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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 טכנולוגית 08:00 - 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
 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

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

 - ספי מלכיאורהנגב)
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 - 11:00wael 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 17:30 - 21:30
 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
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2 מאי 2021 - מאי 2021
8 מאי 2021

יום שני 3 מאי
ירושלים

 ועדה מחוזית 09:00 - 17:00
 (בניו  אצל אמיר אשל מנכ"ל משרד הביטחון 10:30 - 11:00

 - ערן דורוןמשרד הבטחון קומה 14 שער בגין הקריה ת"א )
 ח"כ מרגי+ ערן דורון ונעה בן אריה , מירב בן 13:15 - 14:15

 - ריפבליק יועצים (כנסת)שימול , איציק אשכנזי 
 ישיבה בנושא: שותפויות בהשתתפות המועצות 14:30 - 15:30

 (פיזית - לשכה מנכ"ל משרד החינוך, רח' שבטי ישראל 34 האזוריות 
 - הדר פרץירושלים )

 פעילות פרטית16:30 - 17:30
 יועז הנדל וצביקה האוזר17:15 - 18:15
  ארוחת איפטאר - מועצה אזורית נווה מדבר 18:45 - 20:45

 - לשכת ראש המועצה נווה (אולמי אופל, רח' מרגולין 1, באר שבע)
מדבר

21:30 - 21:00JNF USA HDF ערן (זום) שיחת ועידה- קרן הדיור - 
דורון

יום רביעי 5 מאי
שוליה בקהילה 

 דרור בן יו"ר ועד כמהין, היכרות עם שרון 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (אצל ערן דורון)גרינשטיין 

 ברכות לסדנת פרישה לעובדים (ורד פליישר 09:00 - 09:20
 - ערן דורון (מועדון אשלים)תעדכן ) 

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

 - (במשרדו של ערן ) 10:30 שירה מור יוסף- שוטף 10:30 - 11:30
ערן דורון

 (במשרדו של ערן  הצגת שלב א' פארק צפרות11:00 - 11:30
 - מזכירות אגף הנדסהדורון)

 נסיעה 12:00 - 13:30
 (מחנה אביב  רמת אביב ) פאנל בכירים צה"ל 13:30 - 15:00
 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00

Sharan
 ניחום אבלים דפנה גרניט15:30 - 16:30
 (באולם גולדה )  30יום למותו של משה אולניק17:30 - 18:30

יום שישי 7 מאי
 ("משוטף" משאבי  כנס הריון ולידה רמת הנגב 09:00 - 13:00

 - רכז תרבותשדה)

שבת 8 מאי
 איסופים - גלישה 11:00 - 12:00

יום ראשון 2 מאי
 - הילה קפלןאבי להם במועצה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - ערן דורון מירי, הערכת עובדים08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף08:30 - 09:30
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 -  (אצל ערן ) הערכת עובדים יענקל'ה מוסקוביץ11:30 - 12:00

ערן דורון
 (משרדו של ערן) חורשת הפלמ"ח- הצגת התכנית12:00 - 12:45
  סטאטוס האקתון פורום פיתוח תעסוקתי (6/5)12:45 - 13:45

 - הילה קפלן(במשרדו של ערן)
 - ערן  (אצל ערן) עוזי חבשוש, הערכת עובדים 14:30 - 15:00

דורון
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 15:00 - 16:00

דורון
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 17:30
 (נפגשים בתצפית הקומנדו הצרפתי,  ישיבת מליאה 17:30 - 20:00

 - ערן דורוןומשם למועדון אשלים )
 דיון במליאת מוא"ז רמת הנגב - תיקון חוק עזר, 18:30 - 19:15

יום שלישי 4 מאי
08:30 - 08:00Golf chat  

https://us02web.zoom.us/j/89983449384?pwd=aTkwRzFCNElldWg4)
 - ערן דורון (צומת ציפרים ) מדברן, עם הילה ואסף 09:30 - 10:30
 (חדר מליאה -  עותק: פגישת מזכירים - מועצה 10:30 - 12:00

 - הילה קפלןמועצת רמת הנגב )
 (זום -  אריאל+ אריק +רעות  ברמת הנגב11:00 - 12:00
(passcode 3535סיון אלקובי - 
 - ערן דורון (אצל ערן) הילה שליש , אישי 12:00 - 12:30
 - ערן דורון (אצל ערן) ועדת פרט 12:45 - 13:00
 -  (אצל ערן ) ועדת פרט מוזמנת שירה מור יוסף 13:00 - 13:30

