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29 מרץ 2020 - מרץ 2020
4 אפריל 2020

יום שני 30 מרץ
ירושלים

 (משרדי  סיכום שנת 2019 ותוכנית עבודה 09:002020 - 10:00
 - Avni, Yehudaהחטיבה להתיישבות בניין בית הקרן באר שבע)

 הזמנה: בני גנץ ואלון שוסטר - ועידת Zoom עם 11:00 - 12:15
 (IDT) 12:15 - 11:00 ,2020 ראשי רשויות, יום ב׳ 30 במרץ

(eran@rng.org.il)(https://zoom.us/j/296353966)  - 
alon.schuster@gmail.com

 - ערן דורון שוטף ערן וליאון 13:30 - 14:00
  הכנה לישיבת מערכת גיל רך  פתחת ניצנה14:00 - 15:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן)
 סיור אגן משאבים15:00 - 18:00
 - אלונה  (שדה בוקר) מופע  בתיה"ס המנגנים 18:30 - 19:30

מילר

יום רביעי 1 אפריל
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 (נטע  הערכת מצב קורונה ישובים - שיחת זום10:00 - 11:00
 - ערן דורוןתשח קישר בזום)
 - ערן דורון (זום) מטה מועצה חירום12:00 - 13:00
 - ערן דורון זום - עובדי מתנ"ס13:30 - 14:30
 - ערן דורון (זום) פורום כלכלי15:00 - 16:00
 טורניר כדורסל - גורי17:00 - 18:00

יום שישי 3 אפריל

שבת 4 אפריל

יום ראשון 29 מרץ
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) קדם מליאה 10:00 - 11:00
 - ערן דורון (זום) מטה מועצה חירום12:00 - 13:00
 -  (במשרדו של ערן ) 12:15 ספי מלכיאור- שוטף 13:00 - 14:00

ערן דורון
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 15:00 - 15:30

יום שלישי 31 מרץ
11:30 - 08:30ZOOM ולנת"ע 651 באמצעות מערכת  

https://zoom.us/j/108519274?pwd=cXUzWFNJQTM2UjNDTzdDcTNr)
(WVBmUT09אוהד כהן - 

 (לאפליקציית  לדיון מקוון בולנת"ע בחוות 09:301,3,4 - 10:30
 - Yifatזום)

 - ERAN (במשרדו של ערן ) עוזי חבשוש - שוטף 12:00 - 13:00
 -  (רמת נגב) קידום תכנון מפורט משאבי שדה13:15 - 14:15

Office
 שיחה עם מנהלי בתי ספר14:00 - 15:00
 סיור פיתחת ניצנה15:00 - 17:00
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 2 אפריל
 שיחה עם דן ספרינגר, רונית פריד, אילנה 07:00 - 08:00

מזיילמן, יוסח אשד, דפנה כהן
 (אצל  תאגיד מדרשת שדה בוקר - דיון הבהרה08:30 - 09:30

 - חגי סלע, קרית הממשלה, רח' התקוה 4 קומה 3 בנין 3 באר-שבע)
עוזי חבשוש

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 09:30 - 10:30
דורון

 - ערן דורון שיחת ועידה מבנה יחלצ12:30 - 13:00
 - דפנה  שיחה של ערן דורון עם תלמידי התיכון14:00 - 14:30

ארבל
  צוות חשיבה- קידום פתחת ניצנה14:30 - 15:30

(https://zoom.us/j/963363703)ערן דורון - 
 שיחת זום - ערן דורון + גייסי כספים JNF ניורק15:30 - 16:30
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5 אפריל 2020 - אפריל 2020
11 אפריל 2020

יום שני 6 אפריל
ירושלים

 שיחה בנושא פשיעה ביישובים- היערכות קורונה09:30 - 10:30
 - ערן דורון (טלפוני) כ"א - ורד פליישר ואדוה10:30 - 11:00
 תכנון מתחם המועצה- סוגיית תחבורה - הצעות 11:00 - 12:00

