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מרץ 2021

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)
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אפריל 2021

4 אפריל 2021 - 
10 אפריל 2021

יום שני 5 אפריל
ירושלים

 - ערן דורון (אצל ערן ) לירז אייזנר, היכרות07:45 - 08:15

 (חדר מליאה -  העתק: פגישת מזכירים - מועצה 08:30 - 10:30
 - הילה קפלןמועצת רמת הנגב )

 מפגש עם המערך האוירי של משטרת ישראל09:00 - 10:00

 - ערן  (אצל ערן ) הערכת עובדים שירה אברהמי10:30 - 11:00
דורון

 (זום,  מפגש שני- פרויקט משנים צבע-רמת הנגב12:00 - 14:30
 - הילה קפלןרצ"ב קישור)

 ראשי רשויות מקומיות ומנכ"לים בהשתתפות 16:00 - 17:30
 פרופ' נחמן אש- מניעת תחלואה בעידן התו הירוק

https://us02web.zoom.us/j/84999899400?pwd=amYrRUZzdlI0dGpz)
(d1EzK3FkOGV3Zz09נעמה יונה - 

 מתווה חזרה מערכת החינוך עם משרד הבריאות17:00 - 18:00
 והאוצר 

https://us02web.zoom.us/j/83457049825?pwd=VWhzWktJcFJvdW9)
(KMGJKcEs4WkxJdz09

19:30 - 18:30JNF HOLLAND פגישה עם ויויאן רינת מנכ"לית  
 - ערן דורון(מסעדת אייבי לינקולן 16 תל אביב )

יום רביעי 7 אפריל
ערב יום השואה

שוליה בקהילה 

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

 הקצאת שטחים חקלאיים בתוך ערוצי נחלים, 09:30 - 12:30
ביקור נחמיה שחף ועמיר ססלר , שירה מור יוסף, איציק בר, 

 - ערן דורון (נפגשים במועצה ויוצאים לסיור )ברני, יענקל'ה 

  יענקל'ה, אלון מלכיאור וציון בנושא משתלמים 13:00 - 14:00
 - ערן דורון(אצל ערן )

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

 הכנה לקראת פגישה חווה מס' 9- ערן, שירה, 14:45 - 15:00
 - אווה ליפשיץ (משרדו של ערן דורון)יוספה, נתנאל

 -  (חדר מליאה) המשך קידום תב"ע חווה מספר 15:009 - 16:00
אווה ליפשיץ

  ישיבת דירקטוריון מתנ"ס רמת נגב 2021: 16:002 - 18:00
(חדר מליאה / 

https://us02web.zoom.us/j/81696488727?pwd=WW9wb2NtM2FuN0
(lsbVJTTllDMDJBUT09ספי מלכיאור - 

יום שישי 9 אפריל

שבת 10 אפריל
 (זום;  מטה חירום מועצה/רתמים 20:30 - 21:30

https://us02web.zoom.us/j/82553702584)לירז אייזנר - 

יום ראשון 4 אפריל
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30

 08:30 ישיבת הנהלה עמותת תחנת הניסויים 08:30 - 09:00
 - yaacovm1 (מועצה- אצל ערן)לאישור דוח כספי 2020

  ישיבת הכנה לביקור שגריר הולנד בישראל09:00 - 09:30
 - הילה קפלן(במשרדו של ערן)

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

 - מזכירות אגף הנדסה סיור במרפאה11:00 - 11:30

 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 12:00 - 13:00
דורון

 -  (אצל ערן ) קדם הערכת עובדים הילה וערן 13:00 - 13:30
ערן דורון

 - ערן  (אצל ערן ) הערכת עובדים ספי מלכיאור 13:30 - 14:00
דורון

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

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

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

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

יום שלישי 6 אפריל
 פעילות פרטית08:00 - 09:00

 ביקור גיורא שחם מנהל הרשות הממשלתית 09:00 - 13:00
 -  (מועצה אזורית רמת הנגב)למים ולביוב ברמת הנגב

mei-r.n@mop-rng.org.il

 ישיבת הנהלה בזום- מרכז השלטון האזורי 12:00 - 13:00
 בישראל- תזכורת!

