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26 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
1 ינואר 2022

יום שני 27 דצמבר
ירושלים

 - הילה קפלןאבי להם פה
 - ערן דורון (אצל ערן ) הילה, אליעזר, עוזי 08:00 - 09:00
 ועדה מחוזית09:00 - 16:00
 הכנס הלאומי הראשון בנושא אתגרי הביטחון 09:30 - 16:00

 (היכל התרבות במרחב הכפרי, מועצות אזוריות וישובי קו התפר 
 - אלון ביטון"איירפורט סיטי" בחבל מודיעין)

 - Hagar Sharan (גורן עמיר ) ערן דורון 14:30 - 15:30

יום רביעי 29 דצמבר
  חממה טכנולוגית עם ליאון, איציק צור, עוזי 08:00 - 09:00

 - ערן דורון(אצל ערן)
 (ראש  שוטף אליעזר + ראש מועצת רמת נגב 09:00 - 10:00

 - חן נגאוקרמועצה רמת נגב)
 - ערן דורון (אצל ערן) עוזי חבשוש, שוטף10:00 - 11:00
  מורדוך חב' נאות בוקר, מיזמים ברמת הנגב 12:00 - 12:45
 - ערן דורון(אצל ערן דורון )
 - ערן דורון שירה אוחנה- הכשרת דרגי ביניים 13:00 - 14:00
 (אצל ערן ) אלה ברנד 14:30 - 15:00
 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00

Sharan
  ערן דורון-כנס מנהלים, החברה למתנסים 15:00 - 15:30

 - ספי מלכיאור(תיכון רמת נגב בית 2)
 (רביבים) ניחום אבלים משפ ' עשת 16:00 - 17:00
 17:00 תזכורת - ישיבת דירקטוריון מי רמת הנגב17:00 - 19:00

יום שישי 31 דצמבר
 הכר את סביבתך08:00 - 12:00
 ברכות בכנס שישי תרבותי של רמת הנגב- 09:00 - 13:30

 - רכזת הגיל השלישי (מופ רמת הנגב)בהשתתפות מאיר שלו

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

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

  (בלשכה אצל דרור) פגישה ערן דורון ודרור אלוני07:30 - 08:00
sigal.boker@gmail.com -

 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף08:30 - 09:30
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 - ערן דורון כתבה עבד'ה - ערוץ 10:0013 - 13:30
  עידן ויוני אצל סיגל מורן - ערן בזום13:15 - 14:15

(https://us02web.zoom.us/j/83838630889)
 - ערן דורון פרוגרמה מתקן חולות13:30 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף14:30 - 16:00

  17:00 מסיבת פרידה יואב מורג - מצ"ב הזמנה 17:00 - 19:00
 - Sapir(במועצת אזורית מרחבים אולם ישיבות קומה 2)

 ישיבת מליאה שלא מן המניין אישור תקציב 18:00 - 20:30
 - ערן דורון (במו"פ )2022 

יום שלישי 28 דצמבר
 (אצל ערן) 7:45 אלכס פאב 07:4540 - 08:00
 - ערן דורון (אצל ערן) אורן פרץ, שוטף08:00 - 09:00
 (נקודת מפגש: צומת עין עבדת  סיור - רמת נגב 11:40 - 13:10

 - איילת שקד(קישור לוויז בזימון))
 סיור שרת הפנים13:30 - 15:00
 חווות עוף החול ורתמים   עם שר החלאות 15:30 - 17:30
  פגישת עבודה עם שר החקלאות עודד פורר 17:45 - 18:30

 - ערן דורון(חדר ישיבות האב)
 לא לקבוע 18:30 - 22:30

יום חמישי 30 דצמבר
פעילות פרטית
 רחלי בן דוד 08:00 - 09:00
 יום סיור לחברי  התארגנות  ASIF ברמת הנגב 09:30 - 17:00

 - itzur (מ.א. רמת הנגב )(איציק צור)
 הנהלת מרכז השלטון האזורי בזום- סיכום 12:00 - 13:30

 2021+תקציב 2022 - תזכורת!
(https://us06web.zoom.us/j/82316518728) ליאורה ברנס - מרכז - 

