
1 ערן דורון11:03 07/11/21

שוהדגבא

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

אוקטובר 2021

שוהדגבא

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

ספטמבר 2021

26 ספטמבר 2021 - 
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 08:00 - 09:00
 - רויטל עטר כלפון (ZOOM)ערים 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

  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



2 ערן דורון11:03 07/11/21

שוהדגבא

123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

נובמבר 2021

שוהדגבא

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

אוקטובר 2021

3 אוקטובר 2021 - 
9 אוקטובר 2021

יום שני 4 אוקטובר
ירושלים

 -  (מלון קדמא) ארוחת בוקר עם אירית ולדבאום08:00 - 09:00
ערן דורון

 יאיר מעיין / ערן דורון  - הצגת תכנית עבד'ה 08:30 - 09:30
 (מועצה אזורית רמת הנגב ( בוויז) עם שירה מור יוסף ויוספה 

 - ערן דורוןבמשרדה של שירה מור יוסף בניין ההנדסה )

 ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

 סיור ארכיון בן גוריון - עירית וארט תורמים 10:30 - 11:30
 - ג'רד וויט (מדרשת בן גוריון ארכיון )קולורדו

 אזכרה לשמען פרס11:00 - 12:00

 חניון קרוואנים עם שחר שילה, שירה מור יוסף, 12:45 - 13:45
 - ערן דורון (ZOOM רצ"ב קישור)נטע ,עוזי , רונית ניר

 גלבוע זינגר- משרד רוה"מ- החלטת ממשלה 14:00 - 15:00
 פתחת ניצנה- חיתוך מצב

(https://us02web.zoom.us/j/83019041042)ערן דורון - 

 פגישה הסכם מו"פ דובאי +יענקלה  ואיציק צור15:30 - 16:30
 - ערן דורון (לטרון )עם fli ואילן  מזרחי.

יום רביעי 6 אוקטובר
 - ערן דורון תכנית מעוז (כולל לינה )08:00 - 17:30

 ראיון טלפוני "כאן תרבות" בנושא מתקן חולות 08:20 - 08:50

 כנס חירום  ראשי רשויות במעמד שר הביטחון - 09:00 - 11:00
 (בית המייסדים - אולם בנושא הביטחון האישי והפשיעה בדרום 

 - Yosi Nissanגדול (שדרות התמר 1) להבים)

 (חדר ישיבות גדול  שולחן עגול התיישבות כפרית10:00 - 11:30
 - מנכל משרד לשכת מנכ"ל - רח' קלרמון גאנו 3, ירושלים, קומה 3)

הבינוי והשיכון

יום שישי 8 אוקטובר
מירי חופש

 מסיבת יום הולדת תמיר בינסטי18:30 - 22:00

שבת 9 אוקטובר
מירי חופש

יום ראשון 3 אוקטובר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

פעילות פרטית

 - ערן דורון ביקור בגן קדש ברנע 08:30 - 09:00

 - הילה קפלן הילה לא משתתפת09:30 - 10:00

 - ערן דורון (בהאב) פורום מנהלים 09:45 - 11:15

 ישיבת תקציב אגף והצגת תכניות עבודה שחר 11:30 - 13:30
 - ערן דורון (אצל ערן )שילה

 - הילה קפלן זום להילה11:30 - 12:00

 הצגת הצבה מבנה קהילה וחינוך- ספי, שירה, 13:30 - 14:00
 - ערן דורון (אצל ערן )הילה

 - הילה קפלן זום להילה13:30 - 14:00

 צילום סרטון קולורדו - ערב יין חשיבות 14:00 - 15:00

 - ערן דורון הילה קפלן,  שוטף טלפוני15:00 - 16:30

 ערן, אבי להם, זוהר ואליעזר - ביטול ריבית חוב 15:00 - 15:30

 ארט ועירית וואלדבאום16:30 - 18:00

 - ערן דורון (במו"פ ) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 5 אוקטובר
 - ערן דורוןערב גאלה JNF אוסטרליה (דפנה כהן)

