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1 נובמבר 2020 - 
7 נובמבר 2020

יום שני 2 נובמבר
ירושלים

 (במשרדו של  ג'רד צילום לסרט jnf (רבע שעה) 08:00 - 08:30
 - ערן דורוןערן )

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שיחת היכרות, נועה זריז08:30 - 09:00
דורון

 מפגש מזכירים פתחת ניצנה  בנושא טיילת בין 09:00 - 10:00
 (במשרדו הישובים ואזור תעשיה בקציעות עם שירה מור יוסף

 פעילות פרטית10:00 - 11:00

 ערן מאיר, מגזרות ועד מקומי ורכישת קראוונים 11:30 - 12:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )איילים

 המשך תקציב חינוך ומתנ"ס  עם ספי, הילה 12:00 - 13:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ואליעזר 

 -  (במשרד של ערן ) שיפוץ בית גיל הזהב ועוד 14:00 - 15:00
הילה קפלן

  תזכורת: זום-  ראשי ערים  - בנושא: מחאת 17:00 - 18:00
 (Z O O M  פרטים בגוף הזימון )התיירות - הר הנגב (מצורף לינק )

 (חדר  עותק: תיאום ציפיות- מדרשת בן גוריון17:30 - 18:30
 - אווה ליפשיץמליאה)

יום רביעי 4 נובמבר
מירי חופש

 פעילות פרטית09:00 - 10:00

 - (בזום, רצ"ב קישור ) מיכאל ביטון בנושא מדברן 09:45 - 10:45
ערן דורון

 תזכורת: צוות חשיבה לשיווק מתחם פארק 11:00 - 12:00
 (חדר ישיבות, מרכז היזמות העסקים יובלים במדבר באשלים

 - חברה כלכלית רמת הנגבוהעסקים)

 - ערן  (במשרדו של ערן )  שירה מור יוסף- שוטף 12:00 - 13:00
דורון

 תכנית לאומית למניעת אובדנות  , אורית 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (בזום,  רצ"ב קישור)מועלם, אורה, ורד וספי

 מפגש בזום ראשי רשויות- שר האוצר- ישראל כץ14:00 - 15:00
ושר החינוך- יואב גלנט בנושא מתווה צהרונים- הוקדם לשעה 

  שאול סרוסי רע"ן פיקוד פקע"ר -  הכנה 14:00 - 14:30
 (במשרדו של ערןלפגישה עם אל"מ מני ליברטי קצין אג"ם פד"ם

 (רח' התקווה 4, קריית הממשלה ב"ש,  נווה תמרים15:00 - 16:00
 - רונית שרון (DRONIT)קומה 1, לשכת מנהל המרחב)

 ח״כ רם שפע  ועדת חינוך של הכנסת17:30 - 18:30

יום שישי 6 נובמבר
חגיגת שבת עולמית - ערכות הפעלתית לילדים ליישובי רתמים

 - רכז תרבות (רתמים,  שיזף)ושיזף ( בשיתוף רכזי תרבות )

 מפגש צוות אוג׳ 18:3091

שבת 7 נובמבר

יום ראשון 1 נובמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 פתיחת שנה"ל בי"ס צין ומשאבים 08:00 - 09:30

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

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף11:00 - 12:00

 מסקנות ועדת גבולות, הילה, אליעזר, אמיר , 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אבי להם 

  ישיבת הנהלה מרכז המועצות בזום14:30 - 15:30
https://zoom.us/j/99567350835?pwd=akhNLy9ZcWJ1b3FUc1ZSZT)

(NGOHg5UT09Or Kobi - 

 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00

 - ערן דורון (זום, רצ"ב קישור ) ישיבת מליאה בזום18:00 - 20:30

יום שלישי 3 נובמבר
 - רכז תרבותיום הולדת 19 לישוב מרחבעם  

 שינוי תמ"מ- ערן, שירה, עוזי, מיכל, יוספה- דרך08:30 - 09:30
 - אווה ליפשיץ (https://us02web.zoom.us/j/84321326860)זום