השלטון האזורי בישראל
 (בזום;  פרויקט חושבים עושים 14:002022 - 15:30

https://us02web.zoom.us/j/83196320726)אסף עמיחי - 
 חיסון לנדב 16:30 - 17:30
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

Meshulam
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2 ינואר 2022 - ינואר 2022
8 ינואר 2022

יום שני 3 ינואר
ירושלים

  תכנון נווה גוריון08:00 - 09:00
https://or1-org-il.zoom.us/j/83179447856?pwd=ZXpMMDhnSVhMW)

 - ערן דורון (אצל ערן ) טטיאנה / ערן 09:00 - 09:30
  פודקאסט ynet בנושא עבד'ה ( שירה אברהמי)10:00 - 11:00

 - ערן דורון(שירה תעדכן)
12:00 - 11:00Interview - Mayor Eran Doron - Ben Brettman 

Colorado(תיכון אזורי רמת הנגב; חדר רדיו, חממה) ג'רד וויט - 
 -  (אצל  ערן ) חלוקת אחריות וטיפול באנרגיות 12:00 - 13:00

ערן דורון
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף13:00 - 13:45

 - ערן  (חדר מורים צין ) פגישה  עם מורי בי"ס צין 14:00 - 14:45
 (במדרשה) חיים ברגר15:00 - 15:30
 ישיבת הכנה בזום לקראת פגישה עם שרת 15:30 - 16:15
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון)  אסף עמיחי, שוטף 16:15 - 17:00
 (אצל ערן ) תהילה ואשר תורג'מן אשלים 17:30 - 18:00
 שיחה טלפונית הכנה לפגישה עם שי קרפ - ערן 18:30 - 19:30

יום רביעי 5 ינואר
 13:20ראיון גל"צ13:20 - 13:50

יום שישי 7 ינואר
 קוטנר 13:001972 - 14:00

שבת 8 ינואר

יום ראשון 2 ינואר
 - הילה קפלןאבי  להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
פעילות פרטית
 חופש08:00 - 20:00
 טקס החלפת פיקוד מח"ט פארן15:00 - 16:30

יום שלישי 4 ינואר
פעילות פרטית
 - ערן (הברזל 23 רמת החיל ת"א ) ראיון בערוץ 13 07:15 - 07:45

דורון
 הרצאה למב״ל בגלילות09:00 - 10:00
 פגישה עם שרת החינוך- ח"כ יפעת שאשא ביטון12:15 - 13:15

 (לשכת שרת החינוך,רח'  שבטי ישראל, עם מרכז השלטון האזורי
 - מרכז ירושלים (בניין מחניים, קומה 2) - חנייה בחניון כיכר ספרא)

השלטון האזורי בישראל
  איתן, ממי, אריאל, גור - חודשית עם ערן דורון 16:00 - 17:00

( passcode 3535 -זום)סיון אלקובי - 
 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 6 ינואר
 - ערן דורון (אצל ערן) אורן פרץ, שוטף08:30 - 09:30
 - ערן (במשרד של ערן) מועד תשלום שכר עובדים09:30 - 10:30

דורון
 FW: ועדת חינוך מש"מ עם שלום בן משה יור 10:00 - 12:00

 - מיכל מנקס (בזום. קישור מטה)הועדה
 פגישת זום בנושא שביל הליכה/ אופניים בין 10:30 - 11:00

 שדה בוקר לקבר בן-גוריון
(https://us02web.zoom.us/j/5336822348)Jeff Kaye - 

 ביקורת12:00 - 13:00
  תכנית מוסדרת לשחרור שטחי אש ברמת הנגב13:00 - 15:00

 - ערן דורון(חדר ישיבות, מרכז צעירים, רמת הנגב)
 - Orit Barak (ZOOM) תכנית חונכויות14:30 - 15:00
 16:30 ישיבת דירקטוריון- מצ"ב קישור לזום + 16:30 - 17:00

 - Sapirסדר יום + תקציב 
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב17:30 - 18:00

Meshulam
19:00 - 18:00 

https://us02web.zoom.us/j/87918701825?pwd=dHo1MGN
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9 ינואר 2022 - ינואר 2022
15 ינואר 2022

