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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 

 - 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

 שמירה בשער19:00 - 22:00

 - דפנה  (ZOOM) אופציונלי- שיחה עם ג'נט ווליש20:30 - 21:00
כהן

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)

 -  (בזום רצ"ב קישור ) שדה בוקר שיחות תושבים20:30 - 22:00
ערן דורון

יום שישי 5 פברואר

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

 - ערן  ( זום)  מרחב עם בנושא חינוך גני ילדים 16:00 - 17:00
דורון

 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

 (בזום) אזכרה לשמוליק 20:15 - 21:15

 (בזום רצ"ב  20:45 שיחת תושבים קדש ברנע 20:45 - 22:15
 - ערן דורוןקישור )

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 - 

 -  (זום- מצ''ב קישור) פגישת מנהלת וגרעין ניצנה20:00 - 21:00
ליאור זלוף

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 - 12:30

 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 

 (שיחת  מתקן חולות -ערן הראל -  ערן דורון19:00 - 19:30
 - eranh@mof.gov.ilטלפון)

 הרצאה של הקומיקאי טל פרידמן "מה למדתי 20:00 - 21:00
מהבת שלי" - כחלק מפברואר יוצא מן הכלל ( שת"פ עם 

 - רכז תרבות (zoom)מועצה אזורית שער הנגב)
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יום שני 8 פברואר
ירושלים

 - (זום) התגברות הפשיעה - ערן/מוטי/ורד/הילה08:10 - 08:30
הילה קפלן

 (בזום  ישיבת מזכירים בתי עלמין- שירה יוספה 08:30 - 10:30
 - הילה קפלןרצ"ב קישור )

 פגישת הכרות ערן דורון ראש מועצת רמת נגב- 10:30 - 11:30
 -  Shmuel(Sam)  (https://us02web.zoom.us/j/5014163170)בזום

Grundwerg

 (מנחם בגין 150 תל אביב מגדל we שלמה פריינטה13:30 - 14:30
קומה 5)

 מירב בן שימול15:00 - 16:00

 רישום למעונות יום בהשתתפות מנהל אגף 19:00 - 20:00
 - Or  (https://zoom.us/j/92142072180)מעונות היום- אמיר מדינה

Kobi

 - ערן  (בזום ' רצ"ב קישור ) שיחות תושבים עזוז 20:30 - 22:00
דורון

יום רביעי 10 פברואר
שוליה בקהילה 

  מטה מול מטה מחנה רמון + סיור בבסיס 09:00 - 11:00
 - הילה קפלן(מחנה רמון )

 - ערן דורון סיור עם  ראובן קפלן11:00 - 13:30

 שיחת זום /ערן דורון - הקמת שדולה בכנסת 13:30 - 14:00
 - Yiffat Grosgoldהבאה +מושיק+שכטר+הגר

 - דפנה ארבל סיור יאיר גולן בתיכון14:00 - 15:00

 ח"כ רם שפע15:00 - 15:45

 ערן/הילה/ספי - שיחת ועידה - הערכות 16:00 - 16:30
 - הילה קפלןלפתיחת מערכות החינוך

 טקס הענקת מלגות מצוינות בתחום ספורט 17:00 - 17:40
 ,אומנות ויצירה 

https://us04web.zoom.us/j/9267414209?pwd=aXcrN1FKWUZaY3Vo)
(VmZDclFBYzZNQT09אלונה מילר - 

 -  (מדרשת בן גוריון) פיילוט הקומקום במדרשה18:00 - 19:00
ספי מלכיאור

 - ערן  (בזום, רצ"ב קישור ) כמהין שיחות תושבים20:30 - 22:00
דורון

יום שישי 12 פברואר

שבת 13 פברואר

יום ראשון 7 פברואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30

 -  (בזום רצ"ב קישור) וועדת שכר לעובדי מתנ"ס08:30 - 09:30
ערן דורון

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

 - ערן דורון (אצל ערן) ורד חדידה, שוטף 11:30 - 12:30

 12:50 יאיר מעיין, גלעד אטקס, אריאל מריות, 12:50 - 13:50
 - ערן  (בזום, רצ"ב קישור )שירה, יוספה, נטע, יוני בנושא עבד'ה 

