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4 אוגוסט 2019 - אוגוסט 2019
10 אוגוסט 2019

יום שני 5 אוגוסט
חופש 

 (P.Box. 10, בורובץ)שוהה ב-Alpin Hotel
ירושלים

יום רביעי 7 אוגוסט
חופש 

 (P.Box. 10, בורובץ)שוהה ב-Alpin Hotel

יום שישי 9 אוגוסט
חופש 

שבת 10 אוגוסט
חופש 

יום ראשון 4 אוגוסט
 חופש 00:00
 (P.Box. 10, בורובץ) שוהה ב-Alpin Hotel00:00

יום שלישי 6 אוגוסט
חופש 

 (P.Box. 10, בורובץ)שוהה ב-Alpin Hotel

יום חמישי 8 אוגוסט
חופש 
 (P.Box. 10, בורובץ) שוהה ב-Alpin Hotel00:00

 -  (מועצה) ביקור Ben Valore-Caplan ומשפחה08:00 - 16:00
ג'רד וויט

 -  (סדנא) ארוחת ערב לכלל העובדים בתעסוקיץ17:30 - 20:30
בת שבע פטל לביאן



2 ערן דורון12:18 04/09/2019

שוהדגבא
1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2019
שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

11 אוגוסט 2019 - אוגוסט 2019
17 אוגוסט 2019

יום שני 12 אוגוסט
חופש 
ירושלים

 ישיבת צוות מבנה הנהלה - עדכונים ושיחת 09:00 - 10:00
 - אדוה לויד (חד"ן ישיבות)בוקר + ארוחת בוקר מעשה ידיכם 

יום רביעי 14 אוגוסט
חופש 

יום שישי 16 אוגוסט
 חופש 00:00

שבת 17 אוגוסט

יום ראשון 11 אוגוסט
חופש 

יום שלישי 13 אוגוסט
חופש 

 8:00 צוות תיכון אזורי - ספי מלכיאור, שירה מור 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )יוסף, גד גולדווסר

08:30 - 08:00Teleconference with Eran Doron Etty Ayalon - 
   תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

יום חמישי 15 אוגוסט
חופש 

 (הגן הלאומי עבדת -  אירוע ט״ו באב יום חמישי 17:00 - 20:00
 - רכז תרבותאיזור הגת)
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18 אוגוסט 2019 - אוגוסט 2019
24 אוגוסט 2019

יום שני 19 אוגוסט
ירושלים

 חנן גינת עם ערן דורון - אם יכול מוקדם יותר 08:15 - 08:45
 - Hanan Ginat (Moetza-Chairman) (אצל ערן דורון )נשמח  תודה 

 -  (במשרדו של ערן דורון) שפרה בוכריס, שוטף 10:00 - 11:00
ערן דורון

 שירה מור יוסף11:00 - 12:15
 ניהול משותף גיל רך טללים עם מיכל פריאל, 14:30 - 15:30

 -  (במשרדו של ערן דורון)אופיר צימרינג, שרון מזרחי וציון יחיא 
ערן דורון

יום רביעי 21 אוגוסט
 סיור גינון עם אלי חיזקיהו במדרשה, מרחב עם 09:00 - 12:00

 - ערן דורוןואשלים 
 בית ספר צין12:00 - 13:00
 פאנל עם נכבדים מהמגזר במסגרת קורס פיקוד 13:30 - 14:30

 - ערן דורון (ספינת המדבר)ומטה של המשטרה. 
 -  (במשרדו של ערן ) עוזי חבשוש - חומר למליאה 14:30 - 15:30

ערן דורון

יום שישי 23 אוגוסט

שבת 24 אוגוסט

יום ראשון 18 אוגוסט
 -  (במשרדו של ערן דורון) היערכות לתיכון אזורי 16:00 - 17:00

ערן דורון
 (במשרדו של ערן  שירה וברני - סוגיות קרקע 17:00 - 17:30

 - ערן דורוןדורון)

