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1 מרץ 2020 - מרץ 2020
7 מרץ 2020

יום שני 2 מרץ
ירושלים

יום בחירות לכנסת ה- 22- יום שבתון

יום רביעי 4 מרץ
ITB  בוטל: כנס תיירות בינלאומי בברלין

 פגישה עם ויואן רינת מנכלית קק״ל הולנד11:30 - 13:30
 מפגש עם דודו קורנמל, נשיא קק״הולנד13:45 - 15:00
 מפגש עם הועד המנהל - קק״ל הולנד16:00 - 17:00

יום שישי 6 מרץ
ITB  בוטל: כנס תיירות בינלאומי בברלין

 עדלאידע11:00 - 16:00

שבת 7 מרץ
00:00ITB  בוטל: כנס תיירות בינלאומי בברלין 

יום ראשון 1 מרץ
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00
ערן דורון

 - ערן דורון (במו"פ) ביקור קרן מנדל ישראל 10:30 - 12:00
 - (חד"ן מליאה) ערן,אדוה, צוות הרפאה - מרפאה13:00 - 14:00

ערן דורון
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) שחר שילה, שוטף14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 15:00 - 16:00
 קידום לילות ירח בטו באב- פגישה עם ניר 16:00 - 16:30

 -  (מועצה אזורית רמת נגב )פרידמן ואבישי מחברת שפע הפקות 
רעות חאן השיירות

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

יום שלישי 3 מרץ
00:00ITB  בוטל: כנס תיירות בינלאומי בברלין 

 תל אביב -> אמסטרדם10:45 - 14:55
 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

יום חמישי 5 מרץ
ITB  בוטל: כנס תיירות בינלאומי בברלין

 - אדוה  (מליאה ) הערכת מצב קורונה - מכלולים 08:00 - 09:00
לויד

 טיסה חזרה לארץ12:45 - 18:45
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8 מרץ 2020 - מרץ 2020
14 מרץ 2020

יום שני 9 מרץ
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)תענית אסתר
 שצ"פ וכביש גישה אשלים- סדרי עדיפויות 08:00 - 09:00
 - אווה ליפשיץ (משרדו של ערן דורון)ויציאה למכרז

 - ערן (במשרדו של ערן) פגישת היכרות- איציק בר11:30 - 12:00
דורון

 - ערן דורון שירה אברהמי- שוטף הערכת עובדים12:00 - 13:00
 - ערן דורון מוטי זנה - הערכת עובדים13:00 - 14:00
 סוניה - סיור לימודי חברי מליאה14:00 - 14:30
 - ערן דורון נטע שחם- שוטף הערכת עובדים15:00 - 16:00
  16:00 שירה מור יוסף- שוטף הערכת עובדים16:00 - 17:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

יום רביעי 11 מרץ
חופש

 (חגים דתיים יהודיים)שושן פורים
 (במשרדו  דיון עומק בנושא אשפה בשדה בוקר08:30 - 09:30

 - ערן דורוןשל ערן)
 הזמנה: כנס בהשתתפות שר החקלאות בצל 11:00 - 12:30

 (IST) .איום הקורונה, יום ד׳ 11 במרץ 2020, 11 לפ. - 12:30 אח
(eran@rng.org.il) שימו לב הכנס יתקיים באולם ריימן מערב כפר) 

 - rambbluz@gmail.comהמכבייה)

יום שישי 13 מרץ

שבת 14 מרץ

יום ראשון 8 מרץ
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

נטע ביום חופש
 פעילות פרטית08:00 - 08:30
 - ערן דורון ג'רד ואליעזר - תקציב שגרירים09:15 - 09:30
 - ערן דורון (במליאה ) מטה מועצה חינוך וקהילה 09:30 - 11:30
 - (מליאה) ישיבת עם ראשי צח"י בנושא הקורונה 09:30 - 11:00
מזכירות מועצה

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 11:30 - 12:00
  ליאור זלוף  ויונתן קישיניובסקי דרך הנגב12:00 - 13:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן)
  רוני פלמר - תנועות אור שוטף עם ערן דורון 13:00 - 14:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן)
16:30 - 16:00 Leone Noorlander JNF HOLLAND היכרות עם  

 - ערן דורון(משרד ערן)
 תזכורת: דירקטוריון מפעלי רמת הנגב בנושא 18:00 - 19:00

 (אולם המליאה הקמת מרכז חדשנות - טכנולוגיות חקלאיות
 - yaacovm1מועצה אזורית רמת הנגב)

יום שלישי 10 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)פורים

13:30 - 09:30Leone, JNF NEHTERLANDS ערן דורון - 
 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 12 מרץ
 שיפרה בוכריס - שוטף08:00 - 08:30
 ביקור ראש מועצה רמת  הנגב - ערן דורון + 09:00 - 12:30

 - Ami Tzukert (בחדר ישיבות באורון)הילה קפלן מנהלת אגף שפ"ע
 -  שוטף הילה קפלן/ערן - פחים חומים/כתמים13:00 - 13:30

ערן דורון
 - ערן דורון אליעזר בן סעיד - הערכת עובדים14:20 - 15:00
 פגישת הכרות עם אבי כליף, מפקח מנהל 15:00 - 16:00

