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דצמבר 2020

27 דצמבר 2020 - 
2 ינואר 2021

יום שני 28 דצמבר
ירושלים

 ערן דורון שיחת טלפונית עם צמרת אביבי 08:00 - 08:30
 - ערן  (טלפונית)מנכ"לית ארגון מפעלי תל"ן + מירב בן שימול 

דורון

 - Hanan Ginat  (טלפון) ערן דורון עם חנן גינת 08:30 - 09:00
(Moetza-Chairman)

 - ערן דורון ערן ונטע שוטף (הכנה ללובינג)09:00 - 09:30

 ועדת חינוך של הכנסת09:30 - 10:00

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ אורית 10:00 - 11:00
 פרקש הכהן- שרת התיירות- תזכורת!

https://zoom.us/j/91560714868?pwd=L2FvaU84YVI4UE5tYmRFM0)

 פיזוטרפיה 10:00 - 11:00

 פעילות פרטית11:30 - 13:30

 סיור איציק בר, אגן שדה בוקר13:30 - 15:30

 פעילות פרטית16:00 - 18:00

 - ערן דורון (זום ) גבריאלה ושירה מור  יוסף16:25 - 16:55

  דוד כהן תושב  המדרשה והילה קפלן בנושא 17:00 - 17:30
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור )העלאת תעריפים במרכז הטיפולי 

יום רביעי 30 דצמבר
שוליה בקהילה 

 - הילה קפלן (סיור) סיור מרת"ח קציעות 08:30 - 11:30

 מועצת המנהלים- המכון למורשת בן גוריון09:30 - 11:30

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה מור יוסף- שוטף 11:00 - 12:00
דורון

 - ערן דורון איציק אשכנזי + דורית קורין + נטע12:00 - 13:00

 היכרות- אל"מ שגיא ברוך מפקד מחוז דרום 13:30 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )פקע"ר 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:30 - 15:30

 -  (בזום רצ"ב קישור) גרעין ניצנה עם ליאור זלוף 16:00 - 17:00
ערן דורון

 17:30 שיחה עם בעלי החוות - ערן דורון 17:30 - 18:30
 - yaacovm1 (זום)ויענקלה מוסקוביץ - מצ"ב קישור לזום

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

 פנל אפיק 10:00 - 11:00

 יום הולדת גורי12:00 - 18:00

שבת 2 ינואר
09:00 - 08:30  

יום ראשון 27 דצמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 דוד סבח לוקח את הרכב לטיפול 08:0015,000 - 13:00

 (אצל ערן  הערכת עובדים עם הילה וורד פליישר08:00 - 09:00
 - ערן דורון)

 - ערן דורון (זום ) פורום מנהלים 09:30 - 11:30

 ח״כ רם שפע  ועדת חינוך של הכנסת10:00 - 12:00

 תוכניות העשרה וחוגים ערן דורון ,צמרת,מירב 11:30 - 12:30
 בן שימול

https://zoom.us/j/94558188689?pwd=MnVPSEM1dWI0L1BaTWVRS)
(lJ3WEg0Zz09ליאורה ברנס - 

 גן לאומי שבטה - וועדת היגוי מס 5 . יוצג 13:00 - 15:00
 (פגישה של סטטוס - חניון, בית קולט ופיתוח העתיקות 

(Microsoft TeamsHavatselet Azulay חבצלת אזולאי - 

 - ערן  (אצל ערן ) עבד'ה עם שירה, יןספה ויוני 15:00 - 15:30
דורון

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

 - ערן דורון (בתיכון ) ישיבת מליאה מס' 11 18:00 - 20:30

יום שלישי 29 דצמבר
 מירב בן שימול, שוטף + הכנה לכנס רכזי חינוך 08:00 - 09:00

 - ערן דורון ביקור אלון שוסטר ברמת הנגב 09:00 - 15:00

  ישיבת מועצת האשכול – איגוד ערים אשכול 09:00 - 11:00
 - רויטל עטר כלפון (ZOOM)רשויות נגב מזרחי 

 השומר החדש פגישה עם ראש מועצה איזורית 15:15 - 16:15
 - דורון פנחסי (כמהין - מיד אחרי הסיור עם שר החקלאות )רמת נגב

