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פברואר 2021
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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)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 09:30 - 10:30

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

 - 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 הלוי17:30 - 19:15

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ נפתלי 19:15 - 20:15
 בנט, יו"ר מפלגת הימין החדש- תזכורת!

יום שישי 5 מרץ
 גלישה12:00 - 13:45

 - Avni, Yehuda שיחת טלפונית יהודה וערן14:00 - 15:00

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 )

 (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

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

 הכנה למסיבת עיתונאים עם אבי בניהו ושירה 19:45 - 20:45
 - ערן דורון (בזום רצ"סב קישור )אברהמי 

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 

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

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

 (חדר ישיבות - מרכז  ניצנה- ערן, הילה וליאור14:00 - 15:00
 - ליאור זלוףצעירים)

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

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

 (זום- לינק ישלח  זום שבועי- חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00
 - 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
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13 מרץ 2021

יום שני 8 מרץ
ירושלים

 מעין הנעורים - משפחת קלינגר עם ערן ונתנאל07:45 - 08:15

 משרדי ממשלה08:30 - 13:00

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ גדעון 13:30 - 14:30
 סער, יו"ר תקווה חדשה- תזכורת!
(https://zoom.us/j/96518150901)Or Kobi - 

  כנס הצטרפות לתכנית עתידים18:00 - 19:00
(https://us02web.zoom.us/j/84082141125)לשכה מנהלת עתידים - 

יום רביעי 10 מרץ
שוליה בקהילה 

 - ערן דורון (אצל ערן) אליעזר בנושא עבד'ה 08:00 - 08:30

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

 (מיקום ולו"ז  סיור ברמת הנגב  עם אסנת קמחי 09:30 - 14:30
 - ערן דורוןישלח בהמשך )

 (המרכז לחקלאות  10:00 פגישה עם רם בן ברק10:00 - 15:00
(WAZEמדברית בtsions - 

 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00
Sharan

  ועדת חינוך מרכז השלטון האזורי- תזכורת!16:30 - 18:00
(https://zoom.us/j/99390422741)ליאורה ברנס - 

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ בני גנץ , 20:00 - 21:00
 יו"ר מפלגת חוסן לישראל- תזכורת!

(https://zoom.us/j/97588220701)Or Kobi - 

יום שישי 12 מרץ

שבת 13 מרץ

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

 - הילה קפלןאבי להם במועצה

 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30

 - ערן דורון (אצל ערן ) שירי נווה, היכרות עם ערן 08:30 - 09:00

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

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 11:00 - 11:45
דורון

 (משרדו של  מתווה צימרים - מדרשת בן גוריון12:00 - 13:00
 - אווה ליפשיץערן)

 - (בית מפעל הפיס) בי"ס משאבים-דיון אסטרטגי13:00 - 14:00
ספי מלכיאור

  תיאום צה"ל - משטרה (אלוף פיקוד - ממ"ז)15:00 - 16:00
 - ערן דורון(מפקדת אוגדת עזה)

 מפגש ראשי רשויות עם רוה״מ15:15 - 16:15

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

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

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ יאיר לפיד18:00 - 19:00

 אירועי יום האישה ברמת הנגב -מופע סטנדאפ-20:30 - 22:00

יום שלישי 9 מרץ
 ערן דורון ביקור בשגב שלום אצל עאמר אבו 09:00 - 10:00

 - ערן דורון (לשכת ראש המועצה )מעמר 

  מפגש ראשון - פרויקט משנים צבע-רמת הנגב11:00 - 13:00
 - הילה קפלן(זום, רצ"ב הקישור)

 ישיבת הנהלה בזום- מרכז השלטון האזורי- 12:00 - 13:00
 - (https://zoom.us/j/94340256563)תזכורת! הישיבה חלה ב12:00

Or Kobi

 עמותת יחדיו בנושא שיתופי פעולה עם יאיר 13:00 - 14:00
 באר, מאיה הנדלמן, ספי מלכיאור , ורד חדידה, דפנה כהן  

 - ערן דורון(אצל ערן דורון מוא"ז רמת הנגב )

 (שיחת  שיחת ועידה מירב בן שימול,ערן דורון14:30 - 15:30
 - ליאורה ברנסטלפון)

 (במועצה  מטה מול מטה כמהין, תכניות עבודה16:00 - 17:30
 - ערן דורוןחדר מליאה )

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ מרב 16:00 - 17:00
 מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה- תזכורת!