 משוריין- ביקור במועצה אזורית רמת הנגב 09:30 - 13:00
 - יחזקאל ליפשיץ (מועצה אזורית רמת הנגב)וחוות אשבא

 -  (Zoom) פגישת המשך עם ערן דורון 3 10:30 - 11:30
joseph.draznin@gmail.com

 -  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי+ נטע, שוטף12:00 - 13:00
ערן דורון

 - זאב  השר אלקין - מרכז אקדמי בפיתחת ניצנה13:00 - 13:30
אלקין

 שר ההתיישבות צחי הנגבי בשיזף14:00 - 15:00

  ביקור ישראל 2040 במ.א רמת נגב איציק מירון 15:00 - 18:00
 - Tal Gal(מ.א רמת נגב)

 -  אירוע יום הולדת למרחב עם בזום18:00 - 19:00
rakezet.k.ma@gmail.com

יום חמישי 5 נובמבר
 מרכזי למידה בישובים עם ספי, הילה ושירה 08:30 - 09:30

 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור)אברהמי 

 פגישה עם יפה בן דוד, שי חג'ג', איציק אשכנזי, 10:00 - 11:00
 (הסתדרות המורים- בן סרוק 8 ת"א- ערן דורון, מירב בן שימול

 - איציק אשכנזיקומה 4- חדר 402)

 - ערן דורון (גורן עמיר , ת"א ) הגר שרן, שוטף 13:00 - 14:00

 לא לקבוע14:00 - 19:30

 שיחת זום עם ראסל רובינזון JNF ארה"ב בנושא 16:00 - 17:00
 Zoom call with Mr. Rassel Robinson  -"פרויקט " בלו פרינט

 "JNF USA - "BLUE PRINT(באמצעות זום - קישור מופיע מטה)  - 
ניסן בן חמו, עורך דין
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8 נובמבר 2020 - 
14 נובמבר 2020

יום שני 9 נובמבר
ירושלים

09:00 - 08:00Meeting with JNF & Ramat Negev  
https://us02web.zoom.us/j/84866805989?pwd=U2JoZ24zNE53MTF)

(nbkgrbTAwaEg4Zz09Etty Ayalon - 

 (בזום) מליאה ועדה מחוזית 09:00 - 15:30

 (בזום) שאולי סרוסי רע"ן פיקוד העורף09:00 - 10:00

 יאיר פינס מנכ"ל משרד השיכון  ומוטי בבצ'יק 11:30 - 12:30
 - ערן דורון (קלרמון גנו  3 משרד השיכון ירושלים )יועץ השר 

 הכנה לפגישה עם שר הביטחון ושר החקלאות - 12:45 - 13:00
 - אושרת גני גונן (בזום)ראשי רשויות

 מפגש בנושא מדיניות תכנון וקרקעות במרחב 13:00 - 13:30
 (זום)הכפרי בראשות שר הביטחון ושר החקלאות 

 פ"ע בעניין  תערוכת דיסנזוס במוזיאון  - עם מר 13:30 - 14:30
 - Shared Calendar (zoom)דורון ערן

 פגישת סיכום ראשי רשויות - שר הבטחון ושר 13:40 - 14:10
 - אושרת גני גונן (בזום)החקלאות 

 המשך ועדה מחוזית15:45 - 18:00

יום רביעי 11 נובמבר
יום הולדת מירי טוכטרמן

מירי חופש 

 ועדת חינוך בכנסת08:30 - 09:30

 - לרמן  (zoom) כוללנית רמת הנגב - ועדת היוגי 09:30 - 14:30
בן שושן

 ישיבת מזכירים- עדכון:  ערן דורון - מתווה 15:30 - 16:30
 - הילה  (רצ"ב קישור לזום )גבולות + רפי נשיא תכנית עבודה 

קפלן

 (במשרדו של  צוות רתמים להקמת בית כנסת 16:30 - 17:30
 - ערן דורוןערן )