 לא לקבוע 16:15 - 20:15

יום חמישי 31 דצמבר
 (אצל  ועדת שכר, אליעזר, הילה, ורד פליישר 08:30 - 10:00

 - ערן דורוןערן )

 - ערן דורון (אצל ערן ) סיכום שבועי, הילה וערן 10:30 - 11:00

 אסיפה כללית- מרכז המועצות האזוריות בזום- 12:00 - 14:30
 תזכורת!!

https://zoom.us/j/96634554340?pwd=OHAzT09nbXFFcGwwdm5Qc)
(VlYVFdDUT09Or Kobi - 

  סיור בעבדת וחוות אבן ארי, מיזם תיירותי  עם 14:30 - 16:00
 (נפגשים בכניסה ערן דורון , גלעד גבאי, צביקה צוק, רונית ניר 

 - ערן דורוןלעבדת)

 - ערן דורון ( מדרשה) פגישה עם משפחת חדד16:30 - 17:00
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9 ינואר 2021

יום שני 4 ינואר
ירושלים

 - הילה קפלן (זום) פגישת מזכירים -08:30 - 10:30

  10:00 סיור רמת נגב אבי בניהו  -לו"ז מצ"ב10:00 - 12:00
(WAZEהמרכז לחקלאות מדברית ב)yaacovm1 - 

 (מתחם היכל הקונכיה אצ"ל  חיסון קורונה ראשון 12:00 - 12:30
6 ב"ש )

 ועדת חינוך של הכנסת13:00 - 14:00

 רון סגל, הילה קפלן -באר מילכה 15:00 - 16:00

 סיור רתמים17:00 - 18:00

יום רביעי 6 ינואר
שוליה בקהילה 

 רדיו דרום08:15 - 09:15

 פעילות פרטית08:30 - 11:30

 - ורד  (ימסר בהמשך) סדנה- הערכות עובדים10:00 - 12:00
פליישר

 פעילות פרטית13:20 - 13:50

  ליאור פרבר משרד רוה"מ14:00 - 15:00
(https://zoom.us/j/4396782454)(Moetza-Chairman)Hanan Ginat  - 

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

 גלי צה"ל15:30 - 15:45

 16:30 דירקטוריון מפעלי רמת נגב -אישור 16:30 - 19:30
 - Sapir (זום)תקציב 2021 (מצ"ב קישור)

יום שישי 8 ינואר

שבת 9 ינואר
 התוכנית של ערד ניר17:00 - 17:15

יום ראשון 3 ינואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 יפעת וגנר מנהלת וגזברית מדרשת בן-גוריון, 08:30 - 09:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שיחת היכרות 

 - ערן דורון (- רצב קישור zum) פורום מנהלים 09:30 - 11:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף12:00 - 13:00

 - ערן דורון (אצל ערן ) שני פיטוסי אצל ערן דורון13:00 - 13:30

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

 דיון עם השר לביטחון פנים בנושא פשיעה 15:00 - 16:00
 (בזום)בדרום

  ועדה לתכנון ובניה16:30 - 18:00
(https://us02web.zoom.us/j/86578069345)אווה ליפשיץ - 

 כנס ראשי מועצות אזוריות 2021  בהשתתפות :-18:00 - 19:00
ערן דורון,אלי אסקוזידו,אושרת גני גונן, עידן גרינבאום,גיורא 

 זלץ,שי חג'ג',איציק אשכנזי,מירב בן שימול- תזכורת!!
https://zoom.us/j/98812285889?pwd=dUlMVHpzaTV2OGVqazFlbitN)

(eCtLdz09ליאורה ברנס - 

יום שלישי 5 ינואר
 סיור קמפוס מועצה, פרוייקטים08:15 - 12:00

 ראיון קול רגע12:00 - 13:00

 ראיון גלי צה״ל12:30 - 13:30

 - ערן דורון סיור - חוות משאש , מקורות, איילים 13:00 - 16:00

 לא לקבוע 16:30 - 20:30

יום חמישי 7 ינואר
 - ערן דורון הילה - שוטף09:00 - 10:30

 - ערן (אמל ערן דורון) 10:30 דור ביסמוט, היכרות10:30 - 11:00
דורון

 אחיאב שחר  ויהודה  קרן ריאלטי השקעות 11:00 - 12:00
 - ערן דורון (במועצה )נדל"ן בנגב 