 ישיבת תקציב אגף והצגת תכניות עבודה, שירה 08:00 - 10:00
 - ערן דורון (אצל ערן )מור יוסף

 - הילה קפלן זום להילה08:00 - 08:30

 צוות אראל מרגלית- תוכנית הזנקה לאומית 10:00 - 11:00
 לפתחת ניצנה וחדשנות בנגב הרחוק

(https://us02web.zoom.us/j/85826040931)נטע שחם - 

 - דניאל  (בזום) מנהלת משותפת - פארק גולדה11:00 - 12:30
גיגי

13:45 - 12:00GALA event JNF Australia ערן דורון - 

 13:30 ישיבה עם ראשי רשויות הנגב בנושא 13:20 - 15:20
 (אולם מועצת העיר ב"ש - בניין העיריה , כיכר מנחם בגין 1הבדואים
 - מאיר כהן - שר הרווחהקומה ב)

 (קפה סיאסטה  פגישה בנושא מזבלה משותפת - 15:30 - 16:30
 - לשכת באר שבע - צומת ספרים סניף באר שבע  ליד אווזי הזהב)

ראש המועצה

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 7 אוקטובר
 מירי חופש00:00

 תכנית מעוז 08:00 - 17:00

 פ"ע עם יפה בן דוד מזכ"לית הסתדרות המורים 10:00 - 11:00

 - ניר זמיר (אמפי פארק ב"ש) בני שמעון חוגגת 20:0070 - 22:00



3 ערן דורון11:03 07/11/21

שוהדגבא

123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

נובמבר 2021

שוהדגבא

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

אוקטובר 2021

10 אוקטובר 2021 - 
16 אוקטובר 2021

יום שני 11 אוקטובר
מירי חופש

ירושלים

 פעילות פרטית07:45 - 08:45

 ועדה מחוזית09:00 - 16:00

 9:00  כנס חטיבת פארן בנושא חדשות עם 09:00 - 09:30
 (במו"פ)המאו"ג החדש תת אלוף איציק כהן 

  ח״כ אלון שוסטר (נטע עולה בזום)13:45 - 14:30
(https://us02web.zoom.us/j/84714953506)ערן דורון - 

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 16:00 - 17:00
דורון

  ערן דורון - בנושא בי"ס עבדה, מ.א. רמת נגב17:00 - 18:00
https://edu-il.zoom.us/j/81209257430?pwd=UGl6bDRMRFpZZUI1R)

(G1lQjJWQzZYUT09רם זהבי - 

יום רביעי 13 אוקטובר
 ישיבת תקציב אגף והצגת תכניות עבודה, עוזי 08:30 - 10:00

 - ערן דורון (במליאה)חבשוש

 כנענייה 09:30 - 10:30

 שדולה למען הנגב10:30 - 11:30

 ישיבת תקציב אגף והצגת תכניות עבודה, ורד 11:15 - 12:30
 - ערן דורון (במליאה)חדידה 

 (סגולה) ניחום אבלים מתי הרכבי13:30 - 14:30

 אסנת קמחי וערן דורון בנושא שכונת השכרת 19:00 - 19:45
 דירות בשדה בוקר עם שירה מור יוסף, ארז ירדני ונטע יגל 

 - ערן דורון(אצל ערן במועצה אזורית רמת הנגב )

 - ערן  (מועדון טללים ) טללים -אסיפת חברים 20:00 - 21:00
דורון

יום שישי 15 אוקטובר
 (אשל שיחת עם שכבה יא' תיכון לחינוך סביבתי 08:00 - 08:45

רז יעדכן איפה מתכנסים )

 אירוע ממי פאר11:30 - 12:30

 בת מצווה אסי12:30 - 13:00

שבת 16 אוקטובר
 מירוץ בית השנטי14:00 - 15:00

יום ראשון 10 אוקטובר
מירי חופש

 - הילה קפלןאבי להם פה משעה 12:00

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון (אצל ערן ) אלון מלכיאור08:00 - 08:30