  "תיקוני תמ"מ רמת נגב כנגזרת מהכוללנית"17:00 - 18:00
 - מרים כהן(zoom לשכת תכנון דרום 1)

18:15 - 18:00JNF  לינק לזום מצורף הקלטת זום של ערן לסרט) 
 - תמר יעל ג'בלימטה)

יום שישי 13 נובמבר
 יומן בוקר רשת ב06:30 - 07:30

 שיעור 14:004+5 - 16:00

שבת 14 נובמבר

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

 (במשרדו של ערן ) שיחת היכרות עם תמר ג'יבלי 08:00 - 08:30

 (מנהל התכנון באר שבע  ועדת משנה סטטוטורית09:00 - 14:00
(

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

11:40 - 11:30 BLAKE ZEVE  ברוכים הבאים וביקור קצר 
TRACTHTEN FAMILY FOUNDATION)(משרד של ערן) ג'רד וויט - 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף14:00 - 15:00

 ישיבת מעקב בזום-(15.7.2020+29.9.20)-שי 14:00 - 15:00
חג'ג',עוזי חבשוש-,נימרוד חלמיש-,ערן דורון-ר.מ. אזורית רמת 

נגב-הכנה לישיבה בוועדה הארצית בנושא משק 
האשפה-שלמה דולברג,איתי חוטר,מירה סלמון,קרנית 

גולדווסר,מאיה קרבטרי-חבצלת ולינור-באם יש בעיה עם 
 - שלמה  (בזום---קישור בגוף הזימון----)המועד דברו איתי-רינה-

 הכנה לועדת גבולות עם אמיר, הילה, נטע , 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אליעזר

  ישיבת תקציב עם אליעזר, אמיר, הילה, זוהר 16:00 - 17:00
 - ערן דורון(זום)

יום שלישי 10 נובמבר
  פ"ע חטיבה מועצה  - חטיבה להתיישבות 08:00 - 09:00

 - הילה קפלן(מועצה אזרית רמת הנגב )

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) נטע שחם, שוטף09:00 - 09:30

 (במשרדו של  שיחת היכרות, ריאד נהג אוטובוס 10:00 - 10:30
ערן )

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 10:30 - 11:30
דורון

 - אסף עמיחי (מועצה) חושבים עושים 11:302021 - 12:30

 שרון גרינשטיין  ועדי רז  בנושא המסעדה של 13:00 - 13:30
 - ערן  (במשרדו של ערן )ניר אלקסלסי ושינוי יעוד לסככת מיון

 13:30 ישיבת דירקטוריון מפעלי רמת נגב 13:30 - 14:15
 - yaacovm1 (זום)(מצ"ב סדר יום + קישור לזום)

 - Sapir זום המשך לדירקטוריון14:00 - 14:45

  שיחת היכרות עם  איציק כהן נהג אשפה 14:30 - 15:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 שיחת היכרות עם  עומר אבו גילדן, רותם אשפה15:00 - 15:30

 - ערן  (בכניסה לרתמים) אייל זמיר סגן הרמטכ"ל 16:00 - 17:30
דורון

יום חמישי 12 נובמבר
 08:00  שוטף מי רמת נגב - ערן דורון, ארז ימיני 08:00 - 08:30

 - Sapir (מועצה- אצל ערן)ויענקלה מוסקוביץ

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) ישראל פרקש, אישי08:30 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן, שוטף09:00 - 10:00

 ביקור רני לובנשטיין ווהיל- שיחת פתיחה אצל 10:00 - 10:45
 (לשכת ראשערן והמשך במו"פ  + איציק צור ויענקלה מוסקוביץ

 שחר הרמלין צילום למשלחת מים - בהמשך 11:30 - 12:30
 - ערן דורון (מאגר קציעות )להתכתבות עם טלי צור 

 העתק: פורום ראשי המועצות אזוריות- ח"כ 12:00 - 13:00
 גילה גמליאל- השרה לאיכות הסביבה