דורון

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

  חוק האריזות-לקראת ההכרה המחודשת15:00 - 16:00
(https://zoom.us/j/97059494480)הילה אקרמן - 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף16:00 - 16:30

  ועדה לתכנון ובניה16:30 - 18:00
(https://us02web.zoom.us/j/85134166960)אווה ליפשיץ - 

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

יום שלישי 9 פברואר
  סגירות אחרונות אירוע אקתון 8/3 - ערן והילה08:10 - 08:30

 - הילה קפלן(זום)

  פגישת נתוני גיוס עם משרד הבטחון08:30 - 09:30
https://us04web.zoom.us/j/75541007918?pwd=bDBPSnpmdndXQ)

 (ניצנה) פגישה עם מאו"ג עזה תא"ל נמרוד אלוני10:15 - 11:00

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף11:00 - 12:00
דורון

 - הילה קפלן (זום) ערן/הילה/אסף - קמינים12:10 - 13:00

 -  פגישת התנעה מערכת שוע"ל13:00 - 14:00
negev.m.darom@gmail.com

  תחיה קלינגר עם מפיקים לייב ניישן של מדונה 14:00 - 15:00
(אצל ערן )

 ערן דורון יהודה אבני ושלמה למפרט-גרעין 16:00 - 17:00
 - Merling, Yishai (https://us02web.zoom.us/j/83006087758)ניצנה

 -  (זום, רצ"ב הקישור) ישיבת צחי פתחת ניצנה20:30 - 21:00
הילה קפלן

 - הילה  (זום, רצ"ב הקישור) ישיבת צח"י ישובים 21:00 - 21:30
קפלן

יום חמישי 11 פברואר
 - יעקב שרונה (באחריות סיגל גבאי) סיור רמת נגב08:00 - 10:30

  מרכז חירות - פגישת היכרות10:30 - 11:30
https://us04web.zoom.us/j/74599912085?pwd=RCtQazBrMVl4SkRC)

(MGYwVjJPTmFHQT09nitzanm20@gmail.com - 

 - ערן  המשך סיור מיקי דה פז- אזור שדה בוקר12:00 - 15:45
דורון

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

 פגישת המשך תחבורה עם הילה, ורד, דוד סבח 08:00 - 09:00

 (בזום) ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

 הקמת שדה תעופה בנגב - צילומים עם ח"כ 09:30 - 11:00
יאיר לפיד,   ח"כ מאיר כהן, ח"כ בועז טופורובסקי (המועד 

 (גבעת נבטים - נקודת ציון למיקום המפגש הוקדם לשעה 9:30) 
 - ניסן בן חמו, עורך דיןבמפה המצורפת)

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

  מצוק הצינים- הידרולוגיה- דרך זום13:00 - 14:00
(https://us02web.zoom.us/j/86478476965)אווה ליפשיץ - 

 איתמר דרור פרויקט חיילים משוחררים עם 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (אצל ערן )הילה קפלן וליאור זלוף

 ביקור בעזוז17:00 - 18:30

יום רביעי 17 פברואר
 - שירה מור יוסף שירה מוריוסף בחופש00:00

שוליה בקהילה 

 מועדון חברותא- שדה בוקר- דוד ברקת, מאיה 08:30 - 09:30
בנימין נגר, עודד צימנד, ערן דורון, הילה קפלן, אליעזר בן 

 - David Bareket (https://us02web.zoom.us/j/86116008858)סעיד

  הדרכה על דשבורד רשויות של משרד הבריאות11:30 - 13:00
https://us02web.zoom.us/j/87122377366?pwd=eUZIMGZqVzloOHF)

