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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
 פעילות פרטית00:00

 (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
 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 )
 פעילות פרטית17:15 - 18:15

יום חמישי 3 פברואר
 פעילות פרטית00:00

 -  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
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6 פברואר 2022 - פברואר 2022
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יום שני 7 פברואר
ירושלים

 דוד פרץ כתב ישראל היום לקראת כתבה למוסף08:30 - 09:15
 - ערן דורון (אצל ערן )שבת בנושא גרעין ניצנה 

 (חדר מליאה - מועצת   פגישת מזכירים - מועצה 09:00 - 11:00
 - הילה קפלןרמת הנגב )

 גילי ליבוביץ 10:15 - 11:00
 נטע יגל -אישור ק"ק טיפול נקודתי החטיבה 11:00 - 11:30

 - ערן דורון (אצל ערן)להתיישבות 
 (זום - קישור בתוך תב"ע עזוז דיון להפקדה  14:0014:35 - 16:00

 - יוספה דברההזימון)
 - הילה  (חדר ישיבות מליאה) פרידה מורד פליישר 16:00 - 17:30

קפלן
   ממי, אריאל, גור - חודשית עם ערן דורון 17:30 - 18:30

( passcode 3535)סיון אלקובי - 

יום רביעי 9 פברואר
 - ערן דורון (פרטים בהמשך) סיור עובדים לעבד'ה 08:00 - 10:00
  קידום תוכניות במ.א. רמת נגב - תיק פרויקטים11:00 - 12:15

 - Yifat(מ.א רמת נגב חדר ישיבות לשכת ראש המועצה)
 -  (במשרדו של ערן) הפקת לקחים אולם ספורט12:15 - 13:15

ערן דורון
  תעדוף תכנון תכניות - עוזי, הילה, אורן,  יוספה13:15 - 14:15

 - ערן דורון(אצל ערן מצ"ב קישור לזום עבור עוזי )
 (אצל ערן ) עליזה פישר תב"ע עזוז והסעות 14:15 - 15:00
 לא לקבוע15:00 - 17:00
  משרד החקלאות + ר.מ.א רמת נגב ערן דורון17:00 - 17:45

 - נעמה קאופמן פס [Naama Kaufman(שיחת זום - קישור בגוף הזימון)
[Fass

יום שישי 11 פברואר
 -  (שיזף) קהילה מארחת בשיזף, תכנית מקומי09:00 - 12:30

רכזת מעורבות חברתית
 מוקורוק09:00 - 12:00

שבת 12 פברואר

יום ראשון 6 פברואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 חתימה על חוזי עובדה דיגטאלי, מח' משאבי 08:00 - 08:30
 - ערן דורוןאנוש (אחת לשבועיים )

 -  (זום, רצ"ב קישוק) עמית סויה משרד החקלאות08:00 - 08:30
ערן דורון

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור) אסף עמיחי, שוטף 08:45 - 09:45

 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 הערכות 25 שנה לצלילים  במדבר , ספי, מיכאל11:00 - 11:30

 (אצל ערן וולפה, איתן פאר, נעמה (מיכאל וולפה יכנס לזום)
 - ערן דורון (זום) שוטף מירי ועידן 11:30 - 12:00
 הסדרה מפעלי רמת נגב , אבי להם, הילה, 12:00 - 13:00

 - ערן דורון (אצל ערן)יענקל'ה, אליעזר
 פגישה בנושא  עבד'ה  עם אילן גמליאל,  דוד בן13:00 - 14:00
 - ערן  (אצל ערן דורון) דודו בן לולו/ ערן דורון14:00 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אורן פרץ - שוטף 15:00 - 16:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף16:30 - 17:30
 - ערן דורון (במועצה בחדר מליאה) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 8 פברואר
 פעילות פרטית08:00 - 08:45
 ביקור מעוז במועצה09:30 - 16:00
 (אצל 16:30 נצ"מ תומר אלדר מפקד מג"ב דרום 16:30 - 18:00

 - ערן דורוןערן )
 פעילות פרטית17:00 - 18:30

יום חמישי 10 פברואר
 ברכה מצולמת (ג'רד) חוצים את המדבר נוואדה07:30 - 07:45
 הקמת מסגרת חינוך מיוחד במועצה - רמת נגב 08:15 - 09:15

(רועי נצר-בית אקשטיין) , ניר שמואלי משרד החינוך, ערן, 
 - ספי מלכיאור (משרד ראש המועצה- רמת נגב)הילה, ספי . 

