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1 אוגוסט 2021 - 
7 אוגוסט 2021

יום שני 2 אוגוסט
ירושלים

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

 (זום) ועדה מחוזית 09:00 - 13:00

 (מיתווה פתיחת  ועדת החינוך התרבות והספורט11:00 - 12:00
שנת הלימודים התשפ"ב בזום)

 אצל גלבוע זינגר החלטת ממשלה רמת נגב - 15:00 - 16:00
 - גלבוע זינגר (משרד ראש הממשלה קפלן 3 קומה 6)משבש

 הטמנת הקו במכתש רמון - הישיבה תתקיים 17:00 - 18:00
 - אודי אדיריבזום

יום רביעי 4 אוגוסט
 (פאר לוין - השלושה 2  ממי פאר + ערן דורון 12:30 - 13:30

 - סיון אלקוביכניסה B1 קומה 5 )

 פיני כהן+ערן דורון (ראש מועצה אזורית רמת 14:00 - 15:00
 - Mor Plonski (מרכז עזראילי, מגדל עגול קומה 37 תל אביב)הנגב)

 פגישת היכרות עם הלל מילא יו"ר חממה 17:00 - 17:30
 - ערן  (בניין מידטאון קומה 9 משרדי EY מנחם בגין 144 )פרונטיר

דורון

21:00 - 20:00palm springs שיחה עם  (ZOOM) 

21:00 - 20:00Palm Springs -RNG  
https://us02web.zoom.us/j/88072640846?pwd=bE0rRkdrNVdiNFR5)

(TGlIQU9Nblozdz09דפנה כהן - 

 מגרשים מוארים - מפגש אחרון 21:00 - 22:00

 (פאב  אירועי הקיץ-  שירה בציבור עם בוביזמר 21:00 - 23:30
 - רכזת תרבות40)

יום שישי 6 אוגוסט

שבת 7 אוגוסט

יום ראשון 1 אוגוסט
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 רדיו דרום07:00 - 08:00

 ורד חדידה, הילה ולירז בנושא נוהל הלווית 08:15 - 08:30
 - ערן דורון (אצל ערן )ושבעה 

 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף08:30 - 09:30

 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 12:00

 האקתון פתחת ניצנה - פורום פיתוח כלכלי 10:00 - 11:00
 - הילה קפלן (חדר ישיבות מועצה)(חלק מפורום מנהלים)

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 12:00 - 13:00

  (מו"פ רמת נגב - חדר ישיבות) 13:00 הנהלת מו"פ13:00 - 15:00

 (מועצה-  צמיחה דמוגרפית, תרומה מלאס וגאס14:30 - 15:30

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

 -  (משרד של ערן) קן ונירה אברמוביץ עם שמיל16:30 - 17:00

 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00

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

יום שלישי 3 אוגוסט
 אורלי וילנאי09:00 - 10:00

 שיחה ראש המועצה - צוות ש"ש קולורדו - נועה,10:00 - 11:00
 - ג'רד וויט (משרד ראש המועצה)איתי, יואב, יאלי

 - ערן דורון (באורגן ) שפרה בוכריס, שוטף 11:00 - 11:30

 - ערן דורון (אצל ערן ) נטע שוטף11:30 - 12:00

 פ.ע.אורי אריאל ויואל זילברמן בנושא ש.ש. 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )השומר החדש

 סיור בפתחה עם אורי אריאל ופגישה עם 13:00 - 14:30
הצעירים של השומר החדש 

 - ברכי  (טלפוני) פנייה קול קורא כיתות ותיקים14:30 - 15:00
דליצקי

16:00 - 15:00 Zoom conversation with the mayor of Plonsk 
and the mayor of Ramat Hanegev(zoom) ערן דורון - 

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 5 אוגוסט
 סיור מוקד רואה- נחל שורק/גוש עציון - רצ"ב 08:00 - 16:00

 - לירז אייזנר (נחש שורק/גוש עציון )לו"ז 

 זום - תמונת מצב קורונה מטה חירום רביבים 08:30 - 09:00
 - הילה קפלן (זום, רצ"ב קישור )ומדרשה

 פ.ע. עם מנכ"ל משרד החינוך ומרכז השלטון 16:30 - 17:30
 (השלושה 2, קומה 11, לשכת המנכ"ל משרד החינוך, חניה האזורי 

