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יום שני 27 ינואר
ירושלים

 (ישראל)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה
 ניחום אבלים 08:30 - 09:30
  סיור לימודי מנהלי חינוך אזורי עם רינת חכים 09:30 - 15:00

(מוא"ז אשכול וח"כ מוא"ז שער הנגב )
 - (ארומה אוניברסית באר שבע ) שחר שילה, שוטף 16:00 - 17:00

ערן דורון

יום רביעי 29 ינואר
מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 הדר רוזה ונציגים מהועד תיכון לחינוך סביבתי 08:00 - 08:30
 (במשרדו של ערן )בנושא העדלאידע

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 שירה מור יוסף- שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

 (לשכת ראש המועצה ) אצל טל אוחנה 10:00 - 10:30
 (אזור  ביקור בחווה טיפולית  עמותת ניצן לזכרם 10:30 - 11:30

 - ערן דורוןירוחם - יונתן ישלח מיקום מדויק )
 צילומים של כאן 11:3011 - 12:30
 (מועצה) צילומים לאודי סגל13:00 - 13:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:00 - 15:00

 -  (חד"ן מליאה) תוכנית טראמפ - ישיבה דחופה !15:00 - 16:00
ערן דורון

 (במועצה ) פגישה רבעונית של הנהלת שדה בוקר16:00 - 17:00

יום שישי 31 ינואר
 אזכרה שמוליק11:00 - 14:00

שבת 1 פברואר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

יום ראשון 26 ינואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 08:30 - 09:30

דורון
 - ערן דורון (במליאה ) מטה מועצה חינוך וקהילה 09:30 - 11:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) קדם מליאה 11:30 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 13:00 - 14:00
 פורום פיתוח כלכלי- עוזי, יענקל'ה, שירה מור 14:30 - 15:30

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

 יהודה אבני ושמואל בזק בנושא מבנה החטיבה 15:30 - 16:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)במרחב עם 

 - הילה קפלן תקציב אשלים- פגישה דחופה16:30 - 17:30
 מפגש הוקרה עם נבחרת השחייה של רמת הנגב17:15 - 18:15

יום שלישי 28 ינואר
 08:00 פגישה בנושא  תשלומי צריכת מים - 08:00 - 08:30

 - yaacovm1 (משרד ראש המועצה)אקוואטק
 -  (משרד של ערן דורון) איתן פלזשנטיין - שוטף 08:30 - 09:15

ערן דורון
 09:15  פגישה עם עדנה זיו חברת פרומרקט 09:15 - 10:00
 -  (מועצה אזורית רמת נגב- משרד ראש המועצה)052-6052070

yaacovm1
 עו"ד אורי נוסבאום יועמ"ש רשות הבדואים 10:30 - 11:30

בנושא החלטת ממשלה  עם יובל תורג'מן סמנכ"ל, ברק גרונר  
 - ערן דורון (ברשות הבדואים ב"ש )ויוני שריר 

 פעילות פרטית14:00 - 22:00
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 30 ינואר
 לידיעה בטיילת בן גוריון- תכנון מפורט - 10:00 - 11:30

 - אווה ליפשיץ (מ.א רמת הנגב, חדר מליאה)10:00-11:30
 אצל מלי שרביט בנושא ישובים מרחב עם, שדה 15:00 - 16:00

 (בלשכתה של מלי שרביט משרד בוקר, מדרשת בן גוריון וטללים
 - מלי שרביטהשיכון ב"ש)
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8 פברואר 2020

יום שני 3 פברואר
 - רבקה שולברגביקור ראש העיר פלונסק וצוותו

ירושלים
 סיור ראש עיריית פלונסק 08:00 - 14:00
 (מועדון קדש  סיכום עונת מחקרים מו"פ רמת נגב09:30 - 14:30

 - tsionsברנע)
 צוות חשיבה להנצחת מעיין- בחירת פרויקט 14:30 - 15:30

 - ליאור זלוף (חדר ישיבות מרכז צעירים)הנצחה 
 אלון מלכיאור15:30 - 16:00
 ניחום אבלים עופר שמואלי17:00 - 18:00

יום רביעי 5 פברואר
 - רבקה שולברגביקור ראש העיר פלונסק וצוותו

מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 איציק ויענקלה - שיחה טלפונית09:00 - 09:30
 מפגש 3- תכנית ההתמחויות להכשרת ראשי 10:00 - 15:00

 (אוניברסיטת תל אביב)רשויות
 עותק: 14:00-16:00 מליאת מנהלים תש"פ :  צין 14:00 - 16:00

 -  (חדר ישיבות הנדסה)+ משאבים + ממ"ד + תיכון אזורי+ ספי
ספי מלכיאור

 ערן דורון + אבי קמינסקי + רינת חכים - 15:00 - 16:00
הרפורמה בחינוך המיוחד // עפרה 052-5665090 // 