יום שני 10 ינואר
ירושלים

 08:00 שיחת עובדים עם ערן דורון ראש 08:00 - 08:30
 - Sapir (מו"פ- חדר ישיבות)המועצה 

 (מלון קדמא) סיכום צלילים במדבר 08:45 - 09:45
 ועדה מחוזית09:00 - 16:00
 - שירה אברהמי (טלפוני) ראיון רשת ב'- עבד'ה09:00 - 09:40
 - שירה  (משרד ערן) ראיון על הרכבת התורכית 10:30 - 11:00

אברהמי
 אצל חכ מנסור עבאס עם ד״ר תאבת אבו ריס 13:00 - 14:00

 - ערן דורון (כנסת לשכת מנסור עבאס)מנכ״ל יוזמת אברהם
 ועדת איכות סביבה משותפת למרכז השלטון 14:00 - 16:00

האזורי ומרכז שלטון מקומי בראשות מנכ"לית המשרד להגנת 
הסביבה  בנושא מתווה היישום לאסטרטגית הפסולת- תזכורת 

 (בזום- לינק ישלח לנרשמים (הרשמה בתוך מתקיים ב10.1.22
 - מרכז השלטון האזורי בישראלההזמנה))

 - (זום) פ.ע נושאים שוטפים ראש מ.א רמת הנגב 14:00 - 15:00
(DSHAIK) שי קרפ

יום רביעי 12 ינואר
 - ורד חדידה טיול פרידה מעירית 08:00 - 13:00
 עדכון חומרים שהוצגו במפגש- ספידייט מינהל 11:30 - 12:00

 (שיחת זום- הפיתוח- היכרות כללית עם המינהל-  גב' אדית בר
https://us02web.zoom.us/j/7050475738?pwd=aDZwUGl4emxOaEJs

(VjNaUEQ1Q1VpUT09אדית בר - 
 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור) מטה חירום 12:30 - 13:15
 - ורד חדידה מפגש פרידה לעירית בן שלום 13:00 - 14:30
 עדכון יו"רי ועדות מרכז השלטון  האזורי- 14:00 - 16:00

 - ליאורה ברנס  (https://us06web.zoom.us/j/89789118229)תזכורת!
- מרכז השלטון האזורי בישראל

 פגישה בנושא היערכות משותפת של מרחב 15:00 - 17:00
 -  (https://us06web.zoom.us/j/89761313689)כפרי לאתגרי 2022 

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

Sharan
 מפגש ערן דורון עם תוכנית 'דרך הנגב' בנושא 17:15 - 18:30

 - נטע שחם יגל (מרכז צעירים)רמת הנגב- דילמות שהמרחב מזמן

יום שישי 14 ינואר
 רחלי בן דוד 08:00 - 09:00
 מוקורוק09:00 - 12:00

שבת 15 ינואר

יום ראשון 9 ינואר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - ערן דורון (האב) פורום פיתוח כלכלי08:00 - 09:00
  שיפרה בוכריס ואופיר קלימי, מוטי זנה , שוטף09:15 - 09:45

 - ערן דורון(אצל ערן)
 חתימה על חוזי עובדה דיגטאלי, מח' משאבי 10:00 - 10:30

 - ערן דורוןאנוש (אחת לשבועיים )
 - ערן  (מו"פ) ביקור מועצה אזורית מטה יהודה 10:30 - 12:00

דורון
 ישיבת פתיחת שנה חגיגית - החברה הכלכלית 12:00 - 12:30

  (חדר ישיבות, מרכז צעירים)לפיתוח רמת הנגב ומנהלי פרויקטים 
- עוזי חבשוש

 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד פליישר12:45 - 13:15
 -  (במשרדו של ערן )  13:15 ספי מלכיאור- שוטף 13:15 - 14:15