 - שי בחניון היכלי הספורט ואת הפתק החניה להביא עימכם ללשכה)
חגג

 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
 - Noa  Meshulamבסמוך )

19:30 - 18:30Helmsley/RNG Zoom Meeting  meeting ID 913) 
(Password: 000947 0714 5677Matthew Marlott - 

 יום הולדת לניבה 20:00 - 23:00
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8 אוגוסט 2021 - 
14 אוגוסט 2021

יום שני 9 אוגוסט
ירושלים

 - ערן דורון תכנית מעוז (כוול לינה)08:00 - 17:00

 ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

יום רביעי 11 אוגוסט
 תכנית מעוז 08:00 - 17:30

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

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

 שמירה19:00 - 22:00

יום שישי 13 אוגוסט

שבת 14 אוגוסט

יום ראשון 8 אוגוסט
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

  **תזכורת**  נא לאשר הגעה!! פורום מנהלים 08:45 - 14:30
 (מרכז פסג"ה , מצפה עם פרום מנהלים מצפה רמון ( רצ"ב לו"ז)

 - ערן דורוןרמון )

 ישיבה בזום-(בהמשך לישיבה מיום 14:00 - 15:00
8.11.2020-)-פתרון הבעיות הצפויות במטמנות בטווח 

הקצר-שי חג'ג' , עוזי חבשוש-,נימרוד חלמיש-,ערן דורון-ר.מ. 
אזורית רמת נגב,בורבא יצחק-,שלמה דולברג,איתי חוטר,מירה 

 (בזום ~~קישורסלמון,קרנית גולדווסר,מאיה קרבטרי,הילה זהבי
בגוף הזימון~~  (באם יש בעיה עם המועד דברו 

 שיחת זום דחופה - קו"ק שטחים פתוחים עם 15:30 - 16:00
 (מצ"ב הילה, שירה מור יוסף, עוזי חבשוש, יענקל'ה, אסף ונטע 

 - ערן דורוןקישור לזום )

 שיחת פתיחה עם ר' המועצה: גרעין פרק 2 18:00 - 19:00
ברמת הנגב (משימת הגרעין כציונות של ימינו- בחינוך 

 - אורלי זרחין (בכמהין)ובחקלאות)

 18:30 כנס חקלאים בנושא הרפורמה ופרויקט 18:30 - 20:00
 - Sapir (מועדון קדש ברנע)משתלמים- מצ"ב הזמנה

יום שלישי 10 אוגוסט
 תכנית מעוז 08:00 - 17:30

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

 אירועי הקיץ ברמת הנגב- שי צברי במופע טריו 21:00 - 23:30
 - רכזת תרבות (פאב 40)בפאב 40

יום חמישי 12 אוגוסט
 ישיבה בנושא קידום פרויקטים בהמשך לסיור 08:30 - 09:30

 - דניאל גיגי (במועצת רמת נגב)יו"ר קק"ל ברמת נגב

 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה ועוזי חבשוש 10:00 - 10:30

 - נטע שחם דיון המשך שטחי אש פד"מ10:00 - 10:30

 - ערן דורון (אצל ערן ) סטטוס פתיחת שנה"ל 10:30 - 11:00

 - ספי  (משרד ערן) רמת הנגב-מדד הקהילתיות11:00 - 12:00
מלכיאור

 - הילה קפלן (במשרדו של ערן) שוטף הילה/ערן12:00 - 13:00

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה מור יוסף- שוטף 13:00 - 14:00
דורון

 הכרות קצרה עם רינת גובי מנהלת נגב סיני13:00 - 13:15

 לא לקבוע15:00 - 16:00

 (זום;  סטטוס קורונה יישובים / מטה חירום 16:00 - 16:30
https://us02web.zoom.us/j/84252431510)לירז אייזנר - 

 קיץ ברמת הנגב הצגת ילדים פינוקיו של 16:30 - 17:30
 -  (שדה בוקר)תאטרון השעה הישראלי- קיבוץ רביבים מגיל 3+

 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
 - Noa  Meshulamבסמוך )
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15 אוגוסט 2021 - 
21 אוגוסט 2021

יום שני 16 אוגוסט
חופש

 - אורלי מחלקת נוער בחופשה מרוכזת :) 15-26/8/21
זרחין

 - ערן דורון מירי חופש 00:00

ירושלים

 ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

 מפגש היערכות לפתיחת שנת-הלימודים עם 19:30 - 21:00
עוזר שר הביטחון, הממונה על ההתגוננות - מר משה אדרי, 