יום שלישי 20 אוגוסט
 (במשרדו של ערן דורון) חמי כהן שיחה קצרה 08:30 - 09:00
 - עוזי חבשוש עוזי חבשוש, שוטף09:00 - 10:00
 ken toltz - גרד וייט10:15 - 11:15
 ערן דורון (ראש המועצה רמת הנגב) & גל חיות 15:00 - 16:00

 - Kim  (קיבוץ גליל ים, הרצליה)ורן גרודצקי (ברידג'ס ישראל)
Cohen

 פורום ראשי מועצות עם התנועה החדשה 16:30 - 18:00
 - ערן  (לשכת ראש המועצה האזורית עמק חפר )והשומר החדש 

דורון
 אזכרה אורי רז18:15 - 19:15

יום חמישי 22 אוגוסט
   שיזף - שוטף עם ערן מאיר וגד גולדווסר 08:00 - 08:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון)
 (במשרדו של ערן  מידד גורן - עדכונים שוטפים 08:30 - 09:00

 - ערן דורוןדורון)
  אביתר אראל בנושאים כספיים ותכנוניים09:00 - 09:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 - ערן דורון (מליאה) הערכת מצב תיכון אזורי 14:00 - 15:00
 (במשרדו  קדם מליאה עם אדוה, אליעזר ושירה 15:00 - 16:00
 - ערן דורוןשל ערן  דורון)

 (רמת נגב אצל ערן   פיתחת שלום ניצנה כביש 10 17:00 - 18:00
 - ליאת בן ברוךדורון )

 ישיבת דירקטוריון הקמת חממה טכנולוגית 18:00 - 19:30
 -  (מועצה אזורית רמת נגב משרד ערן דורון ראש המועצה)ביטחונית
yaacovm1



4 ערן דורון12:19 04/09/2019

שוהדגבא
1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2019
שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

25 אוגוסט 2019 - אוגוסט 2019
31 אוגוסט 2019

יום שני 26 אוגוסט
  ורד פליישר, אליעזר ואדוה בנושא עובד מצטיין 08:00 - 08:30

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 10:30-11:15 פגישת עבודה אבי קמינסקי + ערן 10:30 - 11:15

 (לשכת סמנכ"ל אבי קמינסקי עיריית הוד השרון , רחוב הבנים דורון 
 - אבי 14 הוד השרון קומה א' כניסה א' חניות כחול לבן /אפור באזור )

קמינסקי
 - (מרכז המועצות האזוריות) תקציבי הסעות בחינוך12:00 - 12:30

רינת חכים
 (שד' שאול המלך 8 בית  משה ישעיהו, נוה תמרים 12:30 - 13:30

 - ערן דורוןאמות משפט מרכז המועצות האזוריות  קומה 4 )
 שלמה אלקבץ, מפקד גל"צ + ערן דורון+ מושיק 14:00 - 15:00

 - Hagar Sharan (יהודה הימית 23, יפו )ביבי+ הגר שרן
 - אורי  (מרכז המועצות האזוריות ) מוטי זיליקוביץ'15:30 - 16:30

[Uri Ariel] יהודה  אריאל הכהן
 פעילות פרטית17:15 - 18:15

יום רביעי 28 אוגוסט
 - חן מדמוניFW: אירוע סוף הקיץ ותחילת שנה

 ביקור מנכ"ל משרד התקשורת נתי כהן ברמת 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)הנגב 

 עבדה- ישיבת סטטוס עם ערן, שירה, יוני, יוספה09:30 - 10:00
 ביקור ח"כ אלון שוסטר ,כחול לבן (לו"ז מעודכן 10:00 - 14:00

((waze - מו"פ רמת הנגב  ב) ערן דורון - 
 (מסוף ניצנה -  הזמנה לטקס הנחת "חץ הדורות" 12:00 - 13:00

 - David Hazotשער ישראלי)
 ינון בבית ספר צין12:00 - 13:00
 ישיבת סטטוס- מרפאה אזורית עם ערן, שירה, 12:00 - 13:00