ערן דורון
 - ערן דורון ועדת פרט ספי 13:30 - 14:15
 - ערן דורון (אצל ערן) ועדת פרט מוזמן אסף 14:15 - 14:45
 - ערן (אצל ערן ) קדם הערכת עובדים הילה וערן 15:00 - 15:30

דורון
 - ערן דורון (אצל ערן ) הערכת עובדים דוד שטרק15:30 - 16:00
 לא לקבוע 17:30 - 21:30
 יום הורים ינון 20:00 - 21:00

יום חמישי 6 מאי
מירי חופש

 (במתחם  פורום פיתוח תעסוקתי פתחת ניצנה 09:30 - 17:30
"מיקסר"- אקספו תל אביב, שדרות רוקח 97 (חפשו MIXER HOUSE ב 

(( WAZEהילה קפלן - 
 (ירושלים) אצל מנכ"ל האוצר18:00 - 19:00
 מירי לביא - יזם 19:45 - 20:45
 ברכות לפתיחת אירועי התרבות - הצגה 20:30 - 22:00

 - רכז תרבות (אולם גולדה רביבים)ציפורלה - עקיצה טבעית 
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9 מאי 2021 - מאי 2021
15 מאי 2021

יום שני 10 מאי
ירושלים

 דורית קורין ונטע הכנה לכנס ראשי מועצות 09:00 - 09:30
 - ערן דורון (אצל ערן )אזוריות  בקדמא 

 כוללנית- תיאום מול האוניברסיטה- ישיבה 10:00 - 11:00
 - אווה ליפשיץ (זום)מקדימה מול ערן דורון והילה קפלן

  יד בן גוריון  בנושא שיתופי פעולה בין המועצה 11:30 - 13:00
 - ערן דורון ( מלון דן  תל אביב  במשרדו של מיקי פדרמן )למדרשה 

  הנפקת תעודה דיגיטלית / תל אביב / ערן דורון14:25 - 14:30
(קומסיין בע"מ קרית עתידים, בנין 4 , קומה 11 ת.ד. 58007, תל-אביב 

 - אמיר אלחייק61580)
 -  (חד"ן מליאה) הערכות לפתיחת שנת הלימודים14:30 - 15:30

הילה קפלן
 - ליאורה ברנס (זום) ערן דורון + מירב בן שימול16:00 - 17:00

יום רביעי 12 מאי
שוליה בקהילה 

 (זום) ראשי רשויות 08:45 - 09:45
 FW: פגישת עבודה מ' החינוך + המרכז לשלטון 09:00 - 10:00

 מקומי / בינוי כיתות לימוד לתכנית החומש הבאה
https://edu-il.zoom.us/j/88011123233?pwd=OUxwMzlHV1U5V1Fma)

 - ערן דורון (אצל ערן ) איציק צור, שוטף10:00 - 11:00
 - לירז אייזנר (מליאה ) הערכת מצב 11:00 - 11:30
 שיחה עם "צוערים לשירות המדינה" - השפעות 11:30 - 12:00

 - עדי (https://us02web.zoom.us/j/83338514360)מעבר צה"ל לנגב 
 תוכניות עבודה סטאטוס תכנון מול ביצוע - עוזי 12:15 - 13:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)חבשוש
 תוכניות עבודה סטאטוס תכנון מול ביצוע - ורד 13:00 - 13:45

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)פליישר
 לא לקבוע 14:00 - 16:00
  מטה מול  מטה תכניות עבודה, משאבי שדה 16:00 - 17:30

 - הילה קפלן(חד"ן מליאה)
 (חד"ן  מטה מול מטה ניצנה תכוניות עבודה 17:30 - 19:00

 - הילה קפלןמליאה)

יום שישי 14 מאי
 איסופים גלישה14:00 - 15:00

שבת 15 מאי
 איסופים - גלישה11:00 - 12:00
 תיקון ליל שבועות21:30 - 22:30

יום ראשון 9 מאי
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון (אצל ערן) רחל קלר, שיחת סיכום 08:00 - 08:30
 תוכניות עבודה סטאטוס תכנון מול ביצוע - שחר08:45 - 09:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)שילה
 - ערן דורון (במליאה ) פורום פיתוח כלכלי מס' 3 11:00 - 12:00
 תוכניות עבודה סטאטוס תכנון מול ביצוע - ורד 12:00 - 12:45