 ( הפגישה הוקדמה  לשעה 15:00 באוניברסיטת תל 02-9969114
 - רינת אביב-  יתאמו ביניהם מקום  // רינת חכים - 050-7600197)

חכים

יום שישי 7 פברואר
חופש

שבת 8 פברואר
חופש

יום ראשון 2 פברואר
 - רבקה שולברג ביקור ראש העיר פלונסק וצוותו00:00

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:00 - 09:00
 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

ערן דורון
 מטה מועצה גם פיתוח וגם חינוך - הכרות 09:30 - 11:00

 - אדוה לויד (חד"ן מליאה מועצה)הדשבורדים במאנדיי
11:30 - 11:00 LAS VEGAS שיחה ברוכים הבאים משלחת נשים 

JEWISH NEVADA(משרד של ערן) ג'רד וויט - 
 - ערן  סיור נועם פינגולד זאפה בפיתחת ניצנה12:00 - 16:30

דורון
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00
 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה ) ישיבת מליאה18:00 - 20:30

יום שלישי 4 פברואר
 - רבקה שולברגביקור ראש העיר פלונסק וצוותו

 - ERAN (במשרדו של ערן )  עוזי חבשוש - שוטף 08:00 - 09:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) חיים אוחיון09:00 - 09:30
 תחנת משאבים - המתחם של דלק והדוכן 09:30 - 11:00

הצמוד אליו  - משתתפים : מנכ"ל דלק -  בועז צ'צ'יק ,סמנכ"ל 
 ערן דורון/רמת נגב + צוות תקשורת + הגר שרן 11:00 - 12:00

 - Hagar Sharan (רמת נגב)+ מושיק ביבי + ישי שכטר/גורן עמיר
 רבע שעה - שלום וברוכים הבאים אילנה דרנזין 12:00 - 12:30

 - ערן דורוןקהילה יהודית קולרדו (מועד מנהל)
 (במועצה  פגישה עם ליאור רביב מנכ"ל ישרוטל 12:30 - 13:30

 - ערן דורוןאזורית רמת הנגב במשרדו של ערן)
 - ערן  (במליאה) שיחת עובדים עם ראש המועצה 14:00 - 15:00

דורון
 צוות משימה מרחב עם עם שמואל בזק, שירה 15:00 - 15:45

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מור יוסף ונטע שחם 
 לא לקבוע 16:00 - 20:00
 פגישה בנושא קק"ל רילוקיישן 2040 עם: איציק 16:15 - 17:15
 פגישה עם שירן ויוני על קופת חולים בעבדה17:15 - 18:15

יום חמישי 6 פברואר
 - רבקה שולברג ביקור ראש העיר פלונסק וצוותו00:00

 חופש00:00
 ניחום אבלים מאיר צור10:00 - 11:00
  ערן דורון ואלה ברנד בנושא מבנה דיור מוגן12:30 - 13:30
 - ערן דורון(איירפורט סיטי)
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9 פברואר 2020 - פברואר 2020
15 פברואר 2020

יום שני 10 פברואר
16:00 במשרד הפנים ישיבה בנושא כביש שמוביל לבסיס 

שפטה + דודי לוטסי + ישי טלאור + שירה מור יוסף + ערן 
 - ישי טלאורדורון + נטע
 (חגים דתיים יהודיים)ט"ו בשבט
ירושלים

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) ורד חדידה, שוטף08:15 - 09:15
  חברי הבורד של קרן  נס עם דפנה כהן ונטע09:15 - 10:15

 - ערן דורון(האב רמת הנגב )
 סיור במתקן חולות עם אביחי בן חמו מפקד 11:00 - 12:30

המתקן עם שירה מור יוסף, הילה קפלן, עוזי חבשוש, נטע, 
 פגישה עם הנהלת התעשייה (אמיר זהבי ויריב 13:00 - 14:00

 - ערן דורון (רמת הנגב)ג'יבלי)
 - ערן דורון (משרד ערן) דפנה כהן שוטף קצר14:30 - 15:00
 -  (במשרדו של ערן ) 15:00 ספי מלכיאור- שוטף 15:00 - 16:00

ערן דורון
 הילה קפלן ויוני שרירי בנושא מערך אשפה 16:00 - 17:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עבדת
 פעילות פרטית16:15 - 17:15

יום רביעי 12 פברואר
 כנס חקלאות בערבה00:00

מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 שירה מור יוסף- שוטף 08:15 - 09:00
ערן דורון

  ביקור וישיבת עבודה נוחי מנדל וכל הצוות 09:00 - 13:30
 - ערן דורון(במועצה)

  בלשכת ראש הממשלה/ ערן דורון + הגר שרן14:00 - 15:00
 - Hagar Sharan(ירושלים - לשכת ראש הממשלה)