 - ערן  (במשרדו של ערן) הילה - חוב באר מילכה 13:00 - 14:00
דורון

 מפגש לקידום צמיחה כלכלית אזורית בנגב 14:00 - 16:30
 (אצל בני המזרחי עם מנכ"ל משרד הכלכלה, אשכול נגב מזרחי

 חנוכת תערוכה בצריף בן גוריון עם שר התרבות15:00 - 16:00
 (צריף בן גוריון )חילי טרופר

 הצגת תכנית קורונה - 17:00 - 18:00
 - הילה קפלן (זום)עוז/הילה/רז/דובי/ערן/אדם
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15 נובמבר 2020 - 
21 נובמבר 2020

יום שני 16 נובמבר
ירושלים

 (זום) מליאה ועדה מחוזית 09:00 - 16:30

 (אזור תעשיה עידן הנגב - רחוב ערן דורון וניר זמיר09:30 - 11:00
 - ניר זמירהקיימות 5 רהט)

 (נחל חריף 4 יבנה  אצל גדי אייזנקוט עם ארז וינר 12:30 - 13:30
(

  שיחה טלפונית מירב בן שימול +ערן דורון18:30 - 19:00
 - ליאורה ברנס(שיחה טלפונית)

יום רביעי 18 נובמבר
 יום הולדת כרם07:45 - 08:45

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

 הגדרת שטחי מגורים עבד'ה עם שירה מור יוסף,09:30 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוספה, יוני

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון ) נטע שחם, שוטף 10:30 - 11:30
דורון

  ועדת גבולות עם הילה, אליעזר, אמיר ונטע 11:30 - 12:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 12:30 - 13:30

 ועדת לימודים + ועדת פרט עם הילה, אליעזר, 13:30 - 14:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )ורד פליישר 

  14:00- מליאת רשות ניקוז 14:002020 - 16:00
(https://zoom.us/j/91573133762)נחמיה שחף - 

 צילומים מכון למורשת בן גוריון 14:00 - 14:15

 שרית מנור בנושא תחום טיפולי ברשויות מטעם 16:00 - 16:30

 - Noa Deutsch (ZOOM) ארנונה - מגלים17:30 - 18:00

יום שישי 20 נובמבר
 שיעור 11:005 - 13:00

שבת 21 נובמבר

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

 (זום ) ועדה משנה נפתית 09:00 - 14:00

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

 11:00  סיור חוות בודדים- ערן, הילה ויענקלה 11:00 - 14:00
 - Sapir (חוות בודדים)-מצ"ב לו"ז

  העתק: ועדת תכנון וקרקעות13:00 - 14:30
https://zoom.us/j/91004441265?pwd=UjRxMkFocExCTlIySlg1S2xoY)

(kNYUT09כרמל מילכה - 

  שיחת הכרות עם צופית ומורן14:00 - 14:30
(https://us02web.zoom.us/j/81227884731)

 (במשרדו של  שיחת היכרות עם  מוסי אבו גילדן 14:30 - 15:00
 - ערן דורוןערן )

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

 (בזום,  ועדת ביקורת בנושא הסעות תלמידים 16:00 - 17:00
 - ערן דורוןרצ"ב קישור )

 -  מפגש עם בני נוער - נוער בתקופת הקורונה  17:00 - 17:30
אורלי זרחין

יום שלישי 17 נובמבר
 ענת וולקני08:00 - 09:00

 מתקן חולות - ערן הראל , ערן דורון(ראש 09:00 - 09:30
 (שיחת זום- קישור המועצה האזורית רמת נגב), עינת בלייכר 

 - eranh@mof.gov.ilלזום בתוכן הזימון )

 - ערן דורון (אצל ערן) קדם הנהלה מועצה 09:30 - 11:00

 שיחת זום-ערי עולים-סיוון להבי,ר' מועצת 11:00 - 12:00
מצפה רמון,ר' מועצת מרחבים,ר' מועצת חבל איילות,ר' מועצת