 - ערן דורון (אצל ערן ) ליאור זלוף, שוטף 08:30 - 09:00

 - ערן דורון (אצל ערן) ספי מלכיאור, שוטף09:00 - 10:00

 שירה, הילה, עוזי ,ורד פליישר בנושא מהנדס 10:30 - 11:00
 - ערן דורון (אצל ערן )המועצה 

 ישיבת תקציב אגף והצגת תכניות עבודה, מוטי 11:00 - 13:00
 - ערן דורון (במליאה)זנה 

 - ערן דורון (מבנה האב) פורום פיתוח כלכלי13:00 - 14:00

 ישיבה בזום-(בהמשך לישיבה מיום( 8.8.)-פתרון14:00 - 15:00
הבעיות הצפויות במטמנות בטווח הקצר-שי חג'ג' , עוזי 

חבשוש-,נימרוד חלמיש-,ערן דורון-ר.מ. אזורית רמת 
נגב,בורבא יצחק-,שלמה דולברג,,זיו דשא,איתי חוטר,מירה 

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

 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:30

יום שלישי 12 אוקטובר
 מירי חופש00:00

 אבי קמינסקי- יו"ר איגוד מנהלי המחלקות 08:30 - 09:30
לחינוך ברשויות המקומיות

 שיחה עם עודד שלום- ידיעות אחרונות על 09:30 - 10:00
 - ערן דורון (משרד ערן)המשילות במרחב

 ארגון לומד- ביטוחי בריאות- כל מה שרציתם 10:00 - 12:00
לדעת על ביטוחי בריאות (פרטיים וציבוריים) והתביישתם 

 - ורד פליישר (בית גיל הזהב)לשאול

 משה ישעיהו עם אורי אריאל והאלוף עמי שפרן 11:00 - 12:00
 - Moshe Yeshaya (מועצה רמת הנגב), סיור בנווה תמרים

  ביקור השרה אורנה ברביבאי במסוף ניצנה13:00 - 17:00
 - ערן דורון(מסוף ניצנה)

 אסיפה מיוחדת לאישור דוחות כספיים לשנת 16:30 - 17:30
 - רויטל עטר כלפון (ZOOM)2020 איגוד רשויות+ איגוד ערים

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

  במסגרת חודש מודעות לסרטן השד במועצה 19:00 - 21:00
מזמינה אתכם למפגש אופטימי ומעצים עם חנה גורן מחלימה 

 - דורית דלריאה (מרכז הצעירים )מסרטן השד

יום חמישי 14 אוקטובר
 כנס וירטואלי בנושא  אבטחת בטחון מזון 09:00 - 10:00

בתנאי סף מדבר עם מרכז פרס לשלום, שגרירות האיחוד 
 (זום )האירופי בישראל 

 (מרכז ערן דורון + מירב בן שימול שייחת עבודה10:30 - 11:30
 - ליאורה השלטון האזורי שדרות שאול המלך 8 תל אביב קומה 4)

ברנס

 12:00 - פיתוח מרכז תרבות מוסיקה במדרשת 12:00 - 12:45
 -  (רח' מנחם בגין 125, קרית הממשלה, קומה 8, ת"א)שדה בוקר
Chili Tropper

 -  (בגורן עמיר ) שוטף ערן דורון + מושיק + הגר 13:00 - 14:00
Hagar Sharan

 - מירי  (נחל חריף 4 יבנה ) ארז וינר וערן דורון 16:30 - 17:30
טוכטרמן

 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
Meshulam

 פורטיס סחרוף21:00 - 00:00
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17 אוקטובר 2021 - 
23 אוקטובר 2021

יום שני 18 אוקטובר
ירושלים

 (ישראל)יום הזיכרון ליצחק רבין

 ישיבת תקציב אגף והצגת תכניות עבודה ספי 08:00 - 10:00
 - ערן דורון (אצל ערן )מלכיאור 