 - ערן דורון (משרדו של ערן )הספורט - מחוז דרום



3 ערן דורון14:52 12/05/20

שוהדגבא
1234

567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

אפריל 2020
שוהדגבא
1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

15 מרץ 2020 - מרץ 2020
21 מרץ 2020

יום שני 16 מרץ
ירושלים

 - סוניה רביבו מיקי גנות - הסעות (מצ"ב חומר)11:00 - 11:30
 - ערן דורון שוטף ערן/ דוד בן לולו11:30 - 12:30

יום רביעי 18 מרץ
עותק: 14:00-16:00 מליאת מנהלים תש"פ :  צין + משאבים + 

 - ספי מלכיאור (חדר ישיבות חינוך)ממ"ד + תיכון אזורי+ ספי
 (חד"ן  הערכת מצב - מטה חירום 12:0018/3/20 - 13:00

 - ערן דורוןמליאה)

יום שישי 20 מרץ

שבת 21 מרץ

יום ראשון 15 מרץ
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון שוטף יוני שריר08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף 08:30 - 09:30
 -  (במשרדו של ערן) רט"ג בנושא חוות אבן ארי09:30 - 10:30

ערן דורון
 ישיבת מטה - הערכות לקורונה11:00 - 12:00
 - ערן דורון שוטף - שירה אברהמי13:00 - 13:30
  9:00 עוזי חבשוש - שוטף הערכת עובדים14:30 - 15:30

 - ERAN(במשרדו של ערן )

יום שלישי 17 מרץ
 טלפוני - טקס קריאת מרכז ההכשרה הבינלאומי10:30 - 11:00

 - ערן (אחריות : נטע)על שם פרס (יענקלה,נטע ואלון מלכיאור)  
דורון

 נווה תמרים אצל זאב בילסקי, יו"ר מטה הדיור 12:00 - 13:00
 (ת"א, דרך מנחם בגין 125, קומה 13 הלאומי, יחד עם אורי אריאל 

 - ערן דורוןאולם ישיבות)
 ערן דורון/רמת הנגב + נתנאל סימן טוב/ערוץ 13:30 - 14:30

 (משרד גורן עמיר - תל 20 + הגר שרן + מושיק ביבי/גורן עמיר
אביב - שד' רוקח 101 - גני התערוכה - שער 1 - בוויז : גורן עמיר 

 - Hagar Sharanיועצים - אקספו ת"א)
 (משרד גורן עמיר -  ערן דורון + הגר שרן/ שוטף14:30 - 15:30

תל אביב - שד' רוקח 101 - גני התערוכה - שער 1 - בוויז : גורן עמיר 
 - Hagar Sharanיועצים - אקספו ת"א)

יום חמישי 19 מרץ
יענקלה חופש
 הנהלה מרכז המועצות 11:00 - 13:00
 מרכז המועצות הרפורמה בחינוך המיוחד (ענת)14:30 - 16:00
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22 מרץ 2020 - מרץ 2020
28 מרץ 2020

יום שני 23 מרץ
 התנדבות בתקופה הזו : ורד אדוה ספי12:00 - 13:00
 - שירה מור יוסף (זום) שוטף  ערן עם שירה ואיציק13:00 - 14:00

יום רביעי 25 מרץ
 פגישה בנושא מקווה ועד מרחב עם ושמואל - 10:00 - 11:00

 - ערן דורוןזום
 שוטף - ראש מועצה רמת נגב/ירוחם/מצפה 11:00 - 12:00

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון ראש מועצה אזורית רמת הנגב)רמון
דורון

יום שישי 27 מרץ

שבת 28 מרץ

יום ראשון 22 מרץ
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן  (במשרדו של ערן ) אדוה - שוטף טלפוני09:00 - 09:30
דורון

 - ערן דורון (במליאה ) מטה מועצה - זום11:00 - 12:00
 (מוא"ז רמת  עבדה- הצגת התכנית לערן דורון12:30 - 13:30

 - אווה ליפשיץהנגב, חדר מליאה)
 הנהלת עמותת הניסויים לאישור דוח כספי 13:302019 - 14:00
 - ערן דורון ישיבת מליאה בזום15:00 - 16:00
 - ערן דורון שוטף שירה מור יוסף ואיציקבר16:30 - 17:00
18:00 - 17:00Eran discussion on RNG designation use  

(https://zoom.us/j/320904074)Itai Divinsky - 
 (במשרדו של  נועם ניצני - מגלים - שוטף טלפוני18:00 - 18:30

 - ערן דורוןערן)

יום שלישי 24 מרץ
 ישיבת מטה מצומצמת - לאור שינוי בהנחיות 11:00 - 12:00

 - ערן דורון (זום (נטע תשלח קישור))קורונה
 -  (רמת נגב) קידום תכנון מפורט משאבי שדה13:15 - 14:15

Office
 (נטע  הערכת מצב קורונה ישובים - שיחת זום14:00 - 15:00

 - ערן דורוןתשלח קישור)
 לא לקבוע 16:30 - 20:00

יום חמישי 26 מרץ
 - ערן דורון שירה מור יוסף שוטף10:00 - 11:00
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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