 - ערן דורון (אצל ערן דורון ) נטע הוכברג 12:00 - 12:30

 אביה מחנכת של גורי 12:30 - 13:00

 (בי"ס  חלוקת מחשבים לתלמידי רמת הנגב 13:00 - 13:45
 - ערן דורוןמשאבים במקלט  בצוד למזכירות)

 עבדה וחוות נחימוב- התייעצות -ערן, שירה 14:00 - 14:30
 - אווה  (https://us02web.zoom.us/j/81295291871)ויוספה- זום

 עמדת רמת הנגב לכתב מינוי חדש של הועדה 14:30 - 15:00
 - ערן דורון (בזום)הג"ג דרום עם אמיר ונטע

 - הילה  וועדת רכב- אליעזר/ערן/דוד/ הילה 15:00 - 16:00
קפלן

 - ערן דורון (אצל ערן ) סיכום שבועי, הילה וערן 16:00 - 16:30

 - הילה קפלן (זום ) מטה חירום 17:00 - 18:00
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16 ינואר 2021

יום שני 11 ינואר
ירושלים

 מליאה ועדת מחוזית09:00 - 15:30

  10:00 ענבל+ירון+אבי+ערן+נדב+גיא+שלום10:00 - 11:00
https://zoom.us/j/99730025867?pwd=SnNJdEtXeU9TSGp2OG81ST)

(NWejhGdz09Shalom Shlomo - 

  10:30 פ"ע ערן ויענקלה בנושא תקציב המו"פ10:30 - 11:30
 - Sapir(מועצה- משרד ערן)

 (זןם -  13:45 דיון להפקדה חווה 2 סרגוסטי13:30 - 14:30
 - יוספה דברהקישור בתוך סדר היום)

 שלמה למפרט בנושא פיתוח התיישבות בפתחת16:00 - 17:00
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור )ניצנה 

יום רביעי 13 ינואר
 - רותם כהן (יידחה למועד אחר)טקס חניכת מצפור הסרפנטינות  

rotem cohen

שוליה בקהילה 

  אלוף פיקוד העורף אורי גורדין הנכנס, היכרות 08:00 - 08:45
 - ערן דורון(אצל ערן )

 -  (במשרדו של ערן ) 8:45 שירה מור יוסף- שוטף 08:45 - 09:30
ערן דורון

  ועדת חינוך מרכז המועצות האזוריות13:30 - 15:00
https://zoom.us/j/95956887904?pwd=OVlORm9rZUNaZFYrbTVQU0)

(RtdUladz09ליאורה ברנס - 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:00 - 15:00

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

  ערן דורון 16:30 - 17:30
(https://us02web.zoom.us/j/81691346782)Merling, Yishai - 

יום שישי 15 ינואר

שבת 16 ינואר

יום ראשון 10 ינואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

ניצן עם הבנים 

 אריה רחמימוב אדריכלים בנושא עדכון 08:30 - 09:00
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור )פרויקטים בנב  

  מירב בן שימול הכנה לועדת חינוך ביום רביעי 09:00 - 09:30
 - ערן דורון(בזום רצ"ב קישור )

 - ערן דורון (זום ) פורום מנהלים09:30 - 11:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) שחר שילה, שוטף 11:30 - 12:15

 תזכורת-הצבעה- בחירת שם חדש עבור מרכז 12:30 - 13:00
המועצות האזוריות- בהשתתפות כלל ראשי המועצות האזוריות

 -  (במשרדו של ערן ) 12:45 ספי מלכיאור- שוטף 12:45 - 13:15
ערן דורון

 (אצל ערן) משה טנא - טופס 4 14:30 - 15:00

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

  ניהול בחירות במועצה אזורית רמת הנגב 16:30 - 17:30

 - ספי  (זום) כוח אדם מחלקת ילדים ונוער17:30 - 18:30

יום שלישי 12 ינואר
ניצן עם הבנים

 כפיפות ארגונית והסדרת נהגים- הילה 08:30 - 09:30
 - הילה קפלן (זום)/ספי/דוד סבח/ ורד פליישר 

  מצוק היצינים- סטטוס ועדכונים- דרך זום11:00 - 12:00
(https://us02web.zoom.us/j/81201544958)אווה ליפשיץ - 