(https://zoom.us/j/95182776242)Or Kobi - 

יום חמישי 11 מרץ
מירי חופש 

 - הילה קפלן (זום, רצ"ב קישור) מטה חירום08:15 - 09:00

 (עבדה-בית  סיור מזכירים בעבדה ובבית השנטי 09:30 - 13:00
 - הילה קפלןהשנטי)

 שמעון אלקובי מנהל מרחב הנגב מד"א בנושא 14:00 - 15:00
 (זום, רצ"ב תקן הפעלת אמבולנסים בישובים עם מוטי זנה 

 - ערן דורוןקישור)

 מפגש בנושא קפה חברותא עם מרים מיכאליס, 15:30 - 16:30
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור)מירב וענת שרגאי 

 יום הולדת 50 לפרטוש19:15 - 20:15

 הצגה בזום אלימות ברשת ( נעמה)20:30 - 22:30
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14 מרץ 2021 - 
20 מרץ 2021

יום שני 15 מרץ
ירושלים

 - הילה קפלןאבי להם במועצה

 - ספי מלכיאור (טלפונית) ספי וערן שוטף08:00 - 09:00

 ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

 (קדש ברנע ) ביקור אלון שוסטר 09:30 - 10:30

 - Mazkirut  (רביבים) סיור - ערן דורון, הילה קפלן11:00 - 13:30
Revivim

 (זום, רצ"ב  הערכות לפתיחת שנת הלימודים14:00 - 15:30
 - הילה קפלןקישור)

 (במועצה ) עמיחי שיקלי16:15 - 17:15

 פוליטיקה, בחירות, קורונה: שיחה עם עמית 21:00 - 22:00
 - ערן דורון (ZOOM)סגל לתושבי המועצה

יום רביעי 17 מרץ
שוליה בקהילה 

 - Noa   התייעצות - ישראל ערן נטע הילה מוטי08:30 - 09:00
Meshulam

 -  הדרכה על מערכת שוע"ל עם פיקוד העורף 08:30 - 13:00
הילה קפלן

 דיון פומבי הוועדה הגיאוגרפית דרום של משרד 11:00 - 14:00
הפנים בנושא: שינוי גבולות, חלוקת הכנסות, איחוד רשויות, 
ושינוי מעמד מוניציפאלי של המו"מ התעשייתית נאות חובב 

 -  (זום)(סעיפים 3+4, מינוי מיום 6.12.2020) דיון שני בנושא
תומר קשת

 לוויה רחל צחור ברביבים15:00 - 16:00

 (אולם גולדה רביבים  אירוע מחווה  למשה אולניק17:00 - 19:00
(

18:50 - 18:30JNF Virtual H2O Tour - Eran Doron  ,Zoom Call) 
(Details belowTalia Tzour Avner - 

 תכנית כוללנית לרמת הנגב- שיתוף ציבור- 20:00 - 22:30
 - אווה ליפשיץ (לינק חדש)מדרשה- זום

יום שישי 19 מרץ
 מפגש ראשון - יוצרים קהילה יוצרת ברמת הנגב09:30 - 11:30

שבת 20 מרץ

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

 (zoom לשכת תכנון דרום  FW: ועדת משנה נפתית09:00 - 10:30
 - יפה אפרתי3)

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

  דפנה, ג'רד - תמיכה קולורדו 11:302021/2022 - 12:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף12:30 - 14:00

 - ערן דורון (אצל ערן ) שיחת היכרות , אלה חן 14:15 - 14:45

 הסבר על האקטון פתחת ניצנה + סולארי ( 15:00 - 16:00
 - הילה קפלן (במליאה)מנהלים שמעוניינים לשמוע מוזמנים)

16:30 - 16:00. 

