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1 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
7 ספטמבר 2019

יום שני 2 ספטמבר
ביקור משלחת מנהיגות לאס ווגאס

 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 
ירושלים

 תל אביב -> הונג קונג05:35 - 20:35
 פגישה עם אלוין 15:00 - 16:00

יום רביעי 4 ספטמבר
ביקור משלחת מנהיגות לאס ווגאס

 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 
 אירוע ההשקה של "הזירה" תכנית צוותי 16:00 - 19:00

 -  (מרכז פרס לחדשנות, קדם  132 יפו)החדשנות בשלטון המקומי
מרדכי כהן

יום שישי 6 ספטמבר
ביקור משלחת מנהיגות לאס ווגאס

 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 
 סיור עם קנת וולש - מושל ויקטוריה לשעבר07:00 - 08:30

שבת 7 ספטמבר
 ביקור משלחת מנהיגות לאס ווגאס00:00

 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 

יום ראשון 1 ספטמבר
ביקור משלחת מנהיגות לאס ווגאס

 - מירי טוכטרמן אוסטרליה וארה"ב 00:00
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 - ספי  (משאבי שדה) טקס פתיחת שנה- משאבים08:15 - 09:15
מלכיאור

 - ספי  (תיכון) טקס פתיחת שנה- תיכון רמת הנגב10:30 - 11:30
מלכיאור

 (משאבי  פתיחת שנה- גני משאבי שדה וטללים12:00 - 15:00
 - ספי מלכיאורשדה)

 מפעלי רמת נגב עם יענקל'ה מוסקוביץ' ואיציק 15:00 - 15:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )צור 

 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה ) ישיבת מליאה 17:00 - 19:30

יום שלישי 3 ספטמבר
ביקור משלחת מנהיגות לאס ווגאס

 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 
13:55 - 02:30(SYD) ,הונג קונג -> סידני, אוסטרליה 
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 5 ספטמבר
ביקור משלחת מנהיגות לאס ווגאס

 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 
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8 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
14 ספטמבר 2019

יום שני 9 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 

ירושלים

יום רביעי 11 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 

יום שישי 13 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 

שבת 14 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 

יום ראשון 8 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 

יום שלישי 10 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 12 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 

 הנהלה , מרכז המועצות האזוריות 11:00 - 13:00
14:30 - 13:30 Monday פגישת הטמעה מספר 2- של תוכנת  

 - אדוה לויד(חדר מליאה)
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15 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
21 ספטמבר 2019

יום שני 16 ספטמבר
 - מירי טוכטרמן אוסטרליה וארה"ב 00:30
ירושלים

 בוסטון -> תל אביב03:30 - 20:40
13:00 - 12:30   

יום רביעי 18 ספטמבר
 ניידת המשאלות, ברכות לילדים עם שפרה 08:00 - 08:15

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )בוכריס 
 ערן דורון+ מושיק ביבי+ הגר שרן+ ישי שכטר - 11:00 - 12:30
 (גני התערוכה שער 1, מול רכבת האוניברסיטה (לרשום אסטרטגיה

 - Hagar Sharanב-waze- גורן עמיר יועצים))
 -  רינת וערן דורון - פגישת הכנה לועדת חינוך 13:00 - 13:30

רינת חכים
 - רינת חכים (חדר ישיבות ) ועדת חינוך 13:30 - 15:00
 פגישת היכרות עם מר ערן דורון - ר' מוא"ז רמת 15:30 - 16:30

נגב אצל קובי ברטוב -מהנדס תנועה ראשי נתיבי ישראל  - 
חובה להגיע עם תעודת זהות / רישיון נהיגה - באחריות מירי 

 (קובי ברטוב -מהנדס לזמן נציגים נוספים מטעמכם במידה ויש
תנועה ראשי חב' נתיבי ישראל, רח' אריאל שרון 3 אור יהודה קומה 3 

 - רותי סערחדר 364 )

יום שישי 20 ספטמבר
 הרמת כוסית עם משפחות חדשות נקלטות 10:00 - 12:00

 - אופיר צימרינג (במליאה)במועצה

שבת 21 ספטמבר
 -  (במשרדו של ערן ) 12:30 ורד חדידה - שוטף 12:30 - 13:30

ערן דורון

יום ראשון 15 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןאוסטרליה וארה"ב 