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

 - (אצל ערן) מירי ונטע הכנה לכנס ראשי מועצות13:30 - 14:30
ערן דורון

  (בזום רצ"ב קישור) ליאור זלוף וזוג מגרעין ניצנה 14:30 - 15:00
- ערן דורון

 - ערן דורון (זום רצ"ב קישור) דויד פלמ"ח, שוטף 15:00 - 16:00

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

 ישיבת סטאטוס - ניצנה - 17:30 - 18:30
 (זום; דני/אבי/עידן/הילה/ליאור זלוף/ ורד פליישר 

https://us02web.zoom.us/j/87140471043)הילה קפלן - 

יום חמישי 14 ינואר
ניצן עם הבנים

 -  (נפגשים במועצה) סיור טל אוחנה ברמת הנגב 08:30 - 11:30
ערן דורון

 (בזום מצ"ב  מפגש בנושא מרכזי משתלמים11:00 - 13:00
קישור)

 ערן ראובני + קורס מב"ל 12:00 - 14:00

 פתרון לבעיות ההולכה ואספקת החשמל 15:00 - 16:00
 (זום (יורם) -ליישובי מ.א. רמת הנגב - יורם, ערן דורון, ברק ועדי

 - Yoram Cohenמצ"ב קישור)

  סיכום ישיבת עם רשת ניהול החשמל16:00 - 17:00
(https://us02web.zoom.us/j/81487628712)ערן דורון - 

 - ערן דורון (אצל ערן ) סיכום שבועי, הילה וערן 16:00 - 16:30
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17 ינואר 2021 - 
23 ינואר 2021

יום שני 18 ינואר
עבודה מהבית המנהלה בשיפוץ

ירושלים

 שיחת עם שי מרדיו דרום, הכנה להקלטת 08:00 - 08:30
 (טלפונית)התכנית המשפיעים בדרום

 (בזום רצ"ב קישור) ועדה מחוזית09:00 - 15:00

 דיון להפקדה כמהין12:00 - 13:00

 שיחת ועידה בהשתתפות : אבי קמינסקי,ערן 16:30 - 17:00
 - ליאורה ברנס (שיחת ועידה)דורון, מירב בן שימול,

 נחמה רונן ומושיק ביבי18:30 - 19:00

יום רביעי 20 ינואר
עבודה מהבית המנהלה בשיפוץ

שוליה בקהילה 

  טיילת בין הישובים ואזור תעשיה בקציעות עם 09:30 - 10:30
 (בזום, רצ"ב רון סגל, שרון גרינשפן ואיציק לוי, שירה מור יוסף 

 - ערן דורוןקישור )

 יגאל צחור יו"ר חדש לעמותת גולדה עם אלדד 11:00 - 12:00
 - ערן  (בזום, רצ"ב קישור )ימין ותמר לופו, הילה, ספי ואליעזר 

דורון

 סטרול ואיצוק צור 12:30 - 13:30

 פעילות פרטית13:30 - 14:00

 (מצ''ב  מנהלת מורחבת ניצנה- פגישת המשך14:00 - 15:00
 - ליאור זלוףקישור לזום)

 פגישה בנושא החברה למתנ"סים רן החברה  15:00 - 16:00
למתנ"סים, ערן דורון יו"ר ועדת חינוך, מירב בן שימול מנהלת 

 תחום חינוך
https://us02web.zoom.us/j/89996208795?pwd=LzBZZjFFa3pnZTUz)

(ZW5TTTd6RVYyUT09ליאורה ברנס - 

 16:30 ישיבת דירקטוריון מי רמת הנגב - אישור 16:30 - 18:00
 - mei-r.n@mop-rng.org.il (zoom)תקציב 2021

יום שישי 22 ינואר

שבת 23 ינואר

יום ראשון 17 ינואר
 עבודה מהבית המנהלה בשיפוץ00:00

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 תקציב קרן סיוע לעסקים לשנת 2021, עוזי 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (בהאב )ליאון, אליעזר 

 - ערן  (זום) פורום מנהלים - נוהל קולות קוראים09:30 - 11:30
דורון

 (זום ) פגישה על מרכז צעירים- תפקידים {נטע} 11:30 - 12:30

 (נפגשים בהאב מרכז  ביקור בני ביטון ברמת נגב 13:00 - 15:00
 - ערן דורוןהצעירים בסמוך למבנה המועצה )