 -  (קישור לזום מטה)רמת נגב,כפיר,מעיין ספיבק,נטע,איתמר
ליאור פרבר

 - ערן דורון (במליאה) שיחת פרידה מצביקי בר חי 12:00 - 12:30

 - פעילויות  (בית 1 , תיכון אזורי) סדנת שח-מט 13:00 - 15:00
מועצה

 לא לקבוע 17:00 - 21:00

יום חמישי 19 נובמבר
 (מועצה-  08:30 פגישה עם ערן דורון + אושרית08:30 - 09:00

 - Sapirמשרד ערן)

 סא"ל עברי אלבז מג"ד בא"ח גבעתי ורס"ן 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עומר יעקובי סמג"ד +הילה קפלן

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) ליאור זלוף, שוטף 10:00 - 10:30

 - דניאל  (ברמת נגב) פגישה בנושא פארק גולדה10:30 - 11:30
גיגי

 אבי בניהו - פרוייקט משתלמים11:30 - 12:00

 כוללנית רמת הנגב - מכינה לפגישה ב26.11 12:00 - 13:30
 - לרמן בן שושן (zoom)גריעת שמורות טבע

  שיחת זום בנושא חוק הרלפ"מ שרון חדד- ראש 13:30 - 14:30
 -  (בזום רצ"ב קישור )הרלפ"מ, ערן דורון- ראש המ.א רמת הנגב

  שיחת היכרות עם  אורן געדי, רותם אשפה 14:30 - 15:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

  שיחת היכרות קאיד אבו חאבק, נהג אשפה 15:00 - 15:30

  שיחת היכרות עם  חאלד אלרואידי, נהג אשפה 15:30 - 16:00

 חג המשק -קיבוץ משאבי שדה הופעה של עלמה17:00 - 19:30

18:00 - 17:00Daphna Cohen RNG's Zoom Meeting  
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יום שני 23 נובמבר
ירושלים

 (זום) מליאה ועדה מחוזית09:00 - 15:30

 הדרכת דשבורד רשויות בתצורה החדשה + 12:15 - 13:45
 - נעמה יונה (זום- קישור בגוף המייל)עידכון

 14:00 ענבל שובל+ירון תמיר+אבי זאדק_אייל 14:00 - 15:00
בלום+ערן דורון+שלום שלמה+נדב שיינברגר: חונכויות 

 חקלאיות
https://zoom.us/j/96050102920?pwd=NzRybWxwUjhWaHZieXlwMT)

(VUVThXZz09Nadav Shenberger - 

 - הילה קפלן (זום) פורום פיתוח כלכלי 15:30 - 16:30

יום רביעי 25 נובמבר
 (מועצה אזורית  הטמעת מערכת שוע"ל ברשות 09:00 - 15:00

 - הילה קפלןרמת הנגב )

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף 10:00 - 10:30
דורון

 -  (במשרדו של ערן דורון ) אריאל וזיו, פאר לוין 10:30 - 11:30
ערן דורון

12:15 - 11:30Welcoming the new Australian ambassador to 
Israel(zoom) דפנה כהן - 

 - הילה קפלן (זום) מטה חירום 12:30 - 13:30

  רמת הנגב - המשך עבודה מול מערכת הבטחון14:00 - 15:00

 14:45-15:30- פגישה עם ר' מועצת רמת הנגב 14:45 - 15:30
 (כנסת- חדר (ערן דורון)+ ר' מועצה ערבה תיכונה (אייל בלום)

 - Golan Nataliשר החוץ- 238)

 יועז הנדל- שר התקשורת, מתווה הסיבים 15:30 - 16:30

 - ערן דורון שיחת טלפונית עם הילה קפלן 17:00 - 17:30

 יועז הנדל ויוסי דגן 17:45 - 18:45

 תזכורת: ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית 18:00 - 20:00
 לפיתוח רמת הנגב 02/2020

יום שישי 27 נובמבר
  מטה חירום מועצה  + מחנה רמון +מדרשה 11:30 - 12:30

 - הילה קפלן(זום)

שבת 28 נובמבר

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

  מריה, גלעד ושי  התייעצות בנושא שרמן 08:00 - 08:30
(בכנעניה )