 - הילה קפלן זום להילה 08:00 - 08:30

  (זום ) סיכום לאחר ביקורת פיקוד העורף ורח"ל 10:00 - 11:00
- לירז אייזנר

 11:00 - היוועצות. אילנה נולמן, שי חג'ג, איציק 11:00 - 12:00
 (zoom - אשכנזי, יחיאל שילה, רון צור, מרי יוסף, שירלי שטיינר 

 - לשכת מנהלת המינהללינק מצורף בגוף הזימון)

  הסדרת כפר רתמים אצל מנכ"ל השיכון 12:00 - 13:30
(ירושלים )

 פ.ע. והיכרות - ערן דורון /זוהר קליין, רכזת 14:30 - 15:30
אנרגיה / עמית מירזאי (המחליף של  איציק מרמלשטיין)  

 -  (משרד האוצר חדר ישיבות חשב קומה 4  ירושלים)משרד האוצר
ערן דורון

 - ליאון דוד חממה טכ'. השקעה/תקציב18:00 - 19:00

יום רביעי 20 אוקטובר
  ועידת השלטון המקומי לחדשנות - 08:00 - 15:00

MUNI-EXPO(2 גני התערוכה ביתן) 

 רכישת מבנה של האוניברסיטה פגישת המשך - 09:00 - 10:00
 דוד, מאיה, עו"ד תמי, ערן דורון, עו"ד אבי להם

(https://us02web.zoom.us/j/84377826701)David Bareket - 

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

 ( אקספו  ערן דורון עם  גדעון שביט ודפנה כהן 13:00 - 14:00
 - ערן דורוןת"א -גני התערוכה ביתן 2)

 ערן דורון , מיכל מנקס,מירב בן שימול, שלום בן14:00 - 15:00
 (ועידת המוני אקספו באחד מחדרי הישיבות בקומה 1 (מירב משה

 - ליאורה ברנסבית הלחמי תעדכן מיקום מדויק נייד0544248397)

 FW: 15:45-16:30 הצגת היערכות להחלת כיתת15:45 - 16:30
גן ירוקה בירוק / צהוב: יוסי אילוק, מיכל מנקס, שאלתיאל רם, 

 -  (בזום)סרגיי קלנוב, אורנה פז, ארז רונן, גילה כרמל (א. יוגב)
יגאל סלוביק

 ברכות  למרחב עם 20:45 - 21:15

יום שישי 22 אוקטובר

שבת 23 אוקטובר

יום ראשון 17 אוקטובר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - ערן דורוןאלן כהן תורם reservoir ניצנה ברמת הנגב

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

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

 - ערן דורון (האב  במרכז צעירים ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00

 הצגת תוצאות הסקר על פעילות מרכז היזמות 11:30 - 13:00
 -  (חדר ישיבות, מרכז היזמות והעסקים, רמת הנגב)והעסקים.   

חברה כלכלית רמת הנגב

 ביקור הרב וח"כ משה ארבל  עם חגי רזניק 13:30 - 16:00

 -  (מבנה האב) פתיחת שנת הלימודים - תחקיר14:00 - 15:00
הילה קפלן

 ישיבת תקציב אגף והצגת תכניות עבודה, דפנה 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (במליאה)כהן 

 תאריך סופי ומאושר (ע"י קק"ל): אירוע פתיחה 16:30 - 18:30
 - רכזת תרבות (פארק גולדה)מחודשת לפארק גולדה 

יום שלישי 19 אוקטובר
 (רח' התקווה  פ.ע ראש מועצה אזורית רמת הנגב08:30 - 09:30

 - שי קרפ 4, קריית הממשלה ב"ש, קומה 1, לשכת מנהל המרחב)
(DSHAIK)

 חלופות שדה בוקר שכונה חדשה עם איציק בר, 10:30 - 11:00
 - ערן דורון (אצל ערן )שירה מור יוסף , ארז ירדני

  (במשרדו של ערן ) 11:00 שירה מור יוסף- שוטף 11:00 - 12:00
- ערן דורון

 מנהלת גרעין ניצנה (פעם בחודש) עם ליאור 12:00 - 13:30
 (חדר ישיבות מרכז זלוף והילה קפלן, יהודה אבני ודוד פלמ"ח 