 לתכנון להכרעה
https://us02web.zoom.us/j/353508858?pwd=UE1nbGFmTTBIa0Yrej)

(FaczVTcDhqdz09שירה מור יוסף - 
 - Noa  (לצלצל לערן לנייד) שיחה עם ערן דורון14:00 - 14:30

Deutsch
 (חדר ישיבות  דירקטוריון המרכז הקהילתי תש"פ 16:00 - 19:00

 - ספי מלכיאורמבנה חינוך)
 מאו"ג 80 - הרמת כוסית לפסח ראשי מועצות17:30 - 18:00

יום רביעי 8 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)ערב פסח

  הרמת כוסית תיירנים11:30 - 12:00
https://us02web.zoom.us/j/575423795?pwd=Rzg1eDhKRk4zTHQrV)

(2ZwejdVMnZxQT09ערן דורון - 

יום שישי 10 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הראשון-ישראל)

שבת 11 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השני-ישראל)

יום ראשון 5 אפריל
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:00 - 09:00
 -  (https://zoom.us/j/766642286) מטה מועצה זום09:30 - 10:30

ערן דורון
  הערכת מצב קורונה ישובים - שיחת זום11:00 - 12:00

(https://zoom.us/j/469850955)ערן דורון - 
 שיחת ראשי מועצות  12:00 - 13:00

UXo5MDQ3TUFnUHlNN1c0TXZmY1EvZz09
 - ערן דורון (בזום) הרמת כוסית עובדים לפסח14:00 - 15:00
 -  (zoom) ישיבת דירקטוריון מי רמת הנגב15:00 - 16:00

yaacovm1
 מיכל וספי - הערכות לגנים ניצנה16:00 - 16:30
 - ערן (https://zoom.us/j/660173512) ישיבת מליאה18:00 - 20:30

דורון

יום שלישי 7 אפריל
 - (במשרדו של ערן ) 11:00 שירה מור יוסף- שוטף 11:00 - 12:00

ערן דורון
 (שיחה  קרן לסיוע עסקים קטנים - ליאון ועוזי12:00 - 13:00

 - ערן דורוןטלפונית)
 -  (רמת נגב) קידום תכנון מפורט משאבי שדה13:15 - 14:15

Office
 שיחת זום / ערן דורון + 14:15 - 15:00

 - Hagar Sharanמושיק+הגר+שכטר+שוקי
 צוות משימה מרחב עם עם שמואל בזק, שירה 15:00 - 15:45

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מור יוסף ונטע שחם 
 סנ״צ אילן שושן מפקד מת״ח דימונה, מוטי זנה, 16:00 - 17:00

שיפרה בוכריס- הערכות לחג ולחול המועד
 (ZOOM;  שוטף כוללנית17:30 - 18:30

https://us04web.zoom.us/j/100874604?pwd=b2tkbmlUSlV0N3E1Tm
(E2NDZuSVJLdz09שירה מור יוסף - 

יום חמישי 9 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)פסח
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12 אפריל 2020 - אפריל 2020
18 אפריל 2020

יום שני 13 אפריל
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)
 קלמן וליברמן - רשת ב׳09:15 - 09:40
  שיחת סיעור מוחות וחשיבה  ליציאה מהמשבר  10:00 - 10:30

https://us04web.zoom.us/j/75379811498?pwd=MXhyZEM0SEZpRHl)
(PcUM3djBjbUQvUT09אדוה לויד - 

 מטה חירום -  סיעור מוחות וחשיבה  כהכנה 11:30 - 12:00
 לאפשרויות יציאה מהמשבר ויצירת שגרות חדשות . 

https://us04web.zoom.us/j/71740905913?pwd=ZlZibEY1czRiaUV1b)
(W1ZTUtkeEJTdz09אדוה לויד - 

 קישור למטה חירום -  סיעור מוחות וחשיבה 11:30 - 13:00
 כהכנה לאפשרויות יציאה מהמשבר ויצירת שגרות חדשות

https://us02web.zoom.us/j/81601332236?pwd=S0FnSkxsWDBRdy9)
(SZmJkeVY5YXd2UT09נטע שחם - 