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)חדידה
 תוכניות עבודה סטאטוס תכנון מול ביצוע - 13:45 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)שירה מור יוסף
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף14:30 - 16:00
 יוני שריר  ושירה מור ייוסף בנושא מחצבת 16:00 - 16:30

 - ערן דורון (אצל ערן )ציפורים
 ברכות לתושבי שיזף וקבלת בקשות שינוי כתובת16:30 - 17:30
 (חדר ישיבות  תזכורת: דירקטוריון חכ"ל 18:0001/2021 - 20:00

 - חברה כלכלית בניין הנדסה, מועצה אזורית רמת הנגב, 8551500)
 פגישה עם סוכר18:00 - 19:00
 (ספינת  19:00 ארוחת איפתאר בספינת המדבר19:00 - 20:00

המדבר)

יום שלישי 11 מאי
 - הילה קפלןאבי להם עד 13:00

 ערוץ הכנסת -08:00 - 08:15
 - ערן דורון (אצל ערן ) הערכת מצב 08:30 - 09:00
 -  (רמת נגב ) קידום שת"פ רמת נגב מצפה רמון 09:00 - 10:00

לשכת ראש המועצה
 סיור בחוות עם משה כהן חברת חשמל, ערן 10:00 - 13:00

 - ערן (נפגשים במועצה לו"ז ישלח בהמשך)דורון, הילה קפלן וברני 
דורון

 שיחת היכרות, פאינה ליפשיץ - מנהלת המרכז 14:00 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )הטיפולי

 (אצל ערן , מוטי  שפרה, אופיר, מוטי והילה, שוטף14:30 - 15:00
 - ערן דורוןיעלה לשיחה טלפונית )

 (חורשת  פעילות רמי איילי כיתות ז' עם הקומקום16:00 - 18:30
 - אורלי זרחיןרמי)

 כנס מחולות17:00 - 19:00
 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 13 מאי
 תוכניות עבודה סטאטוס תכנון מול ביצוע - ספי 08:15 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)מלכיאור
 תרגיל מכין של פיקוד העורף מספרי 1+ 2 - 09:00 - 13:00

 - לירז אייזנר (מועצה )מערכת שוע"ל 
 (בזום) כינוס חירום של השלטון המקומי 14:00 - 15:00
 (אצל  איתן פאר ומיכאל וולפה, צלילים במדבר 14:30 - 15:00

 - ערן דורוןערן )
 15:30 פגישה בנושא מי רמת נגב- ארז ימיני, 15:30 - 16:30

 -  (מועצה- משרד ערן)עובי רובי, ערן דורון ויענקלה מוסקוביץ
yaacovm1

 הערכת מצב ראשי המועצות האזוריות עם שר 16:00 - 17:00
 - Or Kobi (https://zoom.us/j/99615502425)הביטחון- תזכורת!

 חג שבועות עם גרעין ניצנה17:00 - 18:00
19:00 - 18:00 Colorado community briefing with Ramat 

Hanegev Mayor Eran Doron(https://zoom.us/j/92122958863)  - 
Itai Divinsky

 (מועדון כמהין ) שיתוף ציבור כמהין 20:00 - 21:00
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16 מאי 2021 - מאי 2021
22 מאי 2021

יום שני 17 מאי
ירושלים
 (חגים דתיים יהודיים)שבועות

יום רביעי 19 מאי
שוליה בקהילה 

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

 (אצל  החלפת השרת עם הילה, ברני ואילן טמיר 09:30 - 10:00
 - ערן דורוןערן )

 - הילה קפלן ( מליאה) ישיבת צוות לשכה 10:00 - 11:00
 שוטף ערן/ הילה ושירה מור יוסף - תוכניות 11:30 - 12:00

 - הילה קפלן (במשרדו של ערן)עבודה
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 12:00 - 13:00

14:00 - 13:00 Update from Mayor Alon Davidi, Mayor Ofir 
Libstein and Mayor Eran Doron 

 תוכניות עבודה סטאטוס תכנון מול ביצוע  - 14:00 - 14:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)דפנה