מנכ"ל משרד החינוך מר יגאל סלוביק, והגב' טליה לנקרי ראש 
 מחטיבת העורף במל"ל

https://us06web.zoom.us/j/82968219069?pwd=U3VEa1JMVlJJVUx)
(NcXJzM2tpSmFIUT09קורל טייג - 

יום רביעי 18 אוגוסט
חופש

 - אורלי מחלקת נוער בחופשה מרוכזת :) 15-26/8/21
זרחין

 כנס איגוד מנהלי החינוך - הערכות לשנת 10:00 - 14:00
הלימודים

 שמירה18:00 - 22:00

יום שישי 20 אוגוסט
חופש

 - אורלי מחלקת נוער בחופשה מרוכזת :) 15-26/8/21
זרחין

 מסיבה בעזוז18:00 - 22:00

שבת 21 אוגוסט
חופש

 - אורלי מחלקת נוער בחופשה מרוכזת :) 15-26/8/21
זרחין

יום ראשון 15 אוגוסט
 חופש00:00

 - אורלי  מחלקת נוער בחופשה מרוכזת :) 00:0015-26/8/21
זרחין

 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 רכישת מבנה של האוניברסיטה- דוד, מאיה, 15:00 - 16:00
 עו"ד תמי, ערן דורון, עו"ד אבי להם

(https://us02web.zoom.us/j/89186110648)David Bareket - 

יום שלישי 17 אוגוסט
חופש

 - אורלי מחלקת נוער בחופשה מרוכזת :) 15-26/8/21
זרחין

 - ערן דורון מירי חופש 00:00

 אירועי הקיץ ברמת הנגב - מופע מחול עם נועה 16:30 - 17:30
 - רכזת תרבות (משאבי שדה)זמיר קישקושלוגיה לקטנטנים 

 קיץ ברמת הנגב הצגת ילדים " בגדי המלך 16:30 - 17:30
 - רכזת תרבות (קיבוץ טללים)החדשים"  תיאטרון השעה ישראלי

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

 קיץ ברמת הנגב הצגת ילדים " בגדי המלך 18:00 - 19:00
 - רכזת תרבות (כמהין)החדשים"  תיאטרון השעה ישראלי

 שיתוף פרויקט מתקן חולות לתושבי פתחת 20:00 - 21:30
 - אווה  (זום; https://us02web.zoom.us/j/89500199058)ניצנה

ליפשיץ

יום חמישי 19 אוגוסט
חופש

 - אורלי מחלקת נוער בחופשה מרוכזת :) 15-26/8/21
זרחין

  זום מטה חירום / צח"י ומזכירי יישובים 08:30 - 09:30
(https://us02web.zoom.us/j/83822732460)לירז אייזנר - 

 סיכום ואישור תוצרי שלב התכנון של התוכנית 09:00 - 10:00
 - רויטל עטר כלפון (ZOOM)האסטרטגית לאשכול נגב מזרחי

 (זום-  10:00 שיחת זום בנושא תביעות עובדים 10:00 - 11:00
 - Sapirמצ"ב קישור)

 כנס המינהל לחינוך התיישבותי12:00 - 13:00

 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
 - Noa  Meshulamבסמוך )

 (ברחבת המועדון-  ערב זמר ושיר עם מירי אלוני20:30 - 22:30
 - רכזת הגיל השלישיקיבוץ משאבי שדה)
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22 אוגוסט 2021 - 
28 אוגוסט 2021

יום שני 23 אוגוסט
חופש

 - אורלי מחלקת נוער בחופשה מרוכזת :) 15-26/8/21
זרחין

ירושלים

 (זום, רצ"ב  FW: הערכות לפתיחת שנת הלימודים09:00 - 10:30
 - הילה קפלןהקישור)

 כנס הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב 12:00 - 13:30
 בהשתתפות שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא 

(https://bit.ly/openPeBet)רם זהבי - 

 (זום, רצ"ב  מתווה חזרה ללימודים  תשפ"ב16:30 - 17:30
 - הילה קפלןהקישור)

 (אודיסאה ב"ש ) חתונה ספיר מו"פ 20:00 - 23:00

יום רביעי 25 אוגוסט
חופש

 - אורלי מחלקת נוער בחופשה מרוכזת :) 15-26/8/21
זרחין

 - ערן דורון מירי חופש 00:00

 (זום, רצ"ב  קדם מליאה ערן הילה שירה ואמיר09:40 - 11:00
 - הילה קפלןקישור)

