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 )
 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 -

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 - 
 איתן פלדזשטיין11:15 - 12:15
 צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, שמואל בזק14:30 - 15:00

 -  (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 לובשטיין11:00 - 12:00
 אצל  ויוזף מאג"ת עם שחר אלוני, עוזי חבשוש 13:30 - 14:30

 -  (בקריה ת"א כניסה משער בגין (מול קניון עזריאלי))נציגי מדברן 
ערן דורון

 (במו"פ ) חלוקת מלגות קרן מולכו 16:30 - 17:30