ערן דורון
 אורנה ונועם צרפתי בנושא הקמת מיזם תיירותי 14:15 - 15:00

יום שלישי 11 ינואר
 (אצל  ביקור היכרות אלי אסקוזידו ברמת הנגב 08:00 - 09:00

 - ערן דורוןערן )
09:35 - 09:00JNF AUSTRALIA (משרד ערן) פגישה יגאל ניסל - 

ערן דורון
 - ערן דורון ביקור טלי צור ברמת הנגב09:30 - 12:00
 - ערן דורון (אצל ערן ) איציק צור, שוטף 12:00 - 13:00
  מוחמד אלנבארי בנושא העסקת עובדים 13:00 - 14:00

(IST) (sapir@mop-rng.org.il) שביל הידע מהחברה הבדואית) 
במדבר-מו"פ רמת הנגב, מרכז לחקלאות מדברית רמת הנגב, אשלים,

 (מוא"ז רמת הנגב ( בוויז)  אופיר שוהם / ערן דורון14:00 - 15:00
 - ערן דורוןאצל ערן דורון)

 רתמים בנושא סטטוס פרויקטים בינוי ותקציבים15:00 - 16:00
 לקראת  2022 הילה, איציק בר, אמיר, יוני ורבר, יוני בן שמואל

 - ערן דורון(אצל ערן דורון)
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף16:00 - 17:00

 משחק גורי17:00 - 18:00
 מילי רומי 18:00 - 19:00

יום חמישי 13 ינואר
 רחלי בן דוד 08:00 - 09:00
  מתקן חולות הטיבה להתיישבות ואור משימות 09:00 - 10:00

 - ערן דורון(בזום רצ"ב קישור)
 מתקן חולות- ערן דורון, החטיבה להתיישבות 09:00 - 10:00

 - מור פישר (מועצה אזורית רמת נגב - משרדו של ערן)ותנועת אור
 בדיקת גורי  - EEG  באר שבע 11:15 - 13:45
 לא לקבוע13:15 - 16:00
 פגישה בנושא סייעות עם משרד החינוך, חיים 15:30 - 16:30
 ביבס, שי חג'ג'

https://edu-il.zoom.us/j/88487891327?pwd=UXZIUk1rM0w1aC9OR)
(UFjUjNVdi9RQT09קורל טייג - מרכז השלטון האזורי בישראל - 

 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
Meshulam
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16 ינואר 2022 - ינואר 2022
22 ינואר 2022

יום שני 17 ינואר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)ט"ו בשבט
 - ערן דורון (אצל  ערן ) גלעד גבאי-  שוטף08:00 - 09:00
 (זום) ועדה מחוזית09:00 - 16:00
 (אצל ערן ) חיים ילין 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (אצל ערן ) נטע , שוטף 10:00 - 10:30
 (לינק בגוף  זום עם יואב סיגלוביץ 11:00 - 12:00

הזימון----לתשומת לבכם- הפגישה עברה לזום עקב מדיניות קורונה 
 - Noa  Meshulamבכנסת )

 (אצל ערן ) משה זוהר 12:00 - 12:30
  מינהלת מורחבת גרעין ניצנה- זום16:00 - 17:00

(https://us02web.zoom.us/j/88281161312)נטע שחם יגל - 
 מנהלת מורחבת ניצנה+ ערן דורון, הילה קפלן, 16:00 - 17:00

 - ליאור זלוף (זום מצ''ב קישור)יהודה אבני, דויד פלמח
 מפגש מנהלי מחלקות החינוך בנושא המנהל 17:00 - 18:30

 -  (https://us06web.zoom.us/j/88446610940)לחינוך התיישבותי
מירב בן שימול

יום רביעי 19 ינואר
 יוני שריר  08:30 - 09:00
 (זום) ועדת העורכים של תמ"א 37 09:00 - 12:00
 גדנ"ע שדה בוקר - מיכל בן שושן, הילה, אורן, 09:00 - 10:00

 - ערן דורון (אצל ערן / זום רצ"ב קישור)שחר שילה, עוזי
 רחלי בן דוד10:00 - 11:00
 ** ב- zoom - מפגש ראשי רשויות מעמק 11:00 - 12:30

יזרעאל ומהנגב בנושא שדה תעופה בנבטים - סיכום שנת 2021
 ואישור תוכניות לשנת 2022

(https://us02web.zoom.us/j/83168257810)רוביק דנילוביץ - 
 (חדר ישיבות  אריאל, אדי - פגישה עם ערן דורון 13:00 - 14:00

