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יום שני 27 יולי
ירושלים

 (לשכת  אצל שר השיכון ליצמן עם מוטי בקשי 09:30 - 10:30
 - ערן דורוןהשר ירושלים )

 איסוף ילדים קייטנה13:30 - 14:30

 (תיכון רמת  דירקטוריון ביקור בחממה ובסדנה 16:00 - 19:00
 - ספי מלכיאורהנגב+הסדנה במועצת רמת הנגב)

יום רביעי 29 יולי
 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 שירה מור יוסף- שוטף 08:00 - 09:00

ערן דורון

 אוסנת קמחי בתל אביב11:00 - 12:00

 פעילות פרטית12:30 - 13:30

 לא לקבוע 13:30 - 15:30

 -  (מועצה אזורית שומרון ) ערן דורון + יוסי דגן 16:00 - 17:00
Hagar Sharan

יום שישי 31 יולי

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

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

11:00 - 09:00Sheizaf - Tree Planting Ceremony  
(https://us02web.zoom.us/j/81271638491)Gabbie Budai - 

09:30 - 09:00JNF AUSTRALIA (שיזף) נטיעת עצים בשיזף  - 
דפנה כהן

 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור) קדם מליאה 11:30 - 12:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) ורד פליישר 12:30 - 13:00

  ועדת חינוך מרכז המועצות האזוריות בזום13:00 - 15:00
https://zoom.us/j/95832301502?pwd=Z2FOcWdoczdlcEZXZC96UW)

(R6RjY4dz09Or Kobi - 

15:30 - 15:00jnf usa (פגישה טלפונית) שירה מור יוסף - 

 עמיחי הס וספי מלכיאור - היערכות בית מדרש 17:30 - 18:15
 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )לשנת תשפ"א 

 (במשרדו של ערן ) יעקב ענבר 18:30 - 19:00

יום שלישי 28 יולי
 מפגש בנושא משלמים עם שר החוץ  גבי אשכנזי09:00 - 11:45

 (מכללת רופין)ושר החקלאות אלון שוסטר

 הוועדה המיוחדת לזכויות הילד- הצורך החיוני 12:00 - 13:00
 במחשב לכל ילד

https://zoom.us/meeting/register/tJMud-2trjMjGNQNZgWTvNndTP)
(MFISOAmJG9Or Kobi - 

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף12:30 - 13:30
דורון

 גורן - עמיר14:00 - 15:00

18:00 - 17:00zoom - חדר  פגישה עם ערן דורון ודרור אלוני) 
 - ערן ראובני (DERANR)זום 8 )

יום חמישי 30 יולי
פעילות פרטית

 (חגים דתיים יהודיים)תשעה באב

 סיוגיות משפטיות הפעלת לימודים במרחב 10:30 - 11:00
 - ליאורה  (בזום)הכפרי- אבי קמינסקי,עירן דורון, רינת חכים.

ברנס

 ארז ירדני חממה טכנולוגית תיקשורתית וכפר 11:00 - 12:00
 - ערן דורון (בזום )המאה

 - ערן דורון (רצ"ב קישור לזום) שחר שילה, שוטף 12:30 - 13:30

 - ערן דורון (רצ"ב קישור לזום) ליאון דוד, שוטף 14:00 - 15:00

 פגישה עם ערן דורון - ר.מ.א  רמת נגב. בנושא- 15:15 - 16:00
 (לשכת השר (בווייז- החלטת ממשלה תכנית הזנקה פתחת ניצנה

 - אלון הקרייה החקלאית ראשון לציון, בניין ההנהלה קומה 4))
[Alon Schuster] שוסטר
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יום שני 3 אוגוסט
ירושלים

 (נק' מפגש - תחנת סיור בתחנת כוח בבאר טוביה09:30 - 11:00
 - עוזי חבשושדלק במזלג בכניסה לקרית מלאכי)

 (רמת  רון שני סיור עם יוני שריר ברמת בנגב 10:00 - 13:30
 - ערן דורוןהנגב )

 (רצ"ב קישור  דיון בוולקחש״פ - תוכנית ניצנה10:45 - 11:45
לזום)

 (במשרדו של  רון שני - עבודה כלכלית לעבדה13:30 - 15:00
 - ערן דורוןערן דורון)

יום רביעי 5 אוגוסט
 - ערן  (במשרדו של ערן ) זאב  מילר - קרן יק"א 08:00 - 09:00

דורון

 גיל קרומר משרד התחבורה עם ערן דורון ושירה09:00 - 10:00
 - ערן דורון (זום רצ"ב קישור )מור יוסף 