 - ערן דורוןצעירים)

 ההזמנה עודכנה: עתיד מוזיאון ע"ש עזרא 13:30 - 14:15
 (IDT) 14:15 - 13:30 ,2021 אוריון, יום ג׳ 19 באוקטובר

(eran@rng.org.il)(במשרד של ערן דורון במועצה)  - 
sigal.boker@gmail.com

 (במשרד של ערן  פגישה בנושא חיובי ארנונה14:15 - 15:00
 - sigal.boker@gmail.comדורון במועצה)

  טקס חניכת חורשת הפלמ"ח , מצ"ב הזמנה 16:00 - 18:00
 - ערן דורון(חורשת הפלמ"ח)

 לא לקבוע 18:00 - 22:00

יום חמישי 21 אוקטובר
 נועה שוורץ, מנהלת פרויקטים קרן מיראג' - 08:30 - 09:30

קידום ההסדרה של היקבים והכרמים ברמת הנגב עם שחר 
 (אצל ערן דורון  (בוויז מועצה אזורית שילה, יעקלה , ליאון , נטע 

 - ערן דורוןרמת הנגב ) )

  ביקור מפקחי מינהל לחינוך התיישבותי בתיכון 09:30 - 10:30
(תיכון)

 - ערן דורון פ.ע ערן ונטע11:00 - 11:30

 (קרית הממשלה שימוע רשות איתנה - רמת הנגב12:00 - 13:30
 - מנכל מטהת"א, מנחם בגין 125 קומה 13)

  שימוש בקולחי13:30 - 14:30
(https://us02web.zoom.us/j/86896303411)איתי פרימן - 

 טקס פתיחת תערוכה "בן גוריון מגיע לתל 17:00 - 18:30
 - ערן דורון (כיכר אתרים)אביב"  עם רון חולדאי 

 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
Meshulam

 (ישלח בהמשך) עם רון חולדאי18:30 - 19:30
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24 אוקטובר 2021 - 
30 אוקטובר 2021

יום שני 25 אוקטובר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

ירושלים

 ועדה מחוזית09:00 - 16:00

 אבי בניהו15:45 - 16:45

20:30 - 19:00Lunch with Eran  NYC Leonard J. and Phyllis) 
(Attman Board Room - 2nd FloorMichael Feinman - 

22:30 - 20:30JNF USA מפגש עם צוות 

יום רביעי 27 אוקטובר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

 -  (זום) 10:00-ישיבת מליאה- אישור תקציב 10:00 - 12:00
נחמיה שחף

 - ערן דורון (בזום ) קדם מליאה 13:00 - 14:30

18:50 - 14:29Flight  UA2624 LGA to DEN  Departing New) 
((York, NY (LGA

  ג׳י  סטריר מנכל הפדרציה  ומייקל ומישל 21:00 - 22:00
אוסטרמן

יום שישי 29 אוקטובר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

19:00 - 17:30Mayor Eran Doron JNF Breakfast  New York) 
((Deli News (7105 E Hampden Ave, Denver, CO  80224 Matthew - 

Leebove

20:15 - 19:15Debra Weinstein דפנה כהן - 

22:00 - 20:30 Lunch with public officials and business 
 leaders(17th St Suite 2200, Denver, CO 80202 410) Itai Divinsky - 

שבת 30 אוקטובר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

 פגישה אצל דיוייד וג׳ניפר קורמן05:15 - 06:15

20:00 - 18:30Breakfast with Ruth and Michael Colorado 700) 
(Blvd Suite A, Denver, CO 80206Itai Divinsky - 

22:30 - 21:00Lunch at Vicky's  South Emporia Court 5281) 
(Greenwood Village, CO 80111Itai Divinsky - 

יום ראשון 24 אוקטובר
 ארה"ב 00:00

 - שירה מור יוסף שירה בחופשה00:00

 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 FW: פגישה עם יגאל סלוביק, מנכ"ל משרד 13:00 - 14:00
 - חיים  (zoom)החינוך בנושא מעבר מעונות יום למשרד החינוך