https://zoom.us/j/93331968872?pwd=UTJENHVCK2p3cW5HV0Uwb)
(EZRSzlZQT09Or Kobi - 

  (חדר ישיבות) הפקת לקחים  מרכז טיפולי ורווחה14:00 - 16:00
- הילה קפלן

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

 הפגנה בבאר שבע16:45 - 17:45

יום חמישי 8 אפריל
 (ישראל)יום השואה

מירי בהדרכה שוע"ל 9:00 - 13:00 

 בית ספר צין 08:00 - 08:30

 ניחום אבלים08:30 - 09:30

  אירועי יום השואה במועצה- כולכם מוזמנים09:50 - 11:30
 - רכזת הגיל השלישי(בהאב)

  תאום פעילות אכיפה בחולות עגור ונחל לבן10:00 - 11:30
 - גלעד גבאי  gilad gabay(מ.א. רמת נגב)

 -  (פגישת זום) FW: ישיבה על תסקיר נווה תמרים10:30 - 12:30
Ran Calic

 - (משרד ערן) חיים קן-מנהל אופציונלי לנגב סיני12:30 - 13:00
ספי מלכיאור

 -  (אצל ערן ) קדם הערכת עובדים הילה וערן 13:00 - 13:30

 - ערן דורון (אצל ערן ) הערכת עובדים מוטי זנה 13:30 - 14:00

 -  (https://zoom.us/j/91883678227) מעונות יום 14:00 - 15:00

 -  (אצל ערן ) קדם הערכת עובדים הילה וערן 15:00 - 15:30

 - ערן  (אצל ערן) הערכת עובדים אסף עמיחי 15:30 - 16:00

 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
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17 אפריל 2021

יום שני 12 אפריל
ירושלים

 - ערן דורון (אצל ערן) שני הפטל, שיחת היכרות08:30 - 09:00

 ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

 -  (משרד ערן) ביקור שגריר הולנד ברמת הנגב10:00 - 11:45
ערן דורון

 עדכון הוראות תמא 35 לעניין צפיפויות הדיור - 11:00 - 14:00
 - דלית זילבר (זום)המגזר הכפרי

 (קרית  אילן ישורון עם ערן דורון, התייעצות 13:30 - 14:30
 - ערן דורוןהממשלה באר שבע )

 - הילה קפלן (זום, רצ"ב קישור) מטה חירום15:30 - 16:30

 (לוד ) מיון מעוז 16:30 - 17:30

 18:00 שיחת זום בנושא פרויקט משתלמים- 18:00 - 19:00
 - yaacovm1מצ"ב קישור

 טקס יום הזיכרון בבסיס רמון 20:00 - 21:00

יום רביעי 14 אפריל
 (ישראל)יום הזיכרון

שוליה בקהילה 

 (אנדרטת ביר  טקס יום הזיכרון-חזרה גנרלית08:30 - 09:30
 - ספי מלכיאורעסלוג')

 (אנדרטת ביר  טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל10:00 - 10:30
 - ספי מלכיאורעסלוג')

 (בית  טקס יום הזיכרון בבית העלמין רביבים 11:00 - 12:00
עלמין צבאי ברביבים)

20:15 - 19:00 The Yom Kippur war:Yom Hazikaron Jewish 
Colorado / Ramat HaNegev- קולורדו/רמת הנגב - מיקי גנות 

 וסיפרו ממלחמת יום הכיפורים 
https://zoom.us/w/91609953150?tk=cWO0jQBE7vYw8D09AunbhM)
EfJ9fmwlQpZz7s750oXb4.DQIAAAAVVGDzfhY4YXZUV09iVlFqU0lmeD

(Y2S2VUV0FnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAג'רד וויט - 

יום שישי 16 אפריל

שבת 17 אפריל

יום ראשון 11 אפריל
 - סוניה רביבואבי להם מגיע ב12

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30

  מרכז הצעירים- ערן, הילה, ספי וליאור זלוף  08:30 - 09:30

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

 סיבים אופטיים - ערן, הילה, איציק צור, עוזי, 09:30 - 10:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) שחר שילה, שוטף 11:00 - 11:45

 (בזום  איתן היימן תקציב תיכון רמת נגב 12:00 - 13:30

 -  (אצל ערן ) קדם הערכת עובדים הילה וערן 13:30 - 14:00

 - ערן  (אצל ערן ) הערכת עובדים ורד פליישר 14:00 - 14:30

 - ערן  (אצל ערן ) הערכת עובדים הילה קפלן 14:30 - 15:00

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

  מטה מול מטה תכניות עבודה שדה בוקר 16:00 - 17:30

 (מרכז  שולחן עגול ראשי רשויות עם אלוף פד"ם17:00 - 18:00

 (  מטה מול מטה תכניות עבודה קדש ברנע 17:30 - 19:00

 חבר נאמנים של אונ' בן גוריון18:00 - 21:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 13 אפריל
ערב יום הזיכרון