 צילום סרט ברכות - סיור וירטואלי פאלם 10:00 - 10:30
 - ג'רד וויט (משרד של ערן)ספריגס

 לי רכט שיחת היכרות בנושא הקמת מפעל לבר 10:30 - 11:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מתורבת עם עוזי חבשוש

  ניר קדמי - סמנכ״ל חל״י טיילת בן גוריון 11:30 - 12:00
וטיילת מצוק הצינים

 - הילה קפלן (אצל ערן) שוטף ערן הילה13:00 - 14:00

 מטה להב"ה (מנהל חינוך ונוער- חיים כהן+ 14:00 - 15:00
 - אורלי זרחין (מ.א.רמת הנגב בית גיל הזהב)להבה- שי)

 פגישה מרכז המועצות האזוריות+ מנכ"ל מלון 15:30 - 16:30
 - Or Kobi (מלון קדמא)קדמא- בועז צור

 בחינת חלופות להבאת העובדים התאילנדים 15:30 - 17:00
 - OSHER_GARAVANI (ZOOM)למשרד החקלאות 

 (בזום רצ"ב  מטה מול מטה מדרשת בן גוריון 17:00 - 18:30

יום שישי 7 אוגוסט

שבת 8 אוגוסט

יום ראשון 2 אוגוסט
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

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

 אלון שוסטר- שרינו09:15 - 10:15

 מטה מועצה שיחת פתיחה - כניסת הילה קפלן 09:30 - 11:00
 - ערן דורון (בית גיל הזהב )לתפקיד המנכ"לית

  דו"ח מצב תכנית חצי שנתי - עוזי חבשוש11:00 - 12:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 14:00 - 15:00
דורון

  ישיבת הנהלה מרכז המועצות בזום14:00 - 15:00
https://zoom.us/j/99825119065?pwd=Z0FVeHpGcDFnWnYwb3NQU)

(ElKUjlTdz09Or Kobi - 

 - ערן דורון דפנה כהן 15:00 - 15:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:30 - 16:30

  ועדה לתכנון ובניה- דרך זום16:30 - 18:00
(https://us02web.zoom.us/j/83766378180)אווה ליפשיץ - 

 - ערן דורון (מלון קדמא, שדה בוקר ) ישיבת מליאה18:00 - 20:30

יום שלישי 4 אוגוסט
 איתן פלדזשטיין 07:45 - 08:30

 ועדת ביקורת כספים - איגוד ערים אשכול 08:30 - 09:00
 - רויטל עטר כלפון-משרד איגוד רשויות  (ZOOM)רשויות נגב מזרחי 

אשכול

 תכנית דרומה מכינת הנגב שיחה עם משתתפי 09:00 - 10:00
 (באולם ספורט מדרשה )התכנית 

 (רמת הנגב  ביקור שר התיירות ומנכ"ל התיירות 13:30 - 17:00
 - ערן דורון)

 -  (מלון ) קביעת מזוזה  מלון קדמא שדה בוקר 17:00 - 19:00
ערן דורון

יום חמישי 6 אוגוסט
 - מזכירות מועצה אבי להם/ ערן 09:00 - 10:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 10:00 - 11:00

 שמעון אלקובי מנהל מרחב הנגב מד"א , 11:30 - 12:30
 (במשרדו של ערן )היכרות 

 סטאטוס פרויקטים חטיבה להתיישבות 13:30 - 14:30
 - הילה קפלן (במשרדו של ערן )2020-2021  ערן/הילה 

 - ליאור זלוף (חדר מליאה) גרעין ניצנה15:00 - 16:00

  שיחת זום  עם גדעון שביט, זאב קדם ודפנה 16:00 - 17:00
 - ערן דורון(בזום רצ"ב קישור)

 מסיבת שחרור ( גם יום הולדת)   לאדוה לויד - 17:30 - 20:00
 - ערן דורון (חוות קורנמל )אנא אשרו הגעה 
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9 אוגוסט 2020 - 
15 אוגוסט 2020

יום שני 10 אוגוסט
ירושלים

 - הילה קפלן (מליאת מועצה ) פורום מזכירים - 08:00 - 10:00

 היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א 09:30 - 10:30
 (רינת+ערן דורון)

https://zoom.us/meeting/register/tJIpfu-oqT8sH9ZC9_J1P8eUT59Yr)
(Eb2AkJTOr Kobi - 