יום שישי 14 פברואר
 נטיעות בכמהין12:00 - 13:00
 שיזף אירוע ציון 8 שנים13:00 - 14:00

שבת 15 פברואר

יום ראשון 9 פברואר
 חופש00:00

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 חופש08:15 - 20:15
 - ערן דורון (במליאה ) מטה מועצה חינוך וקהילה 09:30 - 11:30

יום שלישי 11 פברואר
 -  (חד"ן מליאה מועצה)העתק: הערכות לפתיחת שנת הלימודים

אדוה לויד
 הרמת כוסית עם שר התיירות10:30 - 11:00
13:00 - 11:00IMTM  (גני התערוכה ) יריד תיירות 
 - לימור  (גני התערוכה ת"א ) תזכורת-ועדת תיירות13:00 - 14:30

וקנין
 (יריד התיירות תל אביב ערן דורון וניר ונגר-היכרות14:00 - 15:00

 - ניר ונגר)
 יוסי היימן מנכ"ל אשל ג'וניט ישראל, ערן דורון 15:00 - 16:00

ראש מוא"ז רמת הנגב ומילי מנהלת הדרכה מחוז דרום מוזמנות
 - ערן דורון (Air port city קפה קפה )ענת שרגאי ומירי שחף 

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 13 פברואר
 כנס חקלאות בערבה00:00

יענקל'ה בחופש
 (במועצה) שער הנגב - מנהלי קהילות08:45 - 09:30
 כנס חקלאות בערבה09:30 - 15:00
 ענבל משש - רשות ההגירה15:00 - 16:00
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16 פברואר 2020 - פברואר 2020
22 פברואר 2020

יום שני 17 פברואר
ירושלים

 -  (אצל ערן) פגישה בנושא קולות קוראים קק"ל08:15 - 09:00
ערן דורון

 09:00 סיור ערן דורון ויענקלה מוסקוביץ בחוות 09:00 - 12:00
 - yaacovm1של יואב רבני, לרמן ויענקלה גבע

 סיור מדברן12:00 - 13:00
  מכינה לועדת היגוי 15.3 - כוללנית רמת הנגב13:30 - 16:30

 - אווה ליפשיץ(חדר מליאה, מועצה אזורית רמת הנגב)
 פתיחה אצל סמי 15:30 - 16:30
 - ערן דורון (קדש) איציק לוי - שוטף17:00 - 18:00
 שיחה עם ברוס לנגרטן18:30 - 19:30

יום רביעי 19 פברואר
מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 חנן מגל08:00 - 09:00
 פגישה עם היזם למחיר למשתכן- ערן דורון 09:00 - 10:00
 - אווה ליפשיץ (משרדו של ערן דורון ראש המועצה)ושירה מוריוסף
  נתנאל איזאק, שירה ומיכל - נווה גוריון כוללנית11:00 - 11:45

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 (במשרדו של  מעיין שרביט עו"ס חדשה, הכירות 12:30 - 13:00

 - ערן דורוןערן )
 תקציב ביטחון קהילתי - ערן, אדוה, ספי , אלון 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)צחור ובת שבע
 פגישה עם ראש מועצה איזורית רמת הנגב ערן 15:00 - 16:00

 דורון - לירון אבנת, נמרוד אוהלי, גיל קזמיר/המחנות העולים
 - לירון  (רמת הנגב         (סוניה רביבו 08-6564133, 050-2153391))

 פעילות פרטית16:00 - 17:00
 - ערן שוטף רון סגל - באר מלכה (תקציב נראות)16:00 - 16:30

דורון
 -  (תיכון רמת הנגב) שולחן ראש המועצה לחינוך17:00 - 20:00
ספי מלכיאור

יום שישי 21 פברואר

שבת 22 פברואר

יום ראשון 16 פברואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) שוטף הילה קפלן08:30 - 09:30
 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

ערן דורון
 דיון המשך בנושא ניסוח החלטת ממשלה - 11:00 - 12:00

 (רשות הבדואים דרך מצדה 6 באר שבע - חדר דיונים אגף עבדה
 - יובל תורג'מן [Yuval Turgeman]הסדרה)

 ח"כ גבי אשכנזי (יו"ר ועדת חוץ וביטחון) וראשי 12:00 - 13:00
 (הנהלה/מועצה - עיריית רשויות בנושא שדה התעופה נבטים  

 - רוביק דנילוביץבאר שבע)
 ישיבה עם ראשי מועצות בעניין מדיניות חט"ל 13:45 - 15:00

 (לשכת השר (הקריה החקלאית ראשון לציון. בנין ההנהלה 2020
 - צחי הנגבי [Tzachi Hanegbi]קומה 4))

 (בית דגן, משרד  משה ישעיהו  - נווה תמרים15:30 - 16:30
 - ערן דורוןהחקלאות)