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

 פארק חדשנות וצפרות פתחת ניצנה- פגישת 11:00 - 12:00
 - מזכירות אגף הנדסה (מט"ש קציעות )התנעה בשטח

 12:30 סיור חקלאות בקיבוצים ובמושבים- ערן, 12:30 - 15:00
 - Sapirהילה ויענקלה (לו"ז בהמשך)

 יום בן גוריון15:00 - 17:00

 - ערן דורון הילה קפלן, שוטף15:15 - 16:15

 - ערן דורון (במליאה) הנהלת מועצה תקציב 17:302021 - 21:00

יום שלישי 24 נובמבר
 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 09:00 - 10:00

דורון

 אייבי חכמון ודוב לטבינוף  חב' "מנובילד פלד" 10:00 - 11:00
בנושא פתרונות הנדסיים והכנסה של פעילות יצור למועצה עם

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )איציק בר

  נווה גוריון - בהשתתפות רוני פלמר וערן דורון 11:00 - 11:30
(zoom)מנכל משרד הבינוי והשיכון - 

  שיחה טלפונית / ערן דורון + הגר שרן / שוטף 12:00 - 13:00
 - Hagar Sharan(מועצה אזורית רמת נגב )

 מאיה כץ+ערן דורון ראש המועצה-גיתם-פגישת13:00 - 13:30
 - לימור וקנין (שיחה טלפונית)הכרות, תכנית אסטרטגית

  FW: מפגש ראשי רשויות- הרשות לפיתוח הנגב13:30 - 14:30
https://us02web.zoom.us/j/81195220642?pwd=VnBGalFDQVBaR05)

(uVTk0VjlGRFpxdz09Ofir Rubin - 

 - ליאור  (מליאה) גרעין ניצנה- מנהלת מורחבת13:30 - 14:30
זלוף

  ברק ברטהולץ, חץ וקשת עם דרור הראל 15:00 - 15:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון )

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 26 נובמבר
 - ערן  (במשרדו של ערן ) סימונה בראל , שוטף 08:30 - 09:00

דורון

 אישור תוכניות 2021 - שדה התעופה המשלים 09:00 - 10:30
 - אייל בצר-ראש המועצה (זום)בנבטים - מצורפים  

 כוללנית רמת הנגב -  דיון בשמורות טבע 10:00 - 11:30
 - לרמן בן שושן (זום - קישור בגוף המייל)לגריעה 

 משה טנא, בן ממשיך בחוה עם יוספה ויענקל'ה 11:30 - 12:00
 - ערן דורון (בממשרדו של ערן )מוסקוביץ

 - ערן דורון (אצל ערן) נטע, שוטף12:00 - 12:30

  חושבים עושים 13:002021 - 14:00
(https://us02web.zoom.us/j/84021148294)מזכירות אגף שפ"ה - 

 (משרדו  פגישה עם  סאלים דנפירי ויגאל צחור 14:00 - 15:00
 - ערן דורוןשל ערן)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן 15:00 - 15:30

 (תיכון ) ברכות לפתיחת קורס מד"א במועצה15:30 - 16:00

 נדב כדורגל17:30 - 18:30
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יום שני 30 נובמבר
ירושלים

 ורד חדידה בנושא כח אדם רווחה עם הילה 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )קפלן

 פגישת מזכירים - יוזמות כלכליות ואופציה 08:30 - 10:00
 - הילה  (זום )לשיתופי פעולה עם מזכירי היישובים- דוד בן לולו 

קפלן

 (זום  מטה חירום עם מזכיר וצח"י משאבי שדה09:00 - 10:00
 - ערן דורוןרצ"ב קישור)

 צילום לסרט ל JNF אוסטרליה על פארק ניצנה 10:00 - 10:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מצ"ב המלל 

 (ישובי יום בן- גוריון בקהילה " חצרות פתוחות " 16:30 - 21:30
 - רכז תרבותהמועצה)