 - שירה מור יוסף (משררדו של ערן דורון )שלומי, גיל רייך- אדריכל
 שיחת ועידה אלון שוסטר ערן דורון וגלית שאול,14:00 - 14:30

 (IDT) 14:30 - 14:00 ,2019 יום ד׳ 28 באוגוסט
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה מור יוסף- שוטף 14:30 - 15:30

דורון
 שיחת ועידת -  טל אוחנה דודו רשתי ושחר שילה15:30 - 16:00

 (מוא"ז רמת הנגב במשרדו של ערן הנגב )בנושא סדנאות מדבריות
 אירוע סוף הקיץ בסימן 65 שנה למועצה - אתה 17:30 - 21:00

יום שישי 30 אוגוסט

שבת 31 אוגוסט
 ביקור משלחת מנהיגות לאס ווגאס00:00

יום ראשון 25 אוגוסט
יום הולדת לורנס

 פעילות פרטית08:15 - 09:15
 (משרדו של ערן  שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)10:00 - 10:30

 - אדוה לויד)
  תזכורת - מטה מועצה( כולם ) מצ"ב נושאים 10:30 - 12:30

 - ערן דורון (חדר מליאה)בגוף הזימון 
 איציק לוי 12:30 - 13:00
 חיים לוי מנהל חב' חשמל מחוז דרום אמינות 13:30 - 14:30

 -  (מועצה אזורית רמת נגב)אספקה עם אדוה, שירה, ברני 
haim.levy@iec.co.il

 פורום פיתוח כלכלי- עוזי, יענקל'ה, שירה מור 14:30 - 15:30
 - ערן  (משרדו של ערן )יוסף, הילה קפלן, ליאון דוד, איציק צור 

דורון
 דוד בן לולו15:30 - 16:00
 מרום אדלר ראיון עבודה 16:00 - 16:30
 לא סופי- עמר בר לב פגישה במועצה17:30 - 18:00
 ברכות כנס מפלגת עבודה - עמיר פרץ ברביבים 18:00 - 19:00

יום שלישי 27 אוגוסט
 (במשרדו של ערן ) קטי ויוסף ללויה 08:30 - 09:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) שחר שילה - שוטף 09:00 - 09:30
 קידום תיירות בדואית ושטחי אש עם יוני ושחר 09:30 - 10:15

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שילה 
 - ERAN (במשרדו של ערן )  עוזי חבשוש - שוטף 10:30 - 11:30
 - אנה  (משרדו של ערן) מצב השפ"ח ברמת הנגב.11:30 - 12:30

רצר
 ביקור ניר ברקת  (ישראל צומחת) ברמת הנגב - 13:00 - 14:30

 - Nir Barkat (במועצה )יענקל'ה, עוזי , שחר שילה ועידן 
 לא לקבוע 16:00 - 18:30
 פעילות פרטית18:30 - 19:30

יום חמישי 29 אוגוסט
 (במשרדו של  תיכון אזורי עם ספי ודפנה ארבל 08:00 - 08:30

 - ערן דורוןערן )
 מימון שיפוץ גן בוסתן עם רונן מורן, עדי רז, ספי 08:30 - 09:15

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ומיכל 
 ערן+ספי- פתיחת שנה"ל תש"פ- סגירות 09:30 - 10:00

 - ספי מלכיאור (משרדו של ערן)אחרונות
 העתק: משוריין לביקור בעלים שו"ב נתי סיידוף 10:00 - 12:00

 (חדר ישיבות נגב ושר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ כולל הפקה
 - Karine Shem Tovאנרגיה - קומה 1)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 12:00 - 13:00
 הצגת סקר שביעות רצון תושבים חב'  "מאגר 13:00 - 14:30

 - ערן דורון (חדר ישיבות במועצה )המוחות" 
 15:30 פגישה בנושא מאגר קציעות פארק צפרות15:30 - 16:30
  הרמת כוסית עם המשפחות החדשות בשיזף 18:00 - 19:00

 - ערן דורון(שיזף )