(mUVZSVTZ4Ullldz09נעמה יונה - 

 (אצל עפרון בבית ) עפרון בר13:00 - 13:30

 שיחת ועידה אבי בניהו, ערן דורון ושירה 14:30 - 15:15
 - ערן דורון (טלפונית)אברהמי 

 (שדה בוקר ) מלר״ת16:30 - 17:30

  (זום, רצ"ב הקישור) עדכון שוטף בנושא הפשיעה 18:30 - 19:30
- הילה קפלן

 - ערן דורון (בזום) שיזף, שיחות תושבים20:30 - 22:00

יום שישי 19 פברואר
 - שירה מור יוסף שירה מוריוסף בחופש00:00

 (שער  צילום חוצים את המדבר לאס ואגס 08:002021 - 09:00
 - ג'רד וויטהירוק)

שבת 20 פברואר

יום ראשון 14 פברואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (מועצה אזורית  שוטף - ערן דורון ויהודה אבני08:00 - 09:00
 - Avni, Yehudaרמת נגב)

 (במשרדו  אל"מ אלעד שושן מח"ט פארן , שוטף09:00 - 09:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 - ערן דורון (בית גיל הזהב ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00

 שיחת טלפון עם מיכאל חרלפ בנושא העמודים 11:00 - 11:30
במכתש

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 11:30 - 12:15

 12:15 ספי מלכיאור- שוטף + הכנה לשולחן 12:15 - 13:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ראש המועצה לחינוך 

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

 במועצה רמת נגב - ראש המועצה רמת נגב, רן 16:00 - 17:00

 ישיבה בזום-המשך מבצע חיסונים והיום 18:00 - 18:30

 -  (בזום, רצ"ב קישור ) מרחב עם  שיחות תושבים20:30 - 21:30

  זום מרחב עם 22:00 - 22:30

יום שלישי 16 פברואר
 - הילה קפלן ( מליאה) ישיבת צוות לשכה 08:30 - 09:30

10:30 - 09:30zoom - (חדר זום 8) שוטף ראש מ.א רמת הנגב  - 
(DRONIT) רונית שרון

 ביקור רמ"ח ישובים מג"ב דרום ניסים סער עם 11:00 - 12:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שיפרה ומוטי 

  יניר נשיא הבוטקה שיחה אישית בנושא העסק12:15 - 12:45
(אצל ערן )

 מנהלת גרעין ניצנה (פעם בחודש) עם ליאור 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (במליאה )זלוף והילה קפלן, יהודה אבני ודוד פלמ"ח 

 - ליאור  (זום רצ''ב קישור) מנהלת מורחבת ניצנה13:00 - 14:00
זלוף

 (אמל  אורן שלום בנושא אישי ושטחים חקלאים 14:00 - 14:30
ערן )

 מפגש סיום בניית ערב ישיבה לבית לחיים 14:30 - 15:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) אביגד וונשק16:00 - 17:00

 שיחת טלפון עם ספי ודפנה ארבל בנושא חזרה 16:30 - 17:00

 סטאטוס מפגשי סקירת נכסים (21/2) ופורום 18:15 - 19:15

  רישום למעונות היום19:30 - 20:30

יום חמישי 18 פברואר
 - שירה מור יוסףשירה מוריוסף בחופש

  איילת פריש וערן דורון ראש מוא"ז רמת הנגב 12:00 - 13:30
 - (מרכז המועצות האזוריות בית אמות משפט שאול המלך 8 קומה 4 )

ערן דורון

 (שד'  אביחי סטולרו עם ערן דורון, מושיק והגר 13:30 - 14:30
שאול המלך 8 בית אמות משפט קומה 4 מרכז המועצות האזוריות תל 

 - ערן דורוןאביב )

 - ערן  הגר ומושיק שיחת טלפון עם ערן דורון 14:30 - 15:00
דורון

 (התדהר 5 קומה  סיור במתחם ROOMS רעננה 15:00 - 16:00
(11orka@working-rooms.com - 

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

 פגישה- ערן דורון, ישראל זיו, גיורא איילנד, 18:00 - 19:00
 (משרדי גלובל גרופ- מגדלי בסר 4 גרשון הכהן, יום טוב סמיה 