 - ערן דורון (טלפונית ) הגר - הכנה לעמית סגל 16:00 - 16:30

 - ערן  שיחת טלפון עם עמית סגל- 16:300506401092 - 17:00
דורון

 מנהלת גרעין ניצנה (פעם בחודש) עם ליאור 17:30 - 18:30
 - ערן דורון (במליאה )זלוף והילה קפלן, יהודה אבני ודוד פלמ"ח 

 - Noa  Meshulam חוק וסדר בנגב- דיון זום18:30 - 19:30

יום שלישי 16 מרץ
תל אביב

 מדיניות בריכות 2021 - ערן, הילה, שירה ודוד 08:00 - 08:30
 - הילה קפלן (במשרדו של ערן)כהן

  תכנית האסטרטגית של אשכול נגב מזרח09:30 - 15:00
 - הילה קפלן(במרכז החדשנות מיינדסט ירוחם )

 פגישה אצל גורן עמיר ערן דורון/ ראש המועצה10:00 - 10:45
האזורית רמת נגב + יצחק בורבא/יו"ר איגוד התאגידים 

 (בני אפרים 247 א' תל אביב חניה העירוניים + הגר + מושיק 
 - Hagar Sharanברחוב קפריסין)

  (במשרדי גורן עמיר ) ערן דורון אצל מושיק והגר 11:00 - 12:00
- ערן דורון

 - ערן  (בגורן עמיר ) איתי רוכמן בנושא יזמות 12:00 - 13:00
דורון

 -  (טלפונית ) ועדת היגוי ישובית משרד הקליטה15:00 - 15:30
ערן דורון

 לא לקבוע 16:00 - 19:00

 איסוף נדב18:00 - 18:30

יום חמישי 18 מרץ
 - ערן דורון (ברווחה ) ברכות לעו"סים 08:15 - 08:45

 פורום ראשי המועצות האזוריות- השר לביטחון 08:45 - 09:45
 - Or  (https://zoom.us/j/92328615579)פנים- ח"כ אמיר אוחנה

Kobi

 (בניין העירייה  סיור בערד אצל ניסן בן חמו10:00 - 12:00
פלמ"ח 6 קומה 2 ערד )

 עודד מהצרי ואורן מגע"ר עם אמיר ואליעזר 12:30 - 13:30
 (מסעדת "הדרומית" (צמוד לשופר בנושא ארנונה משרד הביטחון 

 - ערן דורוןסל דיל באר שבע ))

 אריאל, אריק, רעות- ערן דורון, שירה אברהמי (14:30 - 15:30
 - אביגיל גברילוק (מ.א רמת הנגב )מ.א רמת הנגב ) פ.ע 

 לא לקבוע15:30 - 17:30

 איסוף נדב17:30 - 18:30

  כנס דיוויס תשפ''א- יתקיים בזום18:30 - 20:30
(https://us02web.zoom.us/j/82006128055)ליאור זלוף - 
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21 מרץ 2021 - 
27 מרץ 2021

יום שני 22 מרץ
ירושלים

 - ערן דורון סיור נוחי מנדל ברמת הנגב 09:30 - 14:30

 - ערן דורון (אצל ערן) קדם מליאה 14:30 - 16:00

 (במועצה  מטה מול מטה שיזף, תוכניות עבודה 16:00 - 17:30
 - ערן דורוןחדר מליאה )

 ניחום אבלים משפ' צחור 16:00 - 17:00

 מטה מול מטה מדרשת בן גוריון, תכניות עבודה17:30 - 19:00

יום רביעי 24 מרץ
שוליה בקהילה 

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

 מעקב קילומטרים רכבי מועצה עם הילה קפלן 09:30 - 10:00
 - ערן דורון (אצל ערן )ודוד סבח 