 דיון פומבי (זומי) מספר 5 (משלים) "נאות 10:30 - 13:30
חובב-באר שבע" - הוועדה הגיאוגרפית דרום של משרד הפנים 
בנושא: השלמת תשובות שנתבקשה עיריית באר שבע להציג 

 - תומר קשת (הדיון הינו דיון זום בלבד )לבקשת הוועדה, ותגובות 

 כינוס חירום בעקבות הרפורמה בחקלאות - 11:00 - 13:00
 - קורל טייג (מועצה אזורית גזר)במועצה האזורית גזר

 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 16:00 - 17:00
Sharan

 מופע בידור חדש של צוותא -הגן של " ציקי" - 21:00 - 22:30
 - רכזת תרבות (פאב 40)למבוגרים, קורע מצחוק בפאב 40

יום שישי 27 אוגוסט
חופש

שבת 28 אוגוסט
 חופש00:00

יום ראשון 22 אוגוסט
חופש

 - אורלי מחלקת נוער בחופשה מרוכזת :) 15-26/8/21
זרחין

 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 16:00 תכנית הסברה והתחסנות במועצות 16:00 - 17:00
האזורית לבני נוער 12-18 + שי חג'ג', ערן דורון, דורון אשכנזי, 

מירב בן שימול, חגי גרוס,  מרי יוסף, ענת זמל, ד"ר ענת 
 פינקלשטיין, ריטה סולברג, שדאד, מלקמו

(https://us02web.zoom.us/my/ilanan)לשכת מנהלת המינהל - 

 (זום;  אפיון מתקן חולות20:00 - 21:30
https://us02web.zoom.us/j/85267098756)אווה ליפשיץ - 

יום שלישי 24 אוגוסט
חופש

 - אורלי מחלקת נוער בחופשה מרוכזת :) 15-26/8/21
זרחין

 - מירי טוכטרמןמירי חופש

 (בנייני האומה ועידת החינוך של השלטון המקומי 09:00 - 15:00
ירושלים)

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 26 אוגוסט
חופש

 - אורלי  מחלקת נוער בחופשה מרוכזת :) 00:0015-26/8/21
זרחין

 - ערן דורון מירי חופש 00:00

 תרגיל יחל״צ16:00 - 22:00

 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
 - Noa  Meshulamבסמוך )
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אוגוסט 2021

29 אוגוסט 2021 - 
4 ספטמבר 2021

יום שני 30 אוגוסט
ירושלים

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

 (מופ  ביקור שגריר וויאטנאם בתחנת הניסיונות 10:00 - 12:00
 - tsionsרמת נגב )

 בנייה בשכונת 44 בקיבוץ טללים - בהשתתפות 12:00 - 13:00
זיו מצליח, יו"ר ועד הנהלה טללים, בועד הולנד וראש המועצה 

 (אצל אסנת קמחי בירושלים - רח' האזורית רמת נגב - ערן דורון

 - הילה קפלן (במשרדו של ערן) ערן/הילה - שוטף13:00 - 14:00

 שמואל בזק וידידיה בנושא הסעות מרחב עם 14:00 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)עם ספי  

 חגי רזניק15:00 - 16:00

 תזכורת: כינוס ראשי המועצות האזוריות עם 16:00 - 17:30
מפקד מג"ב - עדכונים ותיאום ציפיות לקראת פתיחת שנת 

 הלימודים תשפ"ב

 אסיפת הורים - נדב וגורי17:30 - 18:00

 הלוויה -דליה שחק18:00 - 18:30

 (בבית משפ' ישראל אריאלה) פרידה מרועי ליפשיץ19:30 - 21:30

יום רביעי 1 ספטמבר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 - ערן דורון תחילת שנה"ל08:00 - 12:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 13:00 - 14:00

 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף14:00 - 15:00

 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה מור יוסף- שוטף 15:00 - 16:00
דורון

 שלומי הייזלר  עוזי חבשוש - חאן בארותיים 16:00 - 17:00
 (זום (לבדוק על זום)

https://us02web.zoom.us/j/87469678163?pwd=dXNob2oxdURJZnhz
(WHAvWDdMVTBVdz09שלומי הייזלר - 

 פרופ' עמית גרוס עם ערן דורון, יענקלה 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )מוסקוביץ וארז ימיני 