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

 (משרדו הצגת חוברת תכנית עבודה אגף הנדסה16:00 - 16:45
 - אווה ליפשיץשל ערן דרון)

 תזכורת השתתפות חשובה -כנס קדמא 17:00 - 18:00
 2021-ועדת היגוי עם ראשי מועצות

(https://zoom.us/j/91034233622)איציק אשכנזי - 

יום שלישי 19 ינואר
עבודה מהבית המנהלה בשיפוץ

 סיור ברמת נבטים  עם מינהלת הבדואים וחברי 09:00 - 12:00
 - מרים כהן (חניה של איקאה)הועדה המחוזית

 בדיקות שיניים ילדים 11:45 - 12:30

 מנהלת גרעין ניצנה (פעם בחודש) עם ליאור 13:30 - 14:30
 - ערן דורון (בזום )זלוף והילה קפלן, יהודה אבני ודוד פלמ"ח 

 - ערן  (אצל ערן ) יהודה סולומון שוטף תק"צ 14:30 - 15:00
דורון

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 21 ינואר
 עבודה מהבית המנהלה בשיפוץ00:00

 (מרכז המועצות ערן דורון +מירב בן שימול שוטף10:30 - 11:30
 - ליאורה ברנסהאזוריות תל אביב)

 בקרן ת"א ערן דורון ראש מועצה רמת 12:30 - 13:30
 (בניין העירייה אבן הנגב+דפנה כהן (מנהלת גיוס משאבים)

 - Hila Orenגבירול 69 קומה 12 חדר 1225)

 - FW Inbal Shoval: פגישה פובליסיס 14:00 - 15:00

 - ערן דורון (אצל ערן ) סיכום שבועי, הילה וערן 17:30 - 19:00
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יום שני 25 ינואר
ירושלים

 - אווה  (משרדו של ערן) עבדה- ערן, שירה, יוספה08:30 - 09:30
ליפשיץ

 - ERAN (במשרדו של ערן )  עוזי חבשוש - שוטף 09:30 - 10:30

  פרויקטים בפיתוח מדרשה מרחבעם אשלים10:45 - 13:15
 - הילה קפלן(סיור)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) נטע שחם, שוטף 14:30 - 15:00

 (רדיו דרום  הקלטה לתכנית המשפיעים  בדרום 16:00 - 17:30
-ארלוזרוב 51 באר שבע )

 דיון בזום עם ח"כ יואב גלנט, שר החינוך וראשי 17:30 - 18:30
 הרשויות בנושא הערכות ליציאה מהסגר

https://zoom.us/meeting/register/tJMrcO6prT0tGdTsCRCdr9Tqd9PY)
(  OvNP4XKzOr Kobi - 

יום רביעי 27 ינואר
 (ישראל)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

שוליה בקהילה 

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

  (אצל ערן דורון מוא"ז רמת הנגב ) ח"כ רם בן ברק 10:00 - 10:45
- ערן דורון

  דיון הוועדה הגיאוגרפית דרום: חלוקת הכנסות11:00 - 13:00
ממפעלי ים המלח בין מוא"ז תמר לבין אחת או יותר מהרשויות 

המקומיות : ערד, דימונה, המועצות האזוריות רמת נגב, נווה 

 "גלעד יחסי ממשל " עם יעל שילוני מנכ"לית, 11:00 - 11:30
 (בזום, רצ"ב ליטל סבר סמנכ"לית, איתן ברושי יועץ עם נטע

 - ערן דורוןקישור )

 חיסון 2 13:00 - 13:10

 עודכן: פגישה עם אמירה אורון שגרירת ישראל 13:30 - 14:30
 (לוז מדוייק ומיקום ישלח במצרים - ערן דורון יענקל'ה ואיציק צור

 - ערן דורון (בזום) דפנה כהן - שוטף 14:30 - 15:30

 שיח תושבים אספקת חשמל - אגן משאבים/ 18:00 - 19:30
 -  (זום; https://us02web.zoom.us/j/89337774423)רביבים/שיזף 

יום שישי 29 ינואר
 (בית עלמין רביבים) אזכרה לשמוליק 13:00 - 14:00

שבת 30 ינואר

יום ראשון 24 ינואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

פעילות פרטית

 (חדר ישיבות הנדסה;  ישיבת צוות שבועית08:15 - 08:45
https://us02web.zoom.us/j/87212062576)שירה מור יוסף - 