 רחוב מצדה 7 קומה 21 בני ברק  . לעולים בזום לינק בגוף הטקסט. )
Noa  Meshulam -

 (זום, ראו קישור  שיחה איציק בכר, ערן ודפנה 21:00 - 21:30
 - ערן דורוןבתוך הזימון)
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21 פברואר 2021 - 
27 פברואר 2021

יום שני 22 פברואר
ירושלים

 - ערן  (טלפונית) יוני שריר, שוטף וסיום תפקיד 08:00 - 08:30
דורון

 ועדה מחוזית 08:30 - 15:30

 (מתנ"ס גני אביב רח' ארבע עונות לוד ( מיונים מעוז15:30 - 19:30
בוויז ) )

 - ערן  (בזום, רצ"ב קישור ) שיחות תושבים ניצנה 20:30 - 22:00
דורון

 לידיעה משתה נשי לנשות מרחבעם ורתמים עם 20:30 - 21:30
מופע סטנד אפ - נויה מנדל - שת"פ של רכזי תרבות רתמים 

 - רכז תרבות (זום)ומרחבעם 

יום רביעי 24 פברואר
קרנבל פורים 

שוליה בקהילה 

 פעילות פרטית07:00 - 08:00

  (במועצה אצל ערן דורון) דרור אלוני בנושא אישי 08:00 - 08:30

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

 -  (בי"ס משאבים) קרנבל פורים בבי"ס משאבים 09:30 - 10:30

 פגישה בנושא הצגת סטאטוס התקדמות 09:45 - 10:45

 ביקור גדעון סער10:45 - 12:20

 מפגש פורימי - חידון פורים ותחרות תחפושות 11:00 - 12:00

  פגישה על מבנה יחידת חילוץ עם אלון בדיחי12:00 - 13:00

 - ערן דורון (אצל ערן ) נטע, שוטף 13:30 - 14:00

 (אצל ערן) בת שבע פטל, שיחת פרידה קצרה14:00 - 14:30

 (מועצה אזורית רמת  שוטף יאיר נווה+ערן דורון14:30 - 15:30

 נהוראי ראובני ראיון קצר לעבודת גמר 15:30 - 16:00

 הפגנה בצומת המועצה16:00 - 17:00

17:45 - 17:00 Meeting Sam Hoenig, Eran Doron, Daphna 

 - ערן  (בזום, רצ"ב קישור  ) טללים שיחות תושבים20:30 - 22:00

יום שישי 26 פברואר

שבת 27 פברואר

יום ראשון 21 פברואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30

 (דשא שיחת עובדים עם ראש המועצה - עדכונים09:30 - 10:30
 - ערן דורוןליד הביטחון)

 - ערן  (במועצה )  מיכאל ביטון בפתחת ניצנה 11:00 - 13:00
דורון

 (בזום -  מנהלת משותפת - פארק גולדה12:30 - 14:00
 - דניאל גיגי08-6564152)

 היכרות - יובל רז סגן בכיר לחשב הכללי - ערן 13:00 - 14:00
דורון ראש מועצה אזורית רמת הנגב- איציק מרמלשטיין- עמית

 שיחת עובדים עם ראש המועצה 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (דשא ליד הביטחון )(נהגים/רותמים)

 15:00 הודעה בדבר כוונה לערוך שינוי בזהות 15:00 - 16:00
 ספק המים- נגב אנרגיה תפעול ואחזקה בע"מ- מי רמת הנגב 

 פגישה עם השומר החדש- פרויקטים חדשים 16:00 - 17:00

  ערוץ הכנסת הקלטה  על ילדי התיכון בקניונים16:25 - 16:45

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף17:00 - 18:00

  מפגש סקירת נכסים- דני פרוייקטור ניצנה18:00 - 21:30

יום שלישי 23 פברואר
 - Canceled: 08:30 Sapir סיור חוות יענקלה וערן 08:30 - 12:00

  מודל הרמזור- ראשי רשויות מקומיות ומנכ"לים10:30 - 11:30
https://us02web.zoom.us/j/89819453508?pwd=OHBXV2tTYVFzejN)