 העתק: מנהיגות מקומית במשבר הקורונה- 10:00 - 13:00
 (הכנס יועבר בשידור חי בעמוד הפייסבוק שליוצרים מציאות אחרת
 - Or Kobiמרכז השלטון המקומי)

  ועדת הכספים (רינת+הדסה+ערן דורון)12:00 - 13:00
(https://zoom.us/j/91088466743)Or Kobi - 

 - ערן דורון שימי דניאל - מנכ״ל חל״י13:00 - 14:00

 אופיר לוינגר15:00 - 16:00

 היכרות עם הנהגת ההורים הארצית -מועצות 16:30 - 17:30
אזוריות בהשתתפות:- עירן דורון יו"ר ועדת חינוך מרכז 

המועצות, רינת חכים ראש תחום חינוך וקהילה והנהגת ההורים

 נדב כדורגל17:45 - 18:45

יום רביעי 12 אוגוסט
מירי בבדיקות

 במשרד השיכון אסנת קמחי + מוטי בבציק+ 09:00 - 10:00
 - Hagar Sharan (לשכת שר השיכון בירושלים )ערן + הגר 

 -  (שיחת טלפונית ) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 10:00 - 11:00
Hagar Sharan

 (מסוף ניצנה ) פרידה ממח״ט פארן11:00 - 12:00

 -  (קדש ברנע ) אצל איציק לוי עם מיכל פריאל 13:00 - 14:00
ערן דורון

 (מרכז היזמות רמת  מיתוג תיירותי לפתחת ניצנה 16:00 - 18:00
הנגב-  שחר שילה )

 תמונת עתיד – שמורות טבע, גנים לאומיים 16:00 - 17:30
 - לרמן בן שושן (zoom)ומסדרונות אקולוגים

 לא לקבוע18:00 - 20:00

יום שישי 14 אוגוסט

שבת 15 אוגוסט

יום ראשון 9 אוגוסט
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

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

 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00

 -  (במשרדו של ערן ) 12:15 ספי מלכיאור- שוטף 12:15 - 13:15
ערן דורון

 - ערן  (במשרדו של ערן ) ספי מלכיאור, שוטף 12:30 - 13:30
דורון

 - רכזת  (חדר המליאה) "קן לזקן"- פגישת המשך13:30 - 15:00
הגיל השלישי

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:00 - 16:00

 (חדר מליאה מטה מול מטה שיזף , מצ"ב נושאים 16:00 - 17:00
 - ערן דורון)

 שי חג׳ג׳17:30 - 18:30

יום שלישי 11 אוגוסט
 פרופ׳ נועם וייסברוד - מנהל המכונים לחקר 08:00 - 09:00

 (במכונים )המדבר

 ישיבה בנושא תיירות עם אבי עטר , דרור אלוני,10:00 - 11:00
 - ערן דורון (במועצה במשרדו של ערן )שחר שילה 

 (בזום רצ"ב  ליאור זלוף פגישת היכרות עם ויליג' 11:00 - 12:00
 - ערן דורוןקישור )

 הוועדה לענייני ביקורת המדינה- מצוקת 12:15 - 13:15
הרשויות המקומיות נוכח משבר הקורונה: דוח מבקר המדינה 

70ב - היבטים בפעילות המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב 
והגליל והרשויות לפיתוח הנגב והגליל (הדסה+לידיעת 

 המועצות בנגב ובגליל)
https://zoom.us/j/94775487559?pwd=Tk9aYittMnNFcmFySUpmcytk)

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף12:30 - 13:30
דורון

 (במשרדו  יהודה סלומון תק"צ - נושאים שוטפים 13:15 - 14:15
 - ערן דורוןשל ערן דורון)

 יענקל'ה גבע בנושא התב"ע של החווה עם 14:15 - 14:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שירה מור יוסף 

 לא לקבוע 15:00 - 20:00

יום חמישי 13 אוגוסט
 - ערן  (במשרדו של ערן) מוני מרדכי אצל ערן 08:00 - 08:30

דורון

 -  (zoom) תכנית אב לצין - עם נציגי רמת הנגב 09:30 - 10:30
לרמן בן שושן

 פגישה עם ערן דורון, ראש המועצה האזורית 10:30 - 11:30
רמת נגב + אהוד יוסטמן, תומר גוטהלף - תכנית המתאר 

 - דלית זילבר (מצב קישור לזום)האזורית

 -  (משרד ערן) קבוצת רובוטיקה+ספי+ערן דורון11:30 - 12:00
ספי מלכיאור

 (חדר  מטה מול מטה מרחב עם מצ"ב נושאים 13:00 - 14:00
 - ערן דורוןמליאה )