יום שלישי 17 ספטמבר
 - ורד פליישריום בחירות לכנסת ה- 22- יום שבתון

 בחירות לכנסת 07:0022 - 21:30

יום חמישי 19 ספטמבר
כנס 25 שנים להחלטת ארץ המכתשים – שטחים פתוחים ומגוון

ביולוגי- עמותת קשת (?) (עידן דרור)
מירי חופש

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

 סיור לרמת נגב - בנושא הקמת מצפור אלי לופו 09:00 - 11:00
 - אלכס גליק (בחניה של רמת נגב)+ הקמת גשרים תלויים

 - ערן סיור בגנים אגן שדה בוקר עם מיכל פריאל 11:00 - 14:00
דורון

 אדוה שוטף קצר14:00 - 14:30
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון ) ורד פליישר, שוטף14:30 - 15:30

דורון
  חתונה   שני ועומרי (הבן של מירי וצביקה)18:00 - 21:30

(טללים)
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22 ספטמבר 2019 - ספטמבר 2019
28 ספטמבר 2019

יום שני 23 ספטמבר
ירושלים

 5 דק' לברך לשנה טובה רמי שעיה איחוד הצלה 08:15 - 08:30
 שירה מור יוסף ואופיר הצגת תכנית חומש 08:30 - 09:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )הנדסה  והתיישבות 
 אדוה לויד וורד פליישר, הצגת תכנית חומש 09:30 - 10:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מנכ"לית ומשאבי אנוש 
 (במשרדו  שחר שילה הצגת תכנית עבודה תיירות10:45 - 11:45

 - ערן דורוןשל ערן )
 (במשרדו  עוזי חבשוש הצגת תכנית חומש חכ"ל 12:00 - 13:00

 - ערן דורוןשל ערן )
 (במשרדו  מוטי זנה, הצגת תכנית חומש בטחון 13:00 - 13:30

 - ערן דורוןשל ערן )
 13:30-הסרת חסמים-חטיבה להתיישבות - ערן 13:30 - 14:30

דורון ראש המועצה (08-6564152 מירי)+ אבי מאיר + יוגב 
 - אבי מאיר [Avi Meir] (מועצה אזורית רמת נגב)גרוס 

 אצל שמואל אבואב מנכ"ל משרד החינוך - שי 16:30 - 17:30
 (ירושלים רח שבטי ישראל 34 בניין חג'ג'+ ערן דורון + רינת חכים 

 - ענת דורמחניים קומה2 )

יום רביעי 25 ספטמבר
 - ERAN (במשרדו של ערן )  עוזי חבשוש - שוטף 08:00 - 08:30
 הצגת תכנית חומש 2020 עם יענקל'ה מוסקוביץ 08:30 - 09:15

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ומפעלי רמת נגב 
 פרוגרמה - מבני ציבור והמשך דיון צמיחה 09:00 - 12:00

 - לרמן בן שושן (מוא"ז רמת הנגב )דמוגרפית
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון ) ג'רד שוטף 11:00 - 12:00
  הצגת תכנית חומש קהילה וחינוך, ספי מלכיאור12:00 - 13:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 (במשרדו  ורד חדידה הצגת תכנית חומש 2020 13:00 - 13:30

 - ערן דורוןשל ערן דורון)
  הצגת תכנית חומש 2020 שפ"ה הילה קפלן 13:30 - 14:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) ורד חדידה, שוטף14:30 - 15:30

דורון
  הרמת כוסית  עם אלוף פיקוד דרום הרצי הלוי 16:00 - 18:00

(מתנ"ס שדות נגב )
 הזמנה: חנוכת סניף בני עקיבא, יום ד׳ 25 18:00 - 19:00

(eran@rng.org.il) (IDT) 19:00 - 18:00 ,2019 בספטמבר - 
rakezet.k.ma@gmail.com

יום שישי 27 ספטמבר
 תרגיל יחידת חילוץ18:45

  סיור ברמת נגב עם רוני פלמר וערן דורון08:00 - 10:00
 - מרים כהן(בכניסה לקיבוץ רתמים)

שבת 28 ספטמבר

יום ראשון 22 ספטמבר
 החשב הכללי בנושא ארנונה - פרויקט אשלים 09:00 - 10:00

PV1(משרד האוצר - קומה 1 - חדר ישיבות 1 ירושלים)  Ohad Ben - 
Yossef

 (משרד  אצל זאב ביילסקי עם נתנאל אייזיק 10:00 - 10:30
האוצר ירושלים)
 - ערן דורון דוד סבח וישראל - הסעות12:30 - 13:00
 -  (במליאת המועצה ) הרמת כוסית לראש השנה13:00 - 15:00