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

 רמת הנגב סיור עם קובי בנבנישתי מנהל אגף 10:00 - 12:00
 - (מועצה אזורית רמת הנגב ( בוויז) )הקצאות ומבנים מפעל הפיס 

ערן דורון

  פגישת חשיבה לקראת סיור באורון12:30 - 13:00
(https://us02web.zoom.us/j/87588435742) חברה כלכלית רמת - 

הנגב

 - ערן דורון 13:15 ערן והילה שוטף13:15 - 14:30

 - הילה קפלן (זום, רצ"ב קישור) מטה חירום19:00 - 19:30

 (באמפי טקס יום הזיכרון בתיכון לחינוך סביבתי 20:00 - 21:00
מאחורי  הבינתחומי )

יום חמישי 15 אפריל
 (ישראל)יום העצמאות

 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
 - Noa  Meshulamבסמוך )
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יום שני 19 אפריל
 (הרודס אילת ) ועידת איגוד התאגידים העירוניים 00:00

ירושלים

 - ערן דורון (אצל ערן) קדם מליאה 08:15 - 09:15

 - ערן  (אצל ערן ) הערכת עובדים נטע שחם יגל 10:00 - 10:30
דורון

 צביקי בר חי - משרדי קק"ל מודיעין15:00 - 16:00

יום רביעי 21 אפריל
 (הרודס אילת )ועידת איגוד התאגידים העירוניים 

שוליה בקהילה 

 דן ספרינגר07:45 - 08:30

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

 -  (מצ"ב לו"ז ) ביקור אברהם דובדבני יו"ר קק"ל 09:00 - 16:00
ערן דורון

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

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

יום שישי 23 אפריל

שבת 24 אפריל

יום ראשון 18 אפריל
 - הילה קפלןאבי להם במועצה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 פגישת עבודה גדי מארק וצוותו + ערן דורון 08:10 - 09:10
 ראש מועצת רמת נגב וצוותו

  הכנה לשולחן ראש המועצה לחינוך עם ספי 09:00 - 09:30
 - ערן דורון(אצל ערן )

 - ערן דורון (במועצה) פורום מנהלים 09:45 - 11:00

 - ערן דורון ביקור בוז׳י הרצוג 11:00 - 11:30

 הדרכת השולחן המרכזי על מערכת שוע"ל 12:00 - 14:30
 (מועצה לקראת התרגילים - ערן/הילה/מוטי/צחי/לירז/איציק 

 מיקום מבנה ציבור מדרשת בן גוריון עם יפעת 14:30 - 15:30
 (במועצה וגנר וחברי הועד, שירה מור יוסף, הילה קפלן ואמיר 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:30 - 16:00

   מטה מול מטה באר מילכה תכניות עבודה 16:00 - 17:00

 (אצל  אירה גלפנד לקראת הפגישה יוחנן לוקר16:00 - 16:30

 - ערן דורון (במועצה ) מטה מול מטה אשלים 17:00 - 18:30

 - אסף עמיחי (בזום) הרצאה של מיקי חיימוביץ20:30 - 21:30

יום שלישי 20 אפריל
 (הרודס אילת )ועידת איגוד התאגידים העירוניים 

 - ערן דורון (טלפונית) שירה אברהמי, שוטף08:30 - 09:30

 כנס רשויות "חיבור רשויות מקומיות לסיבים 10:30 - 11:30
 - ערן דורון (זום )אופטיים" עם מנכ"לית משרד התקשורת 

 ביקור בוז'י הרצוג 11:30 - 12:00

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

 - ערן דורוןטלפונית במידת הצורך )

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

יום חמישי 22 אפריל
 (הרודס אילת ) ועידת איגוד התאגידים העירוניים 00:00

מירי חופש

 פאנל בועידת התאגידים11:15 - 12:50

 (זום- לינק בגוף  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
 - Noa  Meshulamהטקסט)
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יום שני 26 אפריל
ירושלים

 - ערן דורון (אצל ערן ) אסי סיקורל, שוטף 08:00 - 09:00

11:00 - 09:00JNF USA-נפגשים במשרד של ערן  צילומים ל) 
 - ערן דורוןבמועצה)

 ועדה ומחוזית 09:00 - 16:00

 אמיר הלוי - משרד התיירות 10:45 - 11:30

  פגישה עם יו"ר הדירקטוריון מר יוחנן לוקר 12:30 - 14:30
 - hedvaem@clalit.org.il(רמת נגב)