ביבס

 הילה קפלן ואליעזר, דיון תקציב מנכ"ל  + 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (בזום)שוטף

 - ערן  (בזום ) דיון ראשון הצעת תקציב 2022 16:00 - 17:30
דורון

 (Leopard @des Artiste on 67th st  מרוין ישראלוב19:00 - 20:00
(right off of Centrsl Park West

יום שלישי 26 אוקטובר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

 (חדר ישיבות,  וועדות בחינה- מהנדס.ת המועצה13:30 - 15:30
 - ורד פליישראגף הנדסה)

17:00 - 16:00 Mitch Rosenzweig --- Mayor Eran Doron 
(Ramat HaNegev)(JNF House) Mitchel Rosenzweig - 

18:00 - 17:00 Meeting with Mayor Eran Doron of Ramat 
Hanegev(JNF House 42 east 69th Street - 5th Floor)  .Russell F - 
Robinson

 אסף  זמיר הקונסול הכללי בניו יורק19:00 - 20:00

 לא לקבוע22:00 - 23:00

יום חמישי 28 אוקטובר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

18:00 - 17:00IEC ארוחת בוקר עם 

 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
Meshulam

 הנהלת הפדרציה19:00 - 20:00

22:00 - 21:00Lunch with Boulder sister city  ,Walnut St 1109) 
(Boulder, CO 80302Itai Divinsky - 

23:45 - 22:45Aza (Norwood Avenue Boulder, Co 80304 2060)  - 
Itai Divinsky
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31 אוקטובר 2021 - 
6 נובמבר 2021

יום שני 1 נובמבר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

ירושלים

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

11:30 - 11:00  

 9 שעון לאס וגאס פגישה עם סטפני טוזמן 18:00 - 19:30
JCC-ערן דורוןב - 

 12:00 שעון לאס וגאס- ארוחת צהריים חגיגית 20:45 - 22:45
 - ערן דורון (Siena Bistro)עם משלחות

יום רביעי 3 נובמבר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

 - הילה קפלן ישיבת צוות 08:00 - 09:00

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

17:00 - 16:00PCR דפנה כהן בדיקת - 

19:30 - 18:30 & FW: Meeting with Ramat HaNegev Mayor 
 Daphna ;Koffi - Rancho Mirage; : 71-830 East Palm Canyon Drive) 

(Rancho Mirage 92270Don Schlesinger - 

 פגישה ברוס ודון שלזינגר19:45 - 20:45

 לכבוד חג הסגיד- הרצאה עם דריבאו ביתאו על21:00 - 22:00
קהילת "ביתא ישראל" תרבות והיסטוריה למעלה מ-2500 שנה 

יום שישי 5 נובמבר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסף שירה בחופשה00:00

22:10Flight  UA84 EWR to TLV ,Departing New York/Newark) 
((NJ (EWR

שבת 6 נובמבר
 ארה"ב 00:00

08:20Flight  UA84 EWR to TLV ,Departing New York/Newark) 
((NJ (EWR

יום ראשון 31 אוקטובר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (zoom לשכת תכנון  הצגת תכנית מתאר אשדוד10:30 - 14:00
 - מרים כהןדרום 1)

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

 דיאנה אנדרסון - אנשי אזור ההרים ומציגי 17:00 - 18:30
ממשלת קורלורדו

 נסיעה לשדה תעופה בדנבר19:00 - 21:00

יום שלישי 2 נובמבר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

  1:35 שעון לאס וגאס המראה לפאלם ספרינגס21:30 - 23:00
- ערן דורון

יום חמישי 4 נובמבר
ארה"ב 

 - שירה מור יוסףשירה בחופשה

 - מירי טוכטרמןמירי חופש ( יום בחירה)

 - Noa   (זום- לינק בגוף הזימון) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
Meshulam

 10 שעון לוס אנג'לס פגישה עם שרון ג'וי18:30 - 19:00

 שרון פרידמן19:00 - 20:00