ערן דורון
 ביקור מועצת המנהלים של י.ק.א בישראל 15:00 - 16:30

 - tsions...להזמין את אמנון בוסתן ודותן זייבר 
 התנעת תרגיל מלונית עם אדוה, מוטי, ורד 15:00 - 16:00

חדידה, שלומית, שירה מור יוסף, שירה אברהמי, דוד כהן, בת 
 - ערן דורון (חדר ישיבות רווחה )שבע שוורץ ספי/ מאיה

 איתן ארז15:45 - 16:00
 "קן לזקן"  מיזם דיור לגיל השלישי עם שירה, 16:00 - 17:00

 - ערן  (במשרדו שלח ערן דורון )עוזי ומרים, רז ארבל ועופר איתן 
דורון

 -  (במשרדו של ערן ) עמותת עתידים מיטל שקד17:00 - 18:00
ערן דורון

יום שלישי 24 ספטמבר
 אראל ארצי ואייל מאיר בנושא היתר למדגרה 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במועצה )מוזמנת שירה מור יוסף 
   תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 (במשרדו  קדם מליאה עם אדוה, אליעזר ושירה 09:00 - 10:00
 - ערן דורוןשל ערן  דורון)

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) סיגל סבן - היכרות 10:00 - 10:30
דורון

 אלעד אבלגון ונאוה אשל בנושא מועדון שחמט 11:00 - 11:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עם דרור הראל 
 ועדת פרט עם אדוה, אליעזר, ורד פליישר 11:30 - 12:15

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )וטטיאנה 
 - ערן דורון ביקור דני עטר ברמת הנגב 12:30 - 15:30
 24.9   15:00-16:00   פגישה עם ועדי פתחת 15:00 - 16:00
 - מיכל פריאל (חדר ישיבות חינוך)ניצנה+ קיבוצון
 (שיחת טלפון- נועם   עידכונים שוטפים- מגלים  17:00 - 17:30

 - Noa Deutschניצני  מתקשר אל ערן דורון  )
 החלפת פיקוד בסיס תל נוף17:30 - 19:00

יום חמישי 26 ספטמבר
 תרגיל יחידת חילוץ17:45

 (סי  שלום לקבוצת אוסטרלים (10 ד' דפנה כהן )08:00 - 08:15
 - ערן דורוןקפה בצומת דבירה )

 אמיר מדינה נועה צור רינת חכים - אגף מעונות 10:00 - 11:00
יום

  סיור אשלים - מרחב עם - מדרשה - מוניציפליה 11:30 - 13:00
- ערן דורון

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) דוד פלמ"ח, שוטף 14:30 - 15:30
דורון

 מקבלים את השנה החדשה בגבינות, יין ותוצרת 17:30 - 19:30
מקומית - במרכז היזמות והעסקים + הרצאה של עינת דורון 

 - ליאון דוד (האב)בנושא:  יזמות קשובה
 טקס תפוח בדבש במדרשת בן גוריון17:30 - 18:30
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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 

 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

 (מועצה אזורית ברנר) ועדת היגוי התנועה החדשה12:30 - 15:30
 הערכות לכנס העסקים השנתי עם ליאון, עוזי, 13:00 - 14:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )סיגל 
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון ) יוני שריר, שוטף 14:00 - 14:30

דורון
 (במשרדו של ערן  איתן דוניץ,  עדכונים ושוטף 15:00 - 16:00

 - ערן דורוןדורון )
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 16:00 - 17:00
 (במשרדו של ערן דורון) יוסי וקטי ללויה 17:00 - 17:30

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
  דודו סויסה מפקד נקודת רמת הנגב- היכרות 11:30 - 12:00

(במשרדו של ערן 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
 (במשרדו של ערן  מאיה רבני משרד הבריאות14:00 - 14:30

דורון)
 (במשרדו של ערן דורון) חן גולדמן 14:30 - 15:30
 הגדרות צמיחה דמוגרפית- ערן אדוה שירה 15:30 - 16:30

 - שירה מור יוסף (במשרדו של ערן)ואופיר