 (זום;  פורום מנהלים 09:30 - 11:30
https://us02web.zoom.us/j/82982160388?pwd=azFSc2pQT0xLOUpq

(MUdpNTNsMVVSUT09ערן דורון - 

 וועדת היגוי- תוכנית אסטרטגית אשכול נגב 10:00 - 11:30
 - רויטל עטר כלפון (ZOOM)מזרחי

 ועדת שכר עם הילה, ורד פליישר, אליעזר, אמיר13:00 - 14:00
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור ) ואסף

 (בזום,  גונן סער נת"י  עם שירה מור יוסף ונטע 14:00 - 15:00
 - ערן דורוןמצ"ב קישור ונושאים)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף16:30 - 17:30

 - ליאור זלוף (ניצנה) מנהלת גרעין ניצנה16:30 - 18:00

יום שלישי 26 ינואר
 חנן גינת, הדס, ערן דורון והילה קפלן מרמת 08:15 - 09:00

 - Hanan Ginat  (https://zoom.us/j/4396782454)הנגב 
(Moetza-Chairman)

 הכנה לישיבה - עדכון כוללנית- יישור קו (27.1)10:00 - 11:00

 נטיעות עם ילדי רתמים והרב סויסה בחוות 11:00 - 12:00
 (תחיה קלינגר)מעיין הנעורים

 פגישה בנושא אולם הספורט + השלכות על 12:00 - 13:00
 הצטיידות עם הילה, שירה, שלומי בנדו, דרור, איציק בר וספי 

 - ערן דורון(באולם הספורט )

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף13:00 - 14:00
דורון

 ממי, אריאל, אריק, זיו, רעות- ערן, שירה ( רמת 15:00 - 16:00
 - אביגיל גברילוק (רמת הנגב. לשכתו של ערן)הנגב) פ.ע + הכרות

 (אצל ערן מצ"ב קישור לזום  16:15 קדם מליאה16:00 - 17:30
 - ערן דורוןעבור אסף עמיחי )

 לא לקבוע 17:30 - 20:30

 רוני מרום ,דרור דבש, ערן דורון, שירה אברהמי,17:30 - 18:30
 - ערן  (בזום רצ"ב קישור )נטע, ושחר שילה בנושא מכתש רמון 

דורון

יום חמישי 28 ינואר
 (חגים דתיים יהודיים)ט"ו בשבט

  רמת הנגב - פגישה בין קובי ברטוב לערן דורון09:00 - 10:30
 - קובי ברטוב(מועצה אזורית רמת הנגב - בלשכה)

  דיון ראשי רשויות מהנגב בנושא הפשיעה בנגב09:00 - 10:00
https://us02web.zoom.us/j/83649309543?pwd=ZjR5VEY4MVI1dmZ)

(YMUhyWEViSlpSdz09רוביק דנילוביץ - 

 קן לזקן עדכונים והתקדמות עם הילה, ספי, 11:00 - 12:00
 שירה מור יוסף, עוזי, מרים, ענת שרגאי, רז ארבל, עופר איתן 

 - ערן דורון(בזום רצ"ב קישור )

  (זום) כנס מנהלי אגפי חינוך במועצות האזוריות12:00 - 14:00
- ליאורה ברנס

  שפרה בוכריס, שוטף בטחון עם הילה ומוטי 14:00 - 14:30
 - ערן דורון(בזום, רצ"ב קישור )

 - ערן דורון (אצל ערן ) סיכום שבועי, הילה וערן 15:30 - 16:00
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יום שני 1 פברואר
ירושלים

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 איילת בן ציון עם ספי, לב ואולג קליין  בנושא 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )שחיה 

 (בזום רצ"ב קישור ) ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

 - שי חגג (בלשכה אצל שי) שי, ערן דורון,  10:00 - 10:30

 (בבית שי,ערן דורון- ביקור בית אריזה בני אביטן11:00 - 12:00
 - שי חגגאריזה מבועים)

 12:00 - תא מנהלי אגפי חינוך במועצות 12:00 - 13:30
האזוריות. בנושא: הצגת התכנית האקדמית "שחק ירוק" ע"י 