יום שלישי 18 פברואר
 - אורלי זרחיןיום המדריך והפעיל

 הזמנה: פגישה בהשתתפות ערן דורון ראש 08:00 - 09:00
המועצה ואבי עטר מנכ"ל בפועל, יום ג׳ 18 בפברואר 2020, 

(sonya@rng.org.il) (IST) 09:00 - 08:00(במועצה)  - 
sigal.boker@gmail.com

 09:00 פגישה עם משוב (מזל וחיים) בנושא 09:00 - 10:00
פרסום ועדות קליטה- ערן דורון, הילה קפלן, יענקלה מוסקוביץ

  ישיבת עבודה עם משרד החוץ על שת"פ מצרי10:30 - 11:30
(ראש המועצה)
 מופע הכנה לביקורת עם פיקוד העורף - מוטי 11:30 - 12:30

 - ערן דורון (במליאה )זנה וראשי מכלול
 יוסף - מנכ"ל משרד לשיתוף פעולה אזורי12:00 - 13:00
 ניחום אבלים - אריה כהן13:00 - 14:00
 15:00 - פ"ע עם ערן דורון, נטע שחם וליאור 15:00 - 16:00

 (לשכת מנכ"ל רה"מ, קומה 1, משרד ראש הממשלה. רחוב פרבר
 - רונן פרץאליעזר קפלן 3, ירושלים )

 לא לקבוע 16:30 - 20:00

יום חמישי 20 פברואר
 (בביתן EXPO ,2 ת"א (גני  ועידת השלטון המקומי09:30 - 20:30

התערוכה).*יש להצטייד בת.ז.)
 שי חגג וזאב אלקין17:00 - 18:00
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יום שני 24 פברואר
 ההשתלמות השנתית של מנהלי אגפי החינוך ברשויות00:00

המקומיות
 (מלון כרמים ) כנס ראשי מועצות08:00

ירושלים
יום הולדת אימא

 - ערן דורון ג'רד קצר - שגרירים 07:502020 - 08:00
 פתחת ניצנה- תוכנית ל 35 יח"ד בשנתיים 08:00 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)הקרובות
 טקס תחילת עבודות הבנייה של מבנה ארכיון בן10:30 - 11:30

 - ערן דורוןגוריון

יום רביעי 26 פברואר
ההשתלמות השנתית של מנהלי אגפי החינוך ברשויות 

המקומיות
 (מלון כרמים ) כנס ראשי מועצות19:00

 נטע בחופש00:00
מאי סברי שוליה בקהילה תיכון אזורי מהשעה 11:30 - 15:30 

 מפגש 4- תכנית ההתמחויות להכשרת ראשי 10:00 - 15:00
 (אוניברסיטת תל אביב)רשויות

 (הילה,  פגישה וסיור באתר אשלים (הילה קפלן)16:30 - 18:00
 - סמדר בן ברוך    Smadar Ben אנא עדכני את המיקום של הישיבה)

Baruch

יום שישי 28 פברואר

שבת 29 פברואר

יום ראשון 23 פברואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 פגישה בנושא החלטת ממשלה עבדה- דיוק 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)צרכים

 - (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף הערכת עובדים08:30 - 09:30
ערן דורון

 - ערן דורון סיור ירון דקל 09:30 - 14:00
 ח"כ מרגי יו"ר ועדת חינוך של הכנסת 09:30 - 11:00
 (חדר ישיבות מועצה  קידום תיירות פתחת ניצנה14:00 - 15:00

 - ערן דורוןאזורית רמת הנגב)
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) קדם מליאה 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) שוטף  אדוה - המשך16:00 - 16:30

יום שלישי 25 פברואר
ההשתלמות השנתית של מנהלי אגפי החינוך ברשויות 

המקומיות
 (מלון כרמים )כנס ראשי מועצות

 מדרשת בן גוריון (ערן דורון + עוזי חבשוש + 08:00 - 09:00
 (מלון כרמים, מלון כרמים, ת.ד. 10, קיבוץ קריית רפי אלמליח)

 - עוזי חבשושענבים, ירושלים, 90833 )
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 27 פברואר
 ההשתלמות השנתית של מנהלי אגפי החינוך ברשויות00:00
המקומיות

 נטע בחופש00:00
 (אצל עוזי - 15:00 ישיבה בנושא מסחר על ידי עיר הבה"דים

 C דלית זילבר, מנכ"לית מינהל התכנון- רחוב בית הדפוס 12 בניין
 - דלית זילברקומה 7 גבעת שאול- ירושלים)

 - ערן דורון 7:50 פיני קובליו - אזור התעשיה07:50 - 08:20
 כנס דרכים קדומות 09:00 - 13:00
 פגישה בנושא גיבוש תפיסה מול תנועת אור- 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (חד"ן מליאה)פתחת ניצנה

 לא לקבוע17:00 - 20:00