 - סיון אלקוביפאר לוין )
 ישראל זיו - חוק וסדר16:00 - 17:30
  שיחה עם ברוס לנגרטן18:30 - 19:30

https://us02web.zoom.us/j/8170234558?pwd=cndyTTA3MlkweGQ3)
(b1V0b3ZidUNyUT09ערן דורון - 

יום שישי 21 ינואר
 שוסטר- מנהל לחינוך התיישבותי10:30 - 11:30

שבת 22 ינואר

יום ראשון 16 ינואר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 בדיקות גורי ואני07:30 - 08:30
 סיור אלון יפרח ויובל כנען בשטחי אש פתחת 09:30 - 12:00

 - ערן דורון (מוא"ז רמת הנגב)ניצנה 
 - Sapir (מו"פ) 11:30 פרידה מאלון מלכיאור 11:30 - 12:30
 - נטע  ארוחת צהרים בפרננדו- עם אלון ויובל12:30 - 13:15

שחם יגל
 שמואל נחמני,  יועץ שכר עם הילה, אליעזר, ורד 13:30 - 14:30

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )פליישר 
 פגישת חיתוך מצב/ תקציב הסעות 2022 - 14:30 - 15:30

 (זום, רצ"ב הילה, ספי, מאיה, אליעזר, דוד סבח, ישראל פרקש 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:30 - 16:30
 מפגש עם טובה ואלד- 16:30 - 17:30
  ועדת משנה17:00 - 18:30
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00
19:00 - 18:00Central Negev Task Force January Meeting  
 (זום, רצ"ב קישור ישיבת עבודה מדרשת בן גוריון 18:30 - 19:30

יום שלישי 18 ינואר
  חנוכת אנטנה ברתמים, יועז הנדל, ניר אורבך09:00 - 10:00

 - ערן דורון(רתמים)
 מעוז10:00 - 11:00
 (אצל תומר, קרית  מרחב משאבים - אשלים11:00 - 12:00

 - מרים כהןהממשלה, רח' התקוה 4, קומה 3 בנין 3באר-שבע)
 - ערן דורון (אצל ערן) הילה קפלן 12:00 - 12:30
 (בדשא  הנהגת בני עקיבא 30 איש ( יוני ורבר) 12:30 - 13:00

מול מבנה המנהלה )
 הילה קפלן - שוטף13:30 - 14:00
 ועדת הנגב  - הצגת העבודה של ירום אריאב על16:00 - 17:00

מחיר המים
 אביעד פרידמן מנכ״ל שיכון- החלטת ממשלה 17:30 - 18:30

ניצנה

יום חמישי 20 ינואר
 תאבת אבו ראס 10:00 - 11:00
 (ברביבים) דוד בן לולו12:00 - 13:00
 עידו גולדסמן ומוני עם אורן פרץ בנושא 14:00 - 15:00

 - ערן דורון (אצל ערן )השכונה החדשה במשאבי שדה 
 - ערן דורון (אצל ערן ) אורן פרץ, שוטף קצר15:00 - 15:30
 יועץ סיבים אופטים - מוני (טלפוני)16:30 - 17:00
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

Meshulam
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23 ינואר 2022 - ינואר 2022
29 ינואר 2022

יום שני 24 ינואר
ירושלים

 ראיון  טלפוני לרדיו דרום 07:00 - 07:30
 סוכר08:00 - 09:00
 ביקור  גלבוע זינגר בפתחת ניצנה (החלטת 10:00 - 15:00

 - ערן דורון (מצ"ב לו"ז מעודכן )ממשלה) 
 ועדת כלכלה- שר החקלאות  הנגב והגליל12:00 - 13:30
 א.צהריים מיכאל ביטון13:15 - 14:15
 ישיבת  סיעה תקווה חדשה 14:15 - 15:15
 ישיבת סיעה עבודה15:00 - 16:00
 (ועדת חוץ ובטחון ) אצל רם בן ברק16:30 - 17:30
19:00 - 18:00 JNF's National Water Task Force Conference 