 זום ראשי רשויות עם שר החינוך- החזרת 17:30 - 18:30
 מערכת החינוך

https://us02web.zoom.us/j/88924189035?pwd=anpKbThMcXFiekEx)
(cjhTMkhnWWVzdz09Or Kobi - 

יום רביעי 2 דצמבר
 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 שירה מור יוסף- שוטף 08:00 - 09:00

ערן דורון

 -  (בזום) ישיבת מועצת הרשות לפיתוח הנגב10:00 - 11:00
אורלי גבאי - מנהלת לשכת מנכל

  פורום פיתוח כלכלי עם מזכירי יישובי הפתחה 11:30 - 13:00
 - הילה קפלן(זום)

  דיון בנושא תכנית אסטרטגית לאשכול נגב  13:00 - 14:00
מזרחי עם אליעזר עם אליעזר יעקב, דגנית אביטל וארז קרייזלר

 כפר לילדים עם צרכים מיוחדים , יניב חליבה 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )טולדנו 

 מועצה אזורית רמת-נגב - פתרונות תעסוקתיים 15:00 - 16:00
 (שיחת זום - נעמה קאופמן פס, המשנה למנכ"ל משרד למועצה
 - Naama.KaufmanFass@economy.gov.ilהכלכלה)

 (מועצה אזורית  ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00
 - Hagar Sharanרמת נגב )

 (במשרדו  הילה, אליעזר, אמיר בנושא אשלים 16:00 - 16:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 לא לקבוע16:30 - 20:00

יום שישי 4 דצמבר

שבת 5 דצמבר

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

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

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) ורד חדידה, שוטף08:30 - 09:30
דורון

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

  ברוכים הבאים לדנה ובריאן פרידמן - קולורדו11:00 - 11:30
 - ג'רד וויט(משרד של ערן)

 ישיבת הנהלת מרכז המועצות האזוריות בזום- 12:00 - 13:00
 תזכורת+נושאים לדיון!

https://zoom.us/j/97089700413?pwd=b3hZaXUreUtCWlVlTUVxZzB5)
(OWY1dz09Or Kobi - 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) קדם מליאה 13:00 - 14:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף14:00 - 15:00

 - הילה קפלן (משרד ערן ) מרכז הפעלה בחירום 15:30 - 16:30

  עיד קשחר ויוני  לקראת הפגישה עם המתכנן 16:30 - 17:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

יום שלישי 1 דצמבר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 -  (תיכון סביבתי) אופיר בן פורת עם ערן דורון 08:00 - 08:45
ערן דורון

  ועדת חינוך מרכז המועצות האזוריות09:30 - 11:00
https://zoom.us/j/91975346048?pwd=WTlGd3hvOCtGVTBicXowNkJ)

(GNWN5QT09ליאורה ברנס - 

 (אצל  ספי הכנה למליאה ודירקטוריון מתנ"ס 12:00 - 13:00
 - ערן דורוןערן)

  פגישה ברמת הנגב Frontier דו"ח התקדמות13:00 - 15:00
(Center Ramat Negev desert agriculture, מרכז לחקלאות מדברית 

(Ashalim, Israel ,רמת הנגבella@eilathub.co.il - 

 14:00 - "חוסר ענין לציבור" הרצאה להעלאת 14:00 - 15:30
 - פעילויות מועצה (zoom)המודעות בנושא אלימות נגד נשים

 צילומי מט"ש 15:00 - 16:00

 - חבצלת אזולאי  סיור וועדת היגוי בשבטה 16:00 - 17:00
Havatselet Azulay

יום חמישי 3 דצמבר

 - הילה קפלן סיור מחלקתי 08:00 - 16:00

 ליאור פרבר בנושא החלטת ממשלה פתחת 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (בזום רצ"ב קעשור )ניצנה 

 (עיריית ת"א חדר  אצל הילה מנכ"לית קרן ת"א 12:30 - 13:00
ליד רון)

 שיחה עם תומר גוטהולף16:15 - 17:15

 שיחה עם רונית שרון17:15 - 18:15


