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29 אוגוסט 2021 - 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 עם14:00 - 14:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון)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 אברהמי16:00 - 19:00

 - ערן דורון (נפגשים במועצה ) 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 רעות,אסיפה כללית ב-02.09.2021
 - קורל טייגשד' 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
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5 ספטמבר 2021 - ספטמבר 2021
11 ספטמבר 2021

יום שני 6 ספטמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)ערב ראש השנה
 (חדר מליאה -  העתק: פגישת מזכירים - מועצה 08:30 - 10:30

 - הילה קפלןמועצת רמת הנגב )

יום רביעי 8 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום השני)

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

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

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

יום שישי 10 ספטמבר
 (בי"ס צין ) טקס קבלת ילדי א' בי"ס צין10:30 - 11:30

שבת 11 ספטמבר

יום ראשון 5 ספטמבר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 08:00 - 10:00
 פ.ע. בנושא : מעבר לחמישה ימי לימוד : גב' 09:00 - 10:00

שירה גרוס, משרד האוצר+ שי חג'ג', יור' מרכז השלטון 
 (פרטים 10:00 - הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 10:00 - 11:30

 - פעילויות מועצהבהמשך)
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 11:30 - 12:30

דורון
 ישיבת הכנה לקראת פגישה עם שרת הפנים 12:30 - 13:00
 הצגת תכנית טיילת בן גוריון - תכנון, תקציב, 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף14:00 - 15:30
 (במשרדו של  ספרייה אזורית - הילה, ספי ומאיה15:00 - 15:30
 האקתון פתחת ניצנה - ערן, הילה אבי , דני 15:30 - 16:30
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00
 הרמת כוסית ראשי רשויות עם אלוף פיקוד דרום17:45 - 18:45
 שיחת זום עם שכונה חדשה שדה בוקר , איציק 19:00 - 20:00
 הרמת כוסית לשנה החדשה - עם מתנדבי 20:00 - 21:30

יום שלישי 7 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום הראשון)

 - ערן דורון (אצל ערן ) איציק צור, שוטף 10:30 - 11:30
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף12:30 - 13:30

דורון
 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 9 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)צום גדליה

 - ערן דורון (טללים) ביקור בגני ילדים בטללים 07:45 - 08:25
 -  (לשכת ראש המועצה רמת נגב) פ.ע יהודה וערן08:30 - 09:00

Avni, Yehuda
  גיל דגן מנהל קמ"ג התכנות לשיתופי פעולה09:00 - 10:00

(אצל ערן )
 - Noa  (ZOOM) מגלים: נושאים שוטפים ערן ונועם10:00 - 10:30

Deutsch
 קדם ישיבה להכנה לימי תקציב למנהלים עם 11:00 - 12:00

 - ערן דורון (אצל ערן )הילה, אליעזר, זוהר ואמיר 
 - ערן דורון (אצל ערן) נטע שוטף12:00 - 12:30
 פגישת עבודה עם  ירון תמיר מנכ"ל 13:00 - 14:00

אגרוסטאדיס, ענבל , ערן דורון, תמיר עידן, מאיר צור, חני 
 הקדמת פגישת היכרות של מרכז המשק החדש 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (משרד של ערן) נטע ערן אישי16:00 - 16:15
 (במדרשה) הלוויה סול ברנד 17:00 - 18:00
 (זום- לינק ישלח  סטטוס שבועי חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
 -  (זום) הכנה לדיון ועדת חלף היטל השבחה19:00 - 20:00



3 ערן דורון10:36 06/10/21

שוהדגבא
12

3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

אוקטובר 2021
שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
2627282930

12 ספטמבר 2021 - ספטמבר 2021
18 ספטמבר 2021

יום שני 13 ספטמבר
ירושלים

 - הילה קפלןאבי להם פה
 - ערן דורון תכנית מעוז 08:00 - 17:00
 ולקחשפ כמהין11:00 - 12:30
 הדרכה כללית למשתמשים - מערכת חדשה 11:00 - 12:00

 - הילה קפלן (בהנדסה- חדר ישיבות)רכש והתקשרויות
 (זום /  הכנה לפגישה עם סיגל מורן - נטע והגר16:00 - 16:30

 - ערן דורוןטלפוני)
  ערב הוקרה למתנדבי הרפואה ברמת הנגב 17:30 - 18:00

 - לירז אייזנר(מועצה )
 -  (תיכון- מבנה יב) הצגת מיזמים- תכנית מקומי19:00 - 20:15

ליאור זלוף
 סרט נע "סאבלט" + שיח שחקן ניב ניסים ( 20:30 - 22:30

 - רכזת תרבות (אולם גולדה)בשיתוף מפעל הפיס) 

יום רביעי 15 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב יום כיפור

יום שישי 17 ספטמבר
18:30 - 18:00 - Toast to Shana Tova Ramat HaNegev/JCO 

Mayor Eran Doron(https://us02web.zoom.us/j/83860994962)  - 
ג'רד וויט

שבת 18 ספטמבר

יום ראשון 12 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 ועדה מחוזית מליאה 09:00 - 15:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) שחר שילה, שוטף 11:00 - 11:45

 -  (זום) מפגש יו"ר ועדות מרכז השלטון האזורי 15:00 - 16:30
ליאורה ברנס

 - (במשרדי הועד ) היכרות עם הועד החדש כמהין 16:30 - 17:30
ערן דורון

 - ליאור זלוף (ניצנה) הרמת כוסית עם גרעין ניצנה17:30 - 19:30
 (בהאב מרכז  ישיבת מליאה , נא לאשר הגעה !!18:00 - 20:30