 דיון על ירוחם 14:00 - 14:30

 אריאל, אריק, רעות- ערן דורון, שירה אברהמי (14:45 - 15:45
 - אביגיל גברילוק (זום Passcode: 3535 )מ.א רמת הנגב ) פ.ע 

  (מועצה) 16:30 ישיבת דירקטוריון מי רמת הנגב16:30 - 18:00
- אושרת דימטשטיין

יום רביעי 28 אפריל
 לא לקבוע - יום הולדת 80 אימא15:30

שוליה בקהילה 

  תחיה קלינגר יענקלה מוסקוביץ ונתנאל כהן 07:30 - 08:00
 - ערן דורון(במשרדו של ערן)

 ליאון דוד ועוזי חבשוש בנושא חממה טכנולוגית08:00 - 08:30

 ישיבת הנהלה של מועצת הנגב (סדר יום יועבר 09:00 - 11:00
 - ניסן בן חמו,  (באר שבע - מיקום מדוייק ימסר בהמשך )בהמשך) 

 (מרכז לאודר, חטיבת  ישיבת הנהלה מועצת הנגב09:00 - 11:00
 - ceo@negevcouncil.orgהנגב 37, באר שבע)

 (במועצה אצל ערן  רונית חסין אירנה נבזלין   11:00 - 12:00
 - ערן דורוןדורון )

 מבנים- דוד ברקת, מאיה, עודד, ערן דורון, הילה13:00 - 14:00
 - David  (חדר ישיבות שרוט- בניין 71 קומה 2  אוני' בן גוריון )קפלן

 שוטף - ערן דורון (ראש מועצת רמת נגב) + 15:00 - 16:00
 (משרד אופיר, קומה 1 אופיר אבידן (מנכ"ל מועצת נאות חובב)

 - Hagar Sharan שוטף טלפוני - ערן דורון 16:00 - 17:00

 נדחה לאפריל -(פברואר יוצא מן הכלל) - מופע 20:30 - 21:30
מחול לשד עם הכוראוגראפית תמר בורר ומיטל סגל+ שיח יוצר

יום שישי 30 אפריל
 לא לקבוע - יום הולדת 80 אימא21:00

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

יום ראשון 25 אפריל
 - הילה קפלןאבי להם במועצה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון (אצל ערן) לירז אייזנר שיחה אישית 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף08:30 - 09:30

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

 FW: 11:00 - תא מנהלי אגפי חינוך במועצות 11:00 - 12:30
האזוריות. אילנה נולמן, מירב בן שימול, ערן דורון, שרית דור, 

  תא מנהלי חינוך11:00 - 12:30
(https://us02web.zoom.us/my/ilanan)ליאורה ברנס - 

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

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

 איתן היימן תקציב תיכון רמת הנגב עם ספי, 14:15 - 15:15
 - ערן  (במועצה חדר מליאה )דפנה ארבל, אליעזר, זוהר, קלודין 

 -  (משרד של ערן) שיחה עם נציגי הגרעין מנצינה16:00 - 16:30

 (תיכון רמת  שולחן ראש המועצה לחינוך 16:302021 - 18:30

19:15 - 18:30JNF Netherlands-  RNG zoom meeting (zoom)  

יום שלישי 27 אפריל
07:45 - 07:15JNF Australia-RNG Meeting (ZOOM) ערן דורון - 

 - ערן דורון סיור חוק וסדר08:00 - 11:00

 סיור בנושא שטחים לאגירה עם איתי רוכמן 09:00 - 10:30
 - ערן דורון (מוא"ז רמת הנגב (waze))והגר 

13:00 - 11:00 wael saadi visits the Ramat Hanegev 
Regional Council( Ramat Hanegev Regional Council(waze ) )  - 

ערן דורון

  סיור יו"ר הצ"ע + יו"ר החט"ל + מנכ"ל החט"ל 13:00 - 15:00
 - Avni, Yehuda(לשכת ראש המועצה רמת נגב)

 החטיבה להתיישבות, הצגת תכנית הנגב - יואל 15:00 - 16:30
 - ערן דורון (במוא"ז רמת הנגב )ריבלין, שירה מור יוסף

 לא לקבוע 16:30 - 20:30

 18:00 המשך זום דיון והשלכות בית משפט - 18:00 - 19:00
 - Sapir (זום)קישור מצורף

יום חמישי 29 אפריל
לא לקבוע - יום הולדת 80 אימא

ערב ל"ג בעומר