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

 (דשא  11:00- הרמת כוסית מיוחדת - חג פסח11:00 - 12:30
 - פעילויות מועצהמרכזי - תיכון רמת הנגב)

 - ערן דורון (אצל ערן ) הערכת עובדים דפנה כהן 13:30 - 14:00

 - ספי  (משרד ערן דורון) צוות משימה נגב סיני14:00 - 14:30
מלכיאור

  ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00
(https://us02web.zoom.us/j/83385014669)Hagar Sharan - 

 -  חנוכת בית מתנדב איחוד הצלה בשדה בוקר18:30 - 21:30
sodoram@gmail.com

יום שישי 26 מרץ

שבת 27 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)ערב פסח

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

 - הילה קפלןאבי להם במועצה

 פעילות פרטית08:15 - 09:15

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

 - ערן דורון (פתחת ניצנה ) בוז׳י הרצוג 11:00 - 13:30

 -  (אצל ערן ) קדם הערכת עובדים הילה וערן 14:00 - 14:30
ערן דורון

 - ערן (אצל ערן ) הערכת עובדים שירה מור יוסף 14:30 - 15:00
דורון

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

 (בפיקוד באר שבע ) טקס החלפת פיקוד דרום 18:30 - 22:15

יום שלישי 23 מרץ
יום בחירות לכנסת

 - פעילויות יום שבתון- יום הבחירות לכנסת ה-06:0024 - 18:00
מועצה

יום חמישי 25 מרץ
מירי בדיקות

09:30 - 08:30BOT (קירוי מגרשי ספורט) משרד  החלטות על) 
 - אסף עמיחיערן)

  (זום/ טלפונית) ערן דורון +מירב בן שימול שוטף10:00 - 11:00
- ליאורה ברנס

 הרמת כוסית לחג הפסח - כניסה לאירוע לבעלי11:30 - 13:30
 (אולמי האחוזה- שדרות התעשיות 14 תו ירוק בלבד- תזכורת!

 - Or Kobiמודיעין)

 סטאטוס האקתון פורום פיתוח תעסוקתי (6/5) 13:30 - 14:30
 - הילה קפלן (זום, רצ"ב הקישור)- הילה, דני, עידן, ורד, ליאור 

 סיור בעמל ומעבר עם ערן דורון, ר. מועצה 14:30 - 16:00
 (לווייז - "עמל בשרון", רעננה (דרך אזורית רמת הנגב+אבי בניהו

הפארק 271, רעננה), להיכנס למתחם החניה, ולרדת עד לחניה 
 - דליה קורקיןהאחורית)

 (כפר  מפגש עם ניצב פרץ עמר - כפר רתמים 17:00 - 18:30
 - ערן דורוןרתמים)

 - Noa  Meshulam סטטוס חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00

 שיר לעמק בסינמטק - בן שני אלי שמיר18:45 - 19:45
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28 מרץ 2021 - 
3 אפריל 2021

יום שני 29 מרץ
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הראשון-ישראל)

יום רביעי 31 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

שוליה בקהילה 

 ביקור אלוף פיקוד דרום אליעזר טולדנו ברמת 12:00 - 15:30
 - ערן דורון (מצ"ב לו"ז )הנגב

יום שישי 2 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום החמישי-ישראל)

שבת 3 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)שביעי של פסח

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

 (חגים דתיים יהודיים)פסח

 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30

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

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

יום שלישי 30 מרץ
 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום הראשון-מחוץ לישראל)

יהודיים)

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 1 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 סיכום התייחסויות למסמך+עדכונים  - ישראל, 18:00 - 18:30
 יום טוב, גיורא, צורי, גלעד אלטמן, עמוס ידלין, דורון ערן 

 - Noa  Meshulam(שיחת זום)