 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00
 ישיבת דירקטוריון מתנ"ס רמת נגב 2021: 3 16:00 - 19:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף17:00 - 18:30
 (זום;  ישיבת צח"י / מטה חירום מועצה - קורונה 20:30 - 21:00

יום שישי 21 מאי
 איסופים גלישה14:00 - 15:00

שבת 22 מאי
 איסוף גלישה11:00 - 12:00

יום ראשון 16 מאי
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (חגים דתיים יהודיים)ערב שבועות
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב12:00 - 12:30

 - Noa  Meshulamבסמוך )

יום שלישי 18 מאי
 - הילה קפלןאבי להם 12:30-17:00

 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג שבועות (ישראל)
 - (משרד ראש המועצה ) הערכת מצב-מטה חירום 09:30 - 10:00

לירז אייזנר
 תוכניות עבודה סטאטוס תכנון מול ביצוע - 09:45 - 10:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)יענקלה
 מנהלת גרעין ניצנה (פעם בחודש) עם ליאור 11:30 - 12:30

 - ערן דורון (במליאה )זלוף והילה קפלן, יהודה אבני ודוד פלמ"ח 

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

 אנשי חוק וסדר, ישראל זיו , יום טוב סמיה, גיורא14:30 - 15:30
 -  (בזום, מצ"ב קישור )איילנד, ממי פאר וצוות יח"צ רמת הנגב.

ערן דורון
 ערן/הילה - תוכניות עבודה, הערכות ללימודים 15:30 - 16:30

 - הילה קפלן (במשרדו של ערן)(תקציב שיפוצי קיץ קדם מליאה)
 לא לקבוע 17:30 - 21:30
 פעילות פרטית18:30 - 19:30

יום חמישי 20 מאי
 - (אצל ערן ) ג'רד, בקשות לקולורדו 2021- 2022 08:00 - 08:45

ערן דורון
 09:00 סיור חוות בודדים - יענקלה+ הילה + ערן09:00 - 12:30
 דני דלושנקוב, אבי, ערן והילה - סיכום מפגש 13:00 - 14:00

 - הילה קפלן (זום, רצ"ב קישור)האקתון פתחת ניצנה
 עודכן: ביקור קבוצת משקיעים בראשות  דהלוי- 14:00 - 16:00

 - itzurארליך חממה טכנולוגית ערן יענקלה איציק וליאון
 16:30 מדברן - מח"ט פארן, ערן דורון, קאבירה 16:30 - 17:30

 -  (נפגשים בבוסתן ניצנה )שרעבי, נטע, גלעד גבאי ואמיר שפיר 
ערן דורון
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23 מאי 2021 - מאי 2021
29 מאי 2021

יום שני 24 מאי
ירושלים

 פגישה בנושא שת"פ אזור תעשייה - רמת-נגב 08:30 - 09:30
 - לשכת ראש  (לשכת ראש מועצה אזורית רמת נגב)ונווה מדבר

המועצה נווה מדבר
 ועדה מחוזית 10:00 - 16:30
 - ערן דורון (משרד ערן) ביקור גדעון שביט15:15 - 15:45
 יוני שריר ותושבי רמת ציפורים 16:45 - 17:15
 פעילות פרטית18:00 - 19:00
 (מרכז  ברכות לתכנית מנהיגות צעירים ,מקומי"19:30 - 20:00

צעירים )
 (פאב  כנס הוקרה מועצתי למתגייסים וש"שנים20:00 - 22:00

 - גל ליטמן40)

יום רביעי 26 מאי
 - הילה קפלןאבי להם פה

שוליה בקהילה 
 אבי מאיר- משרד להתיישבות09:15 - 10:15
 בירושלים ברשות החברות אצל יאיר אידר, ערן 10:30 - 11:30

 -  (הגן הטכנולוגי מלחה, בניין 23, קומה 9)דורון+ליאת גדיש
yaire@gca.gov.il
 אורי אריאל12:00 - 13:00
 (ירושלים ) אצל יובל רז באוצר 13:00 - 14:00
 כנס בנושא מאורעות ההתפרעויות שהיו14:00 - 15:00
 (ירושלים ) אצל צחי דוד באוצר15:15 - 15:30
 (בזום) השקת הספר דרכי הבשמים ושיח 18:00 - 20:00