(XWXFYMEI2dy9BUT09נעמה יונה - 

 - ערן דורון (אצל ערן) קדם מליאה 12:00 - 13:30

 - הילה קפלן (אצל ערן ) שוטף ערן12:45 - 13:30

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף14:00 - 14:30
דורון

 - הילה קפלן שוטף הילה/ערן14:30 - 15:30

 - ערן דורון (אצל ערן ) איציק צור, שוטף 15:30 - 16:30

 - (במועצה חדר מליאה) מרחב עם מטה מול מטה 17:00 - 18:30
ערן דורון

 -  משלוח מנות - לא לשכוח להביא מחר בבוקר19:00 - 19:30
הילה קפלן

  (בזום רמ"ב קישור) 20:40 שיחת תושבים אשלים 20:30 - 22:00
- ערן דורון

יום חמישי 25 פברואר
 (מרכז  ערן דורון + מירב בן שימול שוטף10:00 - 11:00

 - ליאורה ברנסהמועצות האזוריות תל אביב)

 פגישה עם ערן, דני, ליאור, עידן ורד פליישר 10:00 - 10:30
 - הילה קפלן (זום, רצ"ב קישור)-סטטוס האקתון

 עמית יפרח - מזכ״ל תנועת המושבים10:45 - 11:45

  יניב כוכבי  מנכ"ל המשביר החקלאי וערן דורון 11:30 - 12:30
(מרכז המועצות האזוריות שד' שאול המלך 8 קומה 4 בית אמות 

 - ערן דורוןמשפט)

  השתתפות בכנס חקלאות ומים (איציק צור) 13:00 - 15:00
(אולפני וואלה אבן גבירול ת"א )

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

  סטטוס חוק וסדר בנגב- זום או פיזי לשיקולכם17:00 - 18:00
(זום- לינק יצא בהקדם/ למגיעים למשרד: מגדלי בסר 4 קומה 21 בני 

 - Noa  Meshulamברק)
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28 פברואר 2021 - 
6 מרץ 2021

יום שני 1 מרץ
אבי להם 

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

פעילות פרטית

 -   אבי להם וערן אצל  רחלי ואמיר אנטיגונוס 07:30 - 08:15
ערן דורון

  (חדר מליאה - מועצת רמת הנגב ) פגישת מזכירים08:30 - 10:30

 - ערן דורון מוא"ז חבל אילות בכרמי עבדת 10:30 - 11:30

 דיון המשך בנושא עבד'ה - מעיין ספיבק  יובל 12:00 - 13:00

 (ישלח  מוא"ז חבל אילות בשיזף + צהריים13:00 - 13:30

 - נחום  ( שיחת זום) משרד החקלאות + מו"פ נגב13:30 - 14:30

 מפגש מנהלי אגפים  מוא"ז חבל אילות מול 14:30 - 15:30

 - ערן דורון שיחת סיכום עם חבל אילות 15:30 - 16:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף16:30 - 17:00

 עוזי דלל ומוני מרדכי בנושא תכנון רפת טללי 17:00 - 17:45

 (שיחת  שאולי סרוסי  רען פד"ם, התייעצות 18:00 - 18:30

 פורום ראשי המועצות האזוריות עם שר האוצר- 19:00 - 20:00

20:30 - 20:00+ 

יום רביעי 3 מרץ
שוליה בקהילה 

 (שיחת טלפון) נועם ניצני שוטף מגלים 08:00 - 08:30

 (נועם יצלצל לערן  שיחה נועם ניצני וערן דורון08:00 - 08:30
 - Noa Deutschלנייד : 050-5545502)

 - ערן  (אצל ערן דורון) מירב קאודרס, היכרות 08:30 - 09:00
דורון

  הילה ואבי שליש בנושא תיירות פתחת ניצנה 09:00 - 09:30
 - ערן דורון(אצל ערן)

  ביקור השר לבטחון פנים, אמיר אוחנה 12:30 - 14:00
 - ערן דורון(במועצה)