 - אילנה נולמן (זום - לינק בגוף הזימון)ענת זמל

 - הילה קפלן (זום ) חוב באר מלכה- מי רמת נגב 13:00 - 14:00

 פעילות התנועה 14:00 - 15:00
 - ספי מלכיאור (זום)במדרשה-ספי+הילה+ערן+אילון+הדר

  (זום) ישיבת מזכירים - ביטחון עם מפקד דימונה16:00 - 17:00
- הילה קפלן

יום רביעי 3 פברואר
שוליה בקהילה 

09:00 - 08:00 Ramat Hertzel Briefing -  Major Donors 
  Proposal(Via Zoom) Ilana Maizels - 

 - הילה קפלן ( מליאה) ישיבת צוות לשכה 08:30 - 09:30

 -  (זום/מועצה) ועד הורים נגב סיני עם ערן וספי08:30 - 09:30
ספי מלכיאור

  ביקור שי חג'ג' וגילה קמר טרגרמן ברמת הנגב 10:00 - 14:30
 - ערן דורון(לו"ז ביקןר ישלח בהמשך )

  save the date טקס הנחת אבן פינה להכשרת 14:30 - 16:30
 - ערן דורון (מרחב עם )קרקע שיכונית במרחב עם  

  ישיבת דירקטוריון מתנ"ס רמת נגב 2021: 17:001 - 19:30
 - ספי מלכיאור(זום)

יום שישי 5 פברואר
 שיחת זום /ערן דורון - הקמת שדולה בכנסת 10:00 - 11:00

 - Yiffat Grosgoldהבאה +מושיק+שכטר+הגר

שבת 6 פברואר

יום ראשון 31 ינואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30

  ספי, הילה, ןרד פליישר ודוד סבח- תחבורה08:30 - 09:30
 - ערן דורון(בזום רצ"ב קישור)

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור) פורום מנהלים 09:30 - 11:30

 (בזום, רצ"ב מוטי, הילה' שירה אברהמי - ביטחון 12:00 - 13:00
 - ערן דורוןקישור )

 (בלשכה ) צילומים לפרידה מהרצי הלוי 14:00 - 15:00

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

 (במועצה/ זום)  מרחב עם בנושא חינוך גני ילדים 16:00 - 17:00

 (זום;  פגישה עם מרחב עם - זום 16:00 - 17:00
https://us02web.zoom.us/j/82459743212?pwd=TlZGZlFiQ3B2K0tRV

(nZLTG4yby9DUT09הילה קפלן - 

 אורי כפיר,עופר הרטוב, הילה קפלן  ויענקל'ה 17:15 - 18:15
 - ערן דורון (במועצה )בנושא מרת"ח 

 שיחה עם מאו״ג 80 גור שרייבמן18:30 - 19:30

יום שלישי 2 פברואר
 היערכות להגשת פרויקטים בסל הבטיחות 10:00 - 11:00

 (; במסגרת קול קורא "שותים לדרך" לשנת 2021
https://us02web.zoom.us/j/84708423498)אווה ליפשיץ - 

  אסיפה כללית בזום- תזכורת!12:00 - 13:30
(https://zoom.us/j/94243240982)Or Kobi - 

 חיתוך מצב עמודי חשמל במכתש רמון  עם רוני 16:30 - 17:15
מרום, ערן דורון, דרור דבש, נטע, שירה שחר שילה, יואש לימון 

 פגישה של ערן דורון, מירב בן שימול, אוהד יו"ר17:30 - 18:30
 הנהגות הורים- תזכורת! הקישור לזום שונה

(https://zoom.us/j/92621309671)ליאורה ברנס - 

יום חמישי 4 פברואר
 (לצלצל לנייד של  נועם ניצני שיחה עם ערן דורון08:30 - 09:00

 - Noa Deutschערן- 050-5545502)

 מיקי דה פז- סיור לוקיישנים09:00 - 13:00

 אורי אריאל12:30 - 13:30

 - ערן דורון (אצל ערן /זום ) פורום פיתוח כלכלי 13:30 - 14:30

 תכניות עבודה לרשויות ניקוז -הילה, שירה מור 14:30 - 15:30
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור)יוסף, עוזי, יענקלה ונטע

 - ערן דורון (אצל ערן ) סיכום שבועי, הילה וערן 16:30 - 17:00

 שיחת טלפון עם ניסן בן חמו בנושא שוורץ 17:00 - 17:30
רייסמן 