 - הילה קפלן (בבית של הילה) ערב צוות19:00 - 21:00

יום שישי 3 ספטמבר
 (נגב סיני ) טקס קבלת ילדי כיתה א' נגב סיני 11:00 - 12:00

שבת 4 ספטמבר

יום ראשון 29 אוגוסט
 - מירי טוכטרמןמירי חופש

 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

  פגישה - ראש מועצת רמת נגב - ערן דורון 10:00 - 11:00
 - תומר לוטן(לשכת מנכ"ל ירושלים )

 (קומה 6 קפלן 3  החלטת ממשלה רמת נגב11:00 - 12:00
 - גלבוע זינגרירושלים)

 (אצל תומר, קרית  שוטף עם מ.א. רמת נגב13:30 - 15:00
 - מרים כהןהממשלה, רח' התקוה 4, קומה 3 בנין 3באר-שבע)

 זום ! נא לאשר השתתפות - תומר גוטהלף - 13:30 - 15:00
 - ערן דורון (זום, רצ"ב הקישור)שוטף עם מ.א. רמת נגב 

 (זום, רצ"ב  אסטרטגיית חשמל ברמת הנגב 15:00 - 16:00
 - הילה קפלןקישור)

  עודד פורר- שר החקלאות יחד עם אורי אריאל16:00 - 17:00
(כנפי נשרים 7 קומה 3 כניסה דרך משרד הדתות)

  לוויה שגיא בשן18:00 - 19:00

  העתק: אירוע פרידה גערן 16 (כולל הורים)19:00 - 21:00

 (בזום, רצ"ב  שיחת תושבים לפתיחת שנה"ל 20:30 - 22:00

יום שלישי 31 אוגוסט
 - מירי טוכטרמןמירי בבדיקות

 חב' טו מיקס - הצגת פסטיבל בחאן השיירות 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור )באוקטובר 

 שיתופי פעולה סוכנות והמועצה אזורית רמת 11:00 - 15:00
 - Yoel, David (מקום המפגש - בניצנה אצל דוד פלמח)נגב

 הרמת כוסית לרוה"ש  אצל מח"ט פארן אלעד 13:00 - 14:00
 (חטמ"ר פארן קציעות )שושן 

 - ערן  (אצל ערן ) גידי סולימני עם עוזי חבשוש14:30 - 15:30
דורון

 - ערן דורון (אצל ערן דורון ) ג'יימס קנארק 15:30 - 16:00

  סיור בעבד'ה  עם אלמוג בן זכרי, שירה 16:00 - 19:00
 - ערן דורון (נפגשים במועצה )אברהמי  ויוני שריר

 שרת החינוך במרכז שליטה ובקרה של משרד 19:30 - 21:00
החינוך

  19:30-23:00 חדר מצב לפתיחת שנה"ל (הדר)19:30 - 23:00
 - יגאל סלוביק(אולם 1, ת"א (מנהלי מחוזות עולים בזום))

יום חמישי 2 ספטמבר
 סיור בגנים/בתי הספר08:00 - 12:30

 (רביבים,רתמים,  סיור תחילת שנה בגנים08:30 - 12:30
 - מיכל פריאלמ.שדה,אשלים, קדש)

 הרמת כוסית לראש השנה תשפ"ב וישיבת 11:30 - 14:00
 (אולמי האחוזה, מודיעין מכבים אסיפה כללית ב-02.09.2021

 - קורל טייגרעות, שד' התעשיות 14)

 (תמצאו מקום במתחם  מירב בן שימוןל,ערן דורון14:00 - 15:00
 - ליאורה ברנסהרמת הכוסית)

 בחינת עובד מצטיין עם הילה, אליעזר וורד 16:00 - 16:30
 - ערן דורון (טלפונית)פליישר 

 FW: שי חג'ג' + דורון ערן + משה ינאי +ליאת 16:30 - 17:30
כהן + אבשלום (אבו) וילן + שלומית משה + עדי שי בנושא: 

 (באמצעות הזום  תוכנית העשרה לבתי ספר בפריפריה

 -  חגיגות חג העלייה לרתמים (15 שנים לישוב)17:30 - 19:30
רכזת תרבות

 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
 - Noa  Meshulamבסמוך )

 -  הי הו תפוח בדבש מדרשה טקס ראש השנה19:00 - 19:30
mazkir@mbg.org.il