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

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) עוזי חבשוש, שוטף 15:00 - 16:00

  קידום בקשתו של ערן דורון לגבי תחום נוער16:30 - 17:30
 - איתן טימן(זום )

 (מרכז מבקרים נחל עוז) פרידה מהרצי הלוי16:45 - 18:30

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ נפתלי 19:00 - 19:45
 - (https://zoom.us/j/93873812373)בנט, יו"ר מפלגת הימין החדש

יום שישי 5 מרץ
 גלישה11:15 - 13:00

שבת 6 מרץ
 גלישה10:00 - 11:00

יום ראשון 28 פברואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

חופש

 (בניין  נפתלי לזרוביץ - ערן דורון ביקור במכונים08:00 - 09:00
 - ערן דורוןביולגיה )

 לא לקבוע 09:00 - 20:30

 סדנת רשות- ניהול קונפליקטים- לעובדי 13:00 - 14:30
 - ורד פליישר (חדר מליאה, מבנה ההנהלה)המחלקה המעוניינים

 "קול המלאכים"- מופע במסגרת פברואר יוצא 17:30 - 19:00
 - רכזת הגיל השלישי (בזום)מן הכלל

 -  (זום ) טקס פתיחה - חוצים את המדבר 19:002021 - 20:00
ג'רד וויט

 (זום רצ"ב קישור מדרשת בן גוריון שיחת תושבים 20:30 - 23:30
 - ערן דורון)

יום שלישי 2 מרץ
 - הילה קפלן ( מליאה) ישיבת צוות לשכה 08:15 - 09:15

 - ערן דורון (אצל ערן ) אליעזר שוטף 09:30 - 10:00

 -  (אצל ערן ) הילה ומוטי תכנית עבודה ביטחון 10:00 - 11:00
ערן דורון

 (אצל  מוטי שלו הכנה לפרוגרמה מפצה רביבים 11:00 - 11:30
ערן )

12:30 - 12:00  

 (מועצה אזורית  ביקור עודד פלוס ברמת הנגב 13:30 - 14:45
 - ערן דורוןרמת ( waze )  - לו"ז ישלח בהמשך )

  שחרור מתקן חולות15:00 - 16:00
https://us02web.zoom.us/j/88306527374?pwd=eXp1YURyOTRlK1Fi)

(ODdpaXRFSE13Zz09ערן דורון - 

 לא לקבוע16:30 - 19:00

 הכנה למסיבת עיתונאים עם אבי בניהו ושירה 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (בזום רצ"סב קישור )אברהמי 

 -  (זום) טקס קרן לעידוד יצירה ע"ש קיי בראנט19:00 - 20:30
ג'רד וויט

יום חמישי 4 מרץ
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) ועדת פרט08:15 - 08:45

 ניקול מנכ"לית קרן מיראג' וסיון כהן שחורי - 09:00 - 11:30
 - ערן דורון (מו"פ ופתחת ניצנה )סיור במו"פ ופתחת ניצנה 

 תחקיר אירוע עזוז עם הילה, מוטי, ספי, ורדה 12:00 - 14:00
 - ערן דורון (חדר  מליאה )חדידה, שירה אברהמי 

 (חדר ישיבות - מרכז  ניצנה- מנהלת מורחבת14:00 - 15:00
 - ליאור זלוףצעירים)

 (במועצה  מטה מול מטה תכניות עבודה רביבים 15:00 - 16:30
 - ערן דורוןחדר מליאה )

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

 (במועצה  מטה מול מטה רתמים תכניות עבודה 17:00 - 18:30
 - ערן דורוןחדר מליאה)

 (זום- לינק ישלח  זום שבועי- חוק וסדר בנגב17:00 - 18:00
 - Noa  Meshulamבסמוך)

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ בצלאל 19:00 - 20:00

 שר התרבות- חילי טרופר20:00 - 21:00

 מפגש אמן עם אביתר בנאי -שת"פ עם חבל 21:00 - 22:00