יום שישי 28 מאי

שבת 29 מאי

יום ראשון 23 מאי
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30
 ישיבת  מועצת האשכול- איגוד ערים אשכול 10:00 - 12:00

 - רויטל עטר כלפון (ZOOM)רשויות  נגב מזרחי
 (זום- לינק  זום עם ר' המועצות של הנגב המזרחי 10:00 - 11:30

 - Noa  Meshulamישלח בסמוך)
  ראיונות מקצועיים לתפקיד מנהל ניצנה11:30 - 13:30

(https://us02web.zoom.us/j/89144692887)Peer, Ronit - 
 יובל קיי בנושא תמיכה בפרוייקטים תיירותיים 14:30 - 15:00

 - ערן דורון (אצל ערן )בפתחה /  היטל השבחה עם הילה שליש 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:00 - 16:00
 - פעילויות  ערן דיברי סיום - יום הכשרת עובדים16:00 - 17:30

מועצה

יום שלישי 25 מאי
 - ERAN (במשרדו של ערן )  עוזי חבשוש - שוטף 08:00 - 08:30
 - לירז אייזנר מטה חירום בוועד מדרשה 08:30 - 09:30
 - ערן דורון (אצל ערן) קדם מליאה 15:00 - 16:30
 לא לקבוע 17:30 - 21:30
 (מדרשה ) הלוויה 18:00 - 19:30

יום חמישי 27 מאי
 פ.ע שוטף : ערן דורון/ מועצה אזורית רמת נגב 11:00 - 12:00

 - Hagar Sharan (בני אפרים 247 א' תל אביב)+ הגר/ גורן עמיר
 פגישה בנושא: ועדה מחוזית ערן דורון/ מועצה 12:00 - 13:00

אזורית רמת נגב + משה שפיצר/ מנכ''ל נגב גז + עופרה שקד +
 - Hagar  (בני אפרים 247 א' תל אביב)יוסי צרפתי/ גורן עמיר

 פגישת היכרות- נדב ברקן + ערן דורון (ראש 13:30 - 14:30
 -  (בני אפרים 247 א' , ת"א)מועצה איזורית רמת נגב) + הגר שרן

 רא"ם אנרגיה + ערן דורון - לקראת הועדה 14:30 - 15:00
 - Danielle Cohen (בני אפרים 247א)המחוזית 31.5
 פעילות פרטית14:45 - 15:45
 פגישה עם ראש מועצה אזורית רמת נגב, בנושא:16:30 - 17:30

בעיות חשמל בדרום, בהשתתפות: יפתח רון-טל, עופר בלוך, 
 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

 - Noa  Meshulamבסמוך )
 בלאנס ערן דורון ועדי איפרגן עם הלהקה של 19:15 - 19:30

 - רכזת תרבות (אולם גולדה קיבוץ רביבים)ברי 
 חתונה ג׳מילה19:30 - 20:30
 (אולם גולדה קיבוץ   ברי סחרוף ברמת הנגב 20:30 - 22:00

 - רכזת תרבותרביבים)
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30 מאי 2021 - מאי 2021
5 יוני 2021

יום שני 31 מאי
ירושלים

 - הילה קפלןאבי להם פה
 - ורד פליישריום אחרון בעבודה רחל קלר

פעילות פרטית
  פאנל נציבת השב"ס במכון למורשת בן-גוריון08:30 - 09:30

 - Shlomit Hoch Gronvall(צריף בן גוריון שדה בוקר)
 רעות , אריאל,  אריק  -  סיור במועצה האזורית 10:00 - 15:00

 - רעות יעקובי (המועצה האזורית רמת הנגב )רמת הנגב
  קונגרס יישיבת היגוי להצגת התכנון הראשוני 12:00 - 13:30

של תכנית לתשתית לאומית מס'  60 /א – הטמנת קו 161 ק"ו 
 (בזום)במערב מכתש רמון  הנכם

 ועדה מחוזית 13:30 - 20:30
 לא לקבוע15:30 - 16:30
 כנס דב ליטבינוף - הרצליה18:00 - 19:00

יום רביעי 2 יוני
 (אזור מנשה save the date סיור חברי מליאה ומזכירים  00:00

 - ערן דורוןלו"ז ישלח בהמשך )
שוליה בקהילה 

 - ערן דורון סיור חברי מליאה ומזכירים 08:00 - 18:00
 (זוהר בדשא, קיבוץ דליה (במסגרת  ישיבת מליאה 09:00 - 11:00