  שיחת מזכירי יישובים בזום- תמונת מצב17:00 - 18:00
https://us02web.zoom.us/j/85870677020?pwd=NEJ0Q0ltdmVocnpj)

(UHB4Z3FpRXMyZz09ערן דורון - 

יום רביעי 15 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)שביעי של פסח

יום שישי 17 אפריל

שבת 18 אפריל

יום ראשון 12 אפריל
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

  וועדת בחינה08:30 - 09:00
https://us04web.zoom.us/j/635214089?pwd=eFhyMDg1MUZqbmJN)

(a0MwdGUzenFHdz09ורד פליישר - 
 אדוה המשך הערכות09:30 - 10:30
 שיחה עם מנהלי אגפי חינוך מרכז המועצות 12:00 - 13:00

האזוריות
 מתווה אסטרטגי ליציאה מהמשבר - משרד 16:00 - 17:00

 (LIFSIZE חדר החינוך - הצגה למש''מ ואיגוד מנהלי מח' החינוך
 - שאלתיאל רםביטחון 862143)

יום שלישי 14 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום החמישי-ישראל)

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 16 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג פסח (ישראל)

 ועדת חינוך של הכנסת12:00 - 13:00
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19 אפריל 2020 - אפריל 2020
25 אפריל 2020

יום שני 20 אפריל
ירושלים

 - ערן דורון שוטף ערן/הילה קפלן12:00 - 13:30
 שיחת זום / רמת נגב+ ערן דורון + 14:00 - 15:00

 - Hagar Sharanמושיק+שוקי+הגר+שכטר
 פגישה עם גרטה15:00 - 15:30
 שיחת ועידה - ערן/ורד כ"א/אדוה עם אתי 15:30 - 16:00

 - ערן דורון (טלפוני)רפאלוביץ , מנהלת סיעוד מחוז דרום 
 ישיבת הנהלה של מועצת הנגב - מצורף סדר יום16:00 - 17:30
 שיחה עם אלי כהן, שר הכלכלה16:00 - 16:30

יום רביעי 22 אפריל
 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 שירה מור יוסף- שוטף 08:00 - 09:00

ערן דורון
 צילומים מדרשה10:00 - 11:00
 יענקלה ואיציק צור11:45 - 12:45
 סיור בניצנה - יהודה אבני, חטיבה להתיישבות +13:00 - 14:00

 - ערן דורון (ניצנה)דוח פלמ"ח - מבנים יבילים
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:00 - 15:00

 - ערן דורון טלי צור- דפנה כהן17:00 - 17:30

יום שישי 24 אפריל
 -  (משרד של ערן דורון) איתן פלזשנטיין - שוטף 08:00 - 09:00

ערן דורון

שבת 25 אפריל

יום ראשון 19 אפריל
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:00 - 09:00
  מטה חירום- מל"ח קורונה מנהלים09:00 - 10:30

https://us02web.zoom.us/j/88417545088?pwd=WjUwVG1uT3BHN)
(Wxza09RNHA4UGdCUT09ערן דורון - 

  שיחת מזכירים- תמונת מצב קורונה11:00 - 12:00
https://us02web.zoom.us/j/81849478847?pwd=Y0Q0V3dGb3FOeVE)

(5cFF5WnA1QTN6UT09ערן דורון - 
  פגישת סטטוס עסקים - ליאון ועוזי15:00 - 15:30

https://us02web.zoom.us/j/87316928763?pwd=M1N3S0xiSUFGMzF)
(0UnFuUWxQODhEQT09ערן דורון - 

 פגישה בנושא מערכת הגיל הרך פתחת ניצנה - 16:30 - 17:30
 ספי ומיכל

https://us02web.zoom.us/j/82170510503?pwd=aDZJbUlkcnJkbFBw)
(RVpOZVN1eGFEQT09ערן דורון - 