Call(https://jnf.zoom.us/j/8951955816) Talia Tzour Avner - 

יום רביעי 26 ינואר
 - ערן  (במשרדו של ערן ) 8:30 אורן פרץ - שוטף 08:30 - 09:30

דורון
 - ערן דורון נטע שחם - החלטות נגב מזרחי09:30 - 10:00
 (אצל  יוני שריר בנושא המכתב ממשרד הפנים 10:00 - 10:30

 - ערן דורוןערן)
 ניחום אבלים - סובול11:00 - 11:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 12:00 - 13:00

 יזוז בראשון ייקבע מועד חדש !!!! הפגישה בזום -13:00 - 14:00
חלף היטל השבחה אשלים- יובל רז-ערן דורון - עוזי  

 - yuvalraz@mof.gov.il (זום)חבשוש-עמית מרזאי-זהר קליין
 - Sapir (אצל ערן) 14:00 פגישה ערן ויענקלה 14:00 - 14:30
 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00

Sharan
 משחק כדורגל - נדב ינון17:00 - 19:00

יום שישי 28 ינואר
 רחלי בן דוד07:45 - 08:45
 מקומי- טיול נחל שועלים עם מיכה ארז ( תושב 08:30 - 12:00

 - רכזת תרבותמרחב עם) בהובלת מרכז צעירים 
 מוקורוק09:00 - 12:00
 (12:00 בבית העלמין  אזכרה לשמוליק ריפמן12:00 - 15:30

 - ערן דורוןרביבים 13:30 מפגש חברים בחוות כרמי עבדת)

שבת 29 ינואר
 אזכרה במסדה11:30 - 15:00

יום ראשון 23 ינואר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 חתימה על חוזי עובדה דיגטאלי, מח' משאבי 09:00 - 09:30

 - ערן דורוןאנוש (אחת לשבועיים )
 - ערן דורון (בזום) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 11:00 - 12:00

דורון
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף14:00 - 15:00

 - ערן דורון (במועצה ) מטה מול מטה שיזף16:30 - 17:45

יום שלישי 25 ינואר
 - ערן דורון (אצל ערן) קדם מליאה08:00 - 09:30
 ביקור במוא"ז שער הנגב אצל אופיר ליבשטיין 10:30 - 13:00

 ראש המועצהבנושאים אנרגיה, פיתוח כלכלי וסטרטאפים
 - ערן דורון(לשכת ראש המועצה שער הנגב )

 (תצפית  ראיון ערוץ 14 אנרגיות מתחדשות14:15 - 15:15
 - שירה אברהמיסואלרי)

 -  (אצל ערן דורון ) הנהלת טללים בנושא סולארי 16:00 - 17:00
ערן דורון

 דיון במסמך מדיניות ישובים חדשים בנגב 17:00 - 17:45
 - ניסן בן חמו,  (באמצעות זום מצורף קישור בגוף הפגישה)המזרחי
עורך דין

 לא לקבוע 18:00 - 20:30

יום חמישי 27 ינואר
 (ישראל)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

 (משרד ערן) סיור עם כתב דרום החדש של הארץ08:30 - 11:00
 ספי שמיר- רמ"ח הגנת אש מחוז דרום11:00 - 12:00
 (שדה בוקר ) במפעל דביק אצל חביאר14:00 - 15:00
 ניר זמיר (בני שמעון) + ערן דורון (רמת נגב) + 15:30 - 16:30

טל אוחנה (ירוחם) - תיאום עמדות לגבי הקמת הישובים 
 -  (זום2)הבדואים החדשים בשטחי הרשויות - מצ"ב קישור לזום

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

Meshulam
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30 ינואר 2022 - ינואר 2022
5 פברואר 2022

יום שני 31 ינואר
ירושלים

 -  (יעודכן בהמשך) שיחת עובדים בנושא עבד'ה08:00 - 08:45
ערן דורון

 ניחום אבלים נוימנים08:45 - 09:45
 (משרד  מיקי  ארנסון רמ"ט משרד התחבורה 10:30 - 11:30

התחבורה ירושלים )
 אוסנת קמחי12:00 - 13:00
 דיור להשכרה - מועצה אזורית רמת נגב - ראש 12:15 - 13:00