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה מור יוסף- שוטף 14:00 - 15:00
דורון

 (בזום או  שיחת עם מנהלי בתי הספר + ספי 15:00 - 16:00
 - ערן דורוןבמועצה)

 -  (במשרדו של ערן ) יוני שריר ונציגי מהר הנגב 16:00 - 17:00
ערן דורון

 ערב הוקרה לנהגים, הילה קפלן, אליעזר, ספי, 17:30 - 20:30
 (במועצה , מיקום מאיה,  דרור, אדוה, ישראל, דוד סבח, קמחי
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אוגוסט 2020

16 אוגוסט 2020 - 
22 אוגוסט 2020

יום שני 17 אוגוסט
ירושלים

 ישראל JNF - 2040 אוסטרליה - רמת נגב - האב11:00 - 12:00
 - Tal Gal (רוטשילד 140, תל אביב יפו // קומה אחרונה)אילת

 כנס  "רשויות מחוברות" לקידום חיבור רשויות 12:00 - 14:00
לאינטרנט אולטרה רחב פס במעמד שר ומנכ"לית משרד 

 התקשורת - תזכורת!
https://zoom.us/j/97395944047?pwd=ZFk5VWZsd0phcEY2enJ6anF)

(MMTZxZz09Or Kobi - 

יום רביעי 19 אוגוסט
חופש

 כנס השקת השדולה למען הנגב  בנושא הקמת 09:00 - 11:00
שדה התעופה הבינלאומי הנוסף בנגב בהשתתפות ראש 
 (בזום )הממשלה ושרת התחבורה, מיכאל ביטון וראשי רשויות

 FW:  13:00 - כנס עדכון למתווה תשפ"א- ראשי 13:00 - 14:30
מועצות אזוריות ומנהלי אגפי חינוך במועצות. אילנה נולמן, 
רינת חכים, ראובן לייבל, יעקב שבות, ערן דורון, ענת זמל, 

 - לשכת מנהל המינהל (zoom - לינק מצורף)אורנה פרידמן

 • עופר הרטוב, חאן בארותיים – מכתב 16:00 - 17:30
לפרקליטות  • סקר 2040 לתעסוקה  • א.ת אורון – אישור 

הנחיות לתסקיר  • סימבול ד' באגן שדה בוקר, תכנית דרכי 
הבשמים  • שינויים לתמ"מ לתעסוקה, אזה"ת משותף ביר 

 -  (Zoom9 מחוז דרום)הדאג', אזה"ת קציעות ואזה"ת הר שחר  
מרים כהן

 להזמנה נוספה הערה: טקס סיום תכניות תמר 17:45 - 18:45
בהשתתפות השר עמיר פרץ, יום ד׳ 19 באוגוסט 2020, 5:45 

(eran@rng.org.il) (IDT) .אח. - 6:45 אחibrahim@mtamar.org.il - 

יום שישי 21 אוגוסט

שבת 22 אוגוסט

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

  הילה , ספי ומיכל פריאל,  גנים פתחת ניצנה 08:30 - 09:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן)

 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים מורחב 09:30 - 11:30

 מפגש מנהל המחוז עם ראשי רשויות, מנהלי 09:30 - 11:00
מחוזות במשרדי הממשלה בנושא מתווה משרד החינוך 

 -  (https://guest.lifesize.com/1061629 )לפתיחת שנת הלימודים 
רם זהבי

 (זום- קישור  הכנה למפגש שיתוף ציבור - עבדה11:00 - 12:00
 - Adi Weissבגוף הזימון)

 - הילה קפלן (אצל ערן) שוטף ערן -הילה13:00 - 13:30

  בחינת הבאת עובדים מתאילנד-דיון מסכם14:00 - 15:30
(ZOOM)OSHER_GARAVANI - 

 פגישה עם נועה צור ברוש - מעבר לניהול עצמי 16:00 - 18:00
 - מיכל פריאל (מועצה )מעונות פתחת ניצנה

  שימי דניאל - מנכ"ל חל"י סיור על טיילת מצוק 17:30 - 20:30
הצינים וטיילת בן גוריון

יום שלישי 18 אוגוסט
 חופש00:00

 פגישה עם השר יואב גלנט אצל רוביק דנילוביץ 10:00 - 11:30

 דירקטוריון ומועצת האשכול- לאישור דוחות 12:00 - 13:00
 - רויטל עטר כלפון-משרד איגוד  (ZOOM)כספיים לשנת 2019