 - ערן דורוןהסיור של חברי המליאה והמזכירים) )
 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00

Sharan

יום שישי 4 יוני
מוטי בחופש
 - ג'רד וויט איתי ומור דבינסקי נוחת08:00 - 08:30
 מוזיאון הפלמ״ח09:00 - 15:00

שבת 5 יוני
מוטי בחופש
 איסופים - גלישה 16:00 - 17:00

יום ראשון 30 מאי
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 חזי יצחק בנושא הקמת מצפה כוכבים בתיכון 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עם ספי מלכיאור 

 - ערן דורון (אצל ערן) ג'רד - תמיכה מקולראדו 08:30 - 09:00
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 דורית שרף בוסל, מקדמת בריאות אזורית 09:30 - 10:00

 - הילה קפלן (חד"ן מליאה, פורום מנהלים)באשכול נגב מזרחי
 תוכניות עבודה סטאטוס תכנון מול ביצוע  - 11:30 - 12:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)אסף עמיחי

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף12:15 - 13:30
 -  (חדר מליאה) הרחבת המתנ"ס- הצגת התכנון13:30 - 14:30

אווה ליפשיץ
 היכרות עם ראש מ.א רמת נגב וישיבה בנושא 15:00 - 17:00

 (משרדי רמ"י מחוז דרום - מדרשת בן גוריון - חלק פיזית וחלק זום 
(ZOOM / קומה 1, קריית הממשלה ב"ש(HSHAIK) שי קרפ - 

 - אווה  (עזוז) עזוז הסדרת גבולות בין המגרשים18:00 - 20:00
ליפשיץ

יום שלישי 1 יוני
 (אזור מנשה save the date סיור חברי מליאה ומזכירים  00:00

 - ערן דורוןלו"ז ישלח בהמשך )
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 08:30 - 09:30
דורון

 (במשרדו  ערן, אליעזר, הילה וזוהר - מס הכנסה10:00 - 10:30
 - הילה קפלןשל ערן)

 תזכורת! מפגש הדרכה בזום על הקול קורא קיץ 10:30 - 11:30
2021(https://zoom.us/j/93775992017) Or Kobi - 

 10:30 פגישה אצל ערן דורון בנושא הקמת 10:30 - 11:00
 (מועצה- משרד חממה טכנולוגית - איציק צור ויענקלה מוסקוביץ

 - Sapirערן)
 (במשרדו של  פורום פיתוח כלכלי מס' 3 - המשך11:00 - 12:00

 - ערן דורוןערן)
 מתקיימת בזום עבור כלל חברי ההנהלה! ישיבת 12:00 - 14:00

הנהלה מרכז השלטון האזורי בישראל- פורום תאגוד המרחב 
 לא לקבוע 17:30 - 21:30
22:00 - 21:00 Out of the Desert: Music & Dance from Ramat 

HaNegev 

יום חמישי 3 יוני
 מוטי בחופש00:00

 מורדוך מלון קדמא - בי"ס שדה07:50 - 08:20
 (במשרדו של ערן  איתן דוניץ, ערן דורון - שוטף 08:00 - 09:00

 - ערן דורוןדורון )
 - הילה קפלן שוטף ערן/הילה במקום ביום ראשון09:00 - 10:00
 סיור אגף תקציבים באוצר ואגף תכנון במשרד 10:00 - 13:30

 - ערן דורוןראש הממשלה בפיתחת ניצנה  
15:00 - 14:30zoom meeting with Nikki  

https://us02web.zoom.us/j/83140453136?pwd=QW1HUTZlcW9Oa0)
  (משרד ערן) שרון פנגלה-מועמד לניהול נגב סיני14:30 - 15:00
- ספי מלכיאור

 (חדר מליאה-מבנה  הסעות תשפ"ב-נגב סיני15:30 - 17:00
 - ספי מלכיאורמנהלה במועצה)
 ערן דורון + איתן פלזנשטיין - בי"ס עבדה 17:00 - 18:00
 - רם זהבי (לשכת מנהל המחוז )-בדואים בנגב 
 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

 - Noa  Meshulamבסמוך )
 גאים לקחת חלק, במסגרת חודש הגאווה : סרט 20:30 - 22:00