יום שלישי 21 אפריל
 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 עוזי חבשוש - שוטף 10:00 - 11:00

ERAN
 טקס יום השואה בית ספר צין11:30 - 12:30
 פגישה עם קח"ר והצוות שלו בנושא העתקת 12:30 - 13:30

 - ערן דורון (https://us02web.zoom.us/j/87988758085)גדנ"ע
 -  (רמת נגב) קידום תכנון מפורט משאבי שדה13:15 - 14:15

Office
 - ערן דורון (במכונים) אצל נועם ויסובורד - שוטף 16:00 - 17:00

21:00 - 18:30JNF ADVENTURE MISSION ארוחת ערב עם  
 - ערן דורון(מלון בראשית)

יום חמישי 23 אפריל
הרמאדן 23/04/2020 – 23/05/2020

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

 - ערן דורון ניר פאפאי ושי טחנאי - סיור באורון09:00 - 10:30
 פעילות פרטית11:00 - 12:00
 שיחת סיכום שבועית12:00 - 13:00
 - ערן דורון (ביר אסלוג) יום הזיכרון - צילומים13:15 - 13:45
 לא לקבוע14:00 - 19:00
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26 אפריל 2020 - אפריל 2020
2 מאי 2020

יום שני 27 אפריל
ירושלים

ערב יום הזיכרון 
  10:00 דני עטר/ פעילות המופים האזוריים10:00 - 11:00

https://zoom.us/j/95376790709?pwd=bitaMHBpRXZMMzUxdUFUakZ)
(aZDVuQT09דניאל עטר - 

  שיחת עובדים14:00 - 15:00
(https://us02web.zoom.us/j/85421114286)ערן דורון - 

יום רביעי 29 אפריל
 (ישראל)יום העצמאות

יום שישי 1 מאי
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

שבת 2 מאי

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

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:00 - 09:00
  מטה חירום- מל"ח קורונה מנהלים09:00 - 10:30

https://us02web.zoom.us/j/86891529197?pwd=ajR4UU41MGhDcUk)
(rdTFzaGJjV2tBQT09ערן דורון - 

  שוטף ערן/שחר שילה10:30 - 11:30
(https://us02web.zoom.us/j/87845777509)ערן דורון - 

  שיחת מזכירים- תמונת מצב קורונה11:30 - 13:00
https://us02web.zoom.us/j/89426261265?pwd=UEsybE51NzhaTzFF)

(S3hGNEZJYWl5UT09ערן דורון - 
  קדם מליאה 13:00 - 14:00

(https://us02web.zoom.us/j/82727755895)ערן דורון - 

יום שלישי 28 אפריל
 (ישראל)יום הזיכרון

  16:00 ספי מלכיאור- שוטף 09:00 - 10:00
(https://us02web.zoom.us/j/87069685561)ערן דורון - 

 -  (רמת נגב) קידום תכנון מפורט משאבי שדה13:15 - 14:15
Office

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 30 אפריל
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 08:00 - 09:00

דורון
 - ג'רד (מיילים) ניוזלטר שותפויות לקהילות בחו"ל09:00 - 09:15

וויט
  קרן הסיוע לעסקים11:00 - 12:30

 -(https://us02web.zoom.us/j/85406182510; חדר ישיבות מועצה/זום)
ערן דורון

 פגישה עם פורום ראשי רשויות - התמודדות 12:30 - 14:00
 (זום)המרכזים הקהילתיים לאור הקורונה

  פגישה בנושא מערכת הגיל הרך פתחת ניצנה13:00 - 14:30
https://us02web.zoom.us/j/846766034?pwd=KzlxckNMdjBPbStkT1p)

(rVFRNUEVPdz09ערן דורון - 
 הערכות לפתיחת מוסדות חינוך ביום ראשון - 16:00 - 17:00

 (במשרדו של ערן / זום;ספי, מאיה, מיכל, דוד סבח, ישראל, קמחי
https://us02web.zoom.us/j/82448216932)ערן דורון - 