רשויות אשכול

 מרימים את הקיץ ברמת הנגב - הצגת ילדים 16:15 - 17:15
ה"מחבוא הסודי" ( משאבי שדה + שיזף)  שת"פ ספריה 

 - רכז  (קיבוץ משאבי שדה - דשא מועדון לחבר)ומחלקת תרבות 
תרבות

 מרימים את הקיץ ברמת הנגב - הצגת ילדים 17:15 - 18:15
ה"מחבוא הסודי", סבב שני ( משאבי שדה + שיזף)  שת"פ 

 - (קיבוץ משאבי שדה - דשא מועדון לחבר)ספריה ומחלקת תרבות
רכז תרבות

יום חמישי 20 אוגוסט
 חופש00:00

יום הולדת לאלונה

מירי בחופש 

 עדכון הוראות תמא 35 לעניין צפיפויות הדיור - 09:00 - 11:30
 - דלית זילבר (מצ"ב קישור לזום)המגזר הכפרי

  הכנה לכנס ראשי מועצות 15:002021 - 16:00
https://zoom.us/j/97908193712?pwd=UWZaM2M5QWhsSkNMQTF)

(mN1VhWVZpQT09ליאורה ברנס - 

 אזכרה אורי רז18:00 - 19:00
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23 אוגוסט 2020 - 
29 אוגוסט 2020

יום שני 24 אוגוסט
ירושלים

מירי עובדת מהבית 

 (בית אמות  יוסי - מנכ״ל המשרד להתיישבות10:00 - 11:00
משפט ת"א )

 משותפת חינוך +קורונה - מעקב היערכות 11:00 - 13:00
 לפתיחת שנהל

https://zoom.us/w/93641525460?tk=8GBggJzcc2T1Xs39Gb6PowD6)
qKE45gSOhJ2Vw_rAXaU.DQIAAAAVzXhI1BZteGI1WEotc1J5T3Z6TEt
ZcjI0am53AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&pwd=QVE3b3lJSld

(vTDVPaWVuekVPT0hRQT09

 רותם ידלין - ראשת מועצה אזורית גזר15:00 - 16:00

 סיור נהגים -צפון17:45 - 19:45

יום רביעי 26 אוגוסט
 חופש00:00

 -  (ב - ZOOM) פגישה בנושא שת"פ עם מצרים 14:00 - 15:00
[Nahum Itzkovitz] נחום איצקוביץ

יום שישי 28 אוגוסט
חופש

 מירוץ כפר רתמים07:15 - 08:15

 דוד יערי - ראש לשכת המסחר אריזונה ישראל08:15 - 09:15

 -  (מדרשה)   מיקום שולחנות שח מט במדרשה09:00 - 10:00
אסף עמיחי

שבת 29 אוגוסט
 חופש00:00

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

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף08:00 - 09:00

 (במשרדו של  נעמה פלג, שיחת תיאום ציפיות 09:00 - 09:30
 - ערן דורוןערן)

  הסעות-ספי הילה מאיה ישראל ודוד סבח09:30 - 10:30
 - ספי מלכיאור(משרד הילה)

  ספי מלכיאור, שוטף והמשך היערכות תשפ"א 10:30 - 11:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 -  (משרד ערן) רובוטיקה היכרות עם ערן דורון11:30 - 12:00
ספי מלכיאור

 מזכירות משאבי שדה - השכונה החדשה 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (מזכירות משאבי שדה בחדר ישיבות )וקליטת בנים 

 FW: פגישה עם ישראל כץ, שר האוצר בנושא 16:00 - 17:00
 - חיים ביבס (קפלן 1 ירושלם)תקצוב כיתות לימוד

יום שלישי 25 אוגוסט
 סיור נהגים - שומרון06:30 - 07:30

 - ERAN (במשרדו של ערן )  עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף12:30 - 13:30
דורון

 פעילות פרטית13:05 - 14:05

 14:30- בנושא ערי עולים עם יריב לוין, מרדכי 14:30 - 15:30
כהן, אליעזר בן סעיד, עוזי חבשוש, חנן גינת, רוני מרציאנו 

 - רונן פרץ (ZOOM)מרום וליאור פרבר, כפיר מצויינים

 אביגדור יצחקי ערן דורון והגר שרם בנושא 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (בזום)מו"פ אזורי 

יום חמישי 27 אוגוסט
חופש

מירי חופש

 (רתמים  חג העלייה ברתמים - טקס + דרייב אין 18:00 - 23:00
 - רכז תרבות- בכניסה לישוב ( בשטח עפר))