 - ערן דורוןצעירים במועצה )
 הרמת כוסית יחל״צ20:00 - 21:00

יום שלישי 14 ספטמבר
 (  מצ"ב לו"ז - יום מרוכז 1 -הכנה לתקציב 08:302022 - 16:00

מיינדסט ירוחם בוויז   ״ירוחם טק״,  זה מוביל לחנייה שלהם  הבניין 
 - ערן דורוןהימני (החדש))

 ספי וערן - נושאים שוטפים (הכנה לדירקטוריון) 15:30 - 16:00
 - סיגל מורן (ארומה- צומת דבירה) פ.ע. ערן דורון 17:00 - 18:00
 תזכורת: פגישת זום בהשתתפות השרה וח"כ 20:00 - 21:30

 מרב מיכאלי, השר עומר בר-לב וח"כ רם שפע
https://zoom.us/j/91473377232?pwd=aTBIMEd4Q3l1QU9WZWJlam)

(phQkc2UT09קורל טייג - 

יום חמישי 16 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)יום כיפור

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

יום שני 20 ספטמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)ערב סוכות
 משוב 360 עם ויסאם08:30 - 09:30
 -  (זום) בחירת תמונות-הנגב מגיע לבן גוריון10:30 - 11:30
שירה אברהמי

יום רביעי 22 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הראשון-ישראל)

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

 אצל גיא בסוכה12:30 - 13:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:00 - 15:00

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

יום שישי 24 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)

שבת 25 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)

 - ERAN (במשרדו של ערן )  עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00

יום ראשון 19 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

  save the date  יום מרוכז 2 - הכנה לתקציב  08:30 - 15:30
 - ערן דורון (חוות כרמי עבדת )2022 

  בחירת תמונות לתערוכת הנגב מגיע לבן גוריון15:30 - 16:00
 - שירה אברהמי(זום)

 ישיבה בנושא תיקון תמ"מ של פרוגרמה 16:00 - 17:00
 - דלית זילבר (מצב קישור לזום - מעודכן)תיירותית בחוות דרך היין

 -  (בזום) ערן דורון ראש מועצת רמת נגב17:00 - 18:00
maayans@mof.gov.il

  ישיבת דירקטוריון מתנ"ס רמת נגב 2021: 17:005 - 20:00
 - ספי מלכיאור(חדר ישיבות - אולם האב- מרכז יזמות -)

יום שלישי 21 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)סוכות (ישראל)

 - ערן דורון (אצל ערן ) איציק צור, שוטף 10:30 - 11:30
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי, שוטף12:30 - 13:30

דורון
 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 23 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)

 ברכות באירוע להשקת ספרו של זאב זיוון18:00 - 19:00
 חוגגים סוכות עם מופע של להקת טיפקס בפאב 21:30 - 23:00

 - רכזת תרבות (פאב 40)40 
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2 אוקטובר 2021

יום שני 27 ספטמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)הושענא רבה (חול המועד סוכות)

יום רביעי 29 ספטמבר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג סוכות (ישראל)
 אישור דוחות כספיים איגוד רשויות+ איגוד ערים08:00 - 09:00

 - רויטל עטר כלפון (ZOOM)אשכול נגב מזרחי
 ישיבת תקציב אגף והצגת תכניות עבודה, 09:00 - 11:00

 - ערן דורון (במליאה )יענקל'ה מוסקוביץ
 - ערן דורון (אצל ערן דורון ) אלי חזקיהו , שוטף 09:00 - 09:30
 - ערן דורון (אצל ערן) שפרה בוכריס, שוטף09:30 - 10:00
 - ערן דורון (אצל ערן) קדם מליאה 11:30 - 13:00
 - הילה קפלן קישור זום להילה קדם מליאה11:30 - 12:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 14:00 - 15:00

 מנהלת גרעין ניצנה- ליאור זלוף והילה קפלן, 15:00 - 16:30
 - ערן דורון (במליאה )יהודה אבני ודוד פלמ"ח 

 (ירושלים משרד הפנים  פגישה עם השרה שקד15:15 - 16:15
 - Noa  Meshulamלשכה- קפלן 2 קומה 1 משרד הפנים )

 (קישור  16.15- הערכות לפתיחת שנה (רשויות) 16:15 - 17:15
 (ג'רד מתקשר  איתי וג׳רד שוטף - הכנה לביקור 18:00 - 19:00

יום שישי 1 אוקטובר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 עדכון סטטוס מרכז חדשנות  ליאון דוד ואיציק 09:30 - 11:00
צור 

שבת 2 אוקטובר

יום ראשון 26 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)
 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30
 - Noa  Meshulam חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

יום שלישי 28 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 30 ספטמבר
  גלריית השביל (ערן-הילה-ספי) הצגת גלריה 08:15 - 09:15

 - ספי מלכיאור(משרד ראש המועצה )
 ישיבת תקציב אגף והצגת תכניות עבודה, אסף 11:00 - 13:00

 - ערן דורון (במליאה )עמיחי 
 - הילה קפלן זום להילה11:00 - 11:30
 ישיבת תקציב אגף והצגת תכניות עבודה, ורד 13:00 - 15:00

 - ערן דורון (במליאה)פליישר 
 - הילה קפלן זום להילה13:00 - 13:30
 - (משרד ערן דורון) פגישת הכנה לנסיעה לארה"ב14:30 - 15:30

ערן דורון
 השתלבות המועצות האזוריות במאבק מעונות 16:30 - 17:30

 היום - שי חג'ג', יוחאי, אלירם, חיליק, חני,  מירב בן שימול, ערן
(https://us02web.zoom.us/j/84687308283)גליה ברמי - 

  מופע של הג'ירפות  - אירוע קהילתי עם גרעין 17:30 - 21:00
 - רכזת תרבות (ניצנה)ניצנה  ( תיכף יהיה שם מגניב יותר) .

 חתונה דורית דלריאה19:45 - 20:45