 - אסנת קמחי (אצל אסנת - בירושלים)המועצה - ערן דורון
 כנסת13:45 - 14:45
 ישיבת סיעה כחול לבן15:00 - 16:00
 כנסת16:15 - 17:15

יום רביעי 2 פברואר
 מירי - בדיקות 00:00

 (אצל ערן ) שי זינדרמן 08:00 - 09:00
 (אצל ערן) סינגה ןקבוצת עמישב09:00 - 10:00
10:30 - 10:00  
 אמיר הלוי 10:30 - 11:30
 ורד פליישר11:30 - 12:00
 הלוויה אלי לביא13:00 - 14:00
 -  (משרדו של ערן) פגישה עם אורן ואיציק 15:30 - 16:00

מזכירות אגף הנדסה
 טקס פתיחת בית הארחה החדש, שרמנ'ס – 18:00 - 19:00

מלון מדברי, במדרשת בן גוריון 

יום שישי 4 פברואר
 מוקורוק09:00 - 12:00

שבת 5 פברואר

יום ראשון 30 ינואר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - ערן דורון (אצל ערן) הילה ואליעזר 08:30 - 09:00
  היכרות ושת"פ  ביקור פרופ' דן בלומברג סגן 09:00 - 11:00

נשיא אונ' בן גוריון' , חגי איטקין בנושא חיבור לקהילות נערי 
 (תחנת דלק  תוואי טיילת בן גוריון- סיור בשטח11:30 - 12:30

 - אורן פרץשדה בוקר)
 סולארי באר מלכה - אבי להם, ערן, זוהר וארז 13:30 - 14:00

 - הילה קפלן (במשרדו ה של ערן)ימיני
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף14:00 - 15:00

 הסדרת מקרקעין מדרשת שדה בוקר - עם ראש 15:45 - 16:45
 - שי קרפ (DSHAIK) (שיחת זום)מ.א רמת הנגב ומנכ"ל המדרשה

 פתיחת גלריית השביל : בחזרה לקשר עין ( 17:00 - 17:30
 - רכזת תרבות (מועצה)תערוכת ילדים )

 מפגש הגיל הרך בהשתתפות:- נעה צור ברוש 17:30 - 18:30
ההגיל הרך משרד החינוך, ערן דורון יו"ר ועדת חינוך, מירב בן  

19:15 - 18:30Daphna Cohen RNG's Zoom Meeting  

יום שלישי 1 פברואר
יום המשפחה 

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש
פעילות פרטית
 ביקור במוא"ז משגב וזבולון - הכרת מועצות עם 10:30 - 16:00

 - ערן דורון (פרטים בהמשך)ישובים בדואים בתוכם
 ערן דורון ראש מוא"ז רמת הנגב - ביקור במוא"ז10:30 - 12:30

 (לשכת ראש המועצהמשגב, היכרות עם ישובים בדואים במועצה
 - ערן דורוןדני עברי )

 ערן דורון ראש מוא"ז רמת הנגב - ביקור במוא"ז13:15 - 16:30
 (לשכת ראש המועצ זבולון, היכרות עם ישובים בדואים במועצה 

 - ערן דורוןהזבולון ,  עמוס נצר )
 משחק גורי17:15 - 18:15

יום חמישי 3 פברואר
 מירי - בדיקות 00:00

 -  08:30 סיור בחווה של אורן אפשטיין ומירנה 08:30 - 10:30
Sapir

 - יוספה  (ערן) חוות בודדים ועדכון לגבי עזוז11:30 - 12:00
דברה

 - דניאל  (בזום)  מנהלת משותפת - פארק גולדה12:00 - 13:30
גיגי

 13:30) בזום - פגישת עבודה עם ראש מועצת 13:30 - 14:30
רמת נגב - ניסים פרץ, ערן דורון-ר"מ רמת נגב 

(08-6564152/050-5752852), גונן סער, אסף פלוס, ארז 
 סיקסיק/מעדא גדבאן, אלעד אלוני/מי מטעמו, קובי ברטוב

 - ניסים פרץ(מצ"ב קישור לזום)
 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף15:30 - 16:30
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

Meshulam