 - ערן דורון (אצל ערן ) עפרון בר / אמיר אלחייק09:30 - 10:00
 בית ספר צין 11:00 - 12:00
 דני רוזנר - מכון מנדל 12:30 - 13:30
 (אצל ערן ) יוני שריר- מסמך פנימי משרד הפנים 13:30 - 14:30
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

Meshulam
 פתיחת  תערוכה עזרא אוריון -בית הנסן 18:30 - 19:30
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13 פברואר 2022 - פברואר 2022
19 פברואר 2022

יום שני 14 פברואר
ירושלים

 תוכנית מעוז07:45 - 19:00
 (זום) ועדה מחוזית 08:30 - 16:00
 פורום חוק וסדר בזום עם יואב סיגלוביץ- פורום 13:00 - 14:00

 - Noa  Meshulam (זום- לינק בגוף הטקסט)מספר 2

יום רביעי 16 פברואר
 תכנית מעוז 08:00 - 18:00
 - הילה קפלן ישיבת צוות13:00 - 14:00
 מדפנה- להתקשר לדיאנה ושרון ג'וי18:00 - 18:30

יום שישי 18 פברואר
פעילות פרטית

 - יום שיא מרחבי בחירה לימודיים - בית ספר צין08:15 - 09:45
tali.brunner@gmail.com

 מוקורוק09:00 - 12:00

שבת 19 פברואר
פעילות פרטית

יום ראשון 13 פברואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (לשכת שרת הפנים,  פ.ע ערן דורון רמת הנגב 09:00 - 09:45
 - איילת שקדאליעזר קפלן 2 קומה 1 )

 כנס חירום- חקלאות ישראלית היא חלק 09:45 - 11:30
 (arnon@azoriot.co.il; מתפיסת הביטחון של ישראל

 ;bostanelmarg@gmail.com; chantalm@matteasher.org.il
 ;davidy@sdan.org.il; hadasaa@mashcal.co.il; hagitb@eyz.org.il

 פעילות פרטית11:00 - 12:00
 13:00-1400 נווה גוריון  :צחי+ חן+ מתניה + 13:00 - 14:00

 - lishka ( רמת נגב)מירי+ ערן דורון 
 מועצה אזורית רמת הנגב - ראש המועצה - ערן 14:00 - 15:00

 דורון, צפי, אלעד, אילה, אלון
https://us02web.zoom.us/j/83169401368?pwd=U0I0WWg5WFIwSn)

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

 (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 16:15 - 17:15
 17:30 - מסמך ייחודיות המינהל. אילנה נולמן, 17:30 - 18:30

שי חג'ג, אילן שדה, ערן דורון, נועה צוק, מירב בן שימול, שירלי
 - לשכת מנהלת המינהל (zoom - לינק מצורף בגוף הזימון)שטיינר 

יום שלישי 15 פברואר
 תכנית מעוז 08:00 - 17:00
 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 17 פברואר
 פעילות פרטית00:00

 פעילות פרטית08:15 - 09:15
  רתמים- ניהול גנים עם הילה, ספי, מיכל , מאיה08:30 - 09:30

 - ערן דורון(במליאה)
 -  (אצל ערן ) אבי סרגוסטי , אישי + הילה קפלן 09:30 - 09:45

ערן דורון
 סיור - בפתחת ניצנה (מתקן חולות והיישוב 10:10 - 13:00

 - שלומי הייזלר (מועצה אזורית רמת הנגב)ניצנה)
 15:15-16:15 ישיבה בנושא החינוך 15:15 - 16:15

ההתיישבותי: שי חג'ג', יו"ר מרכז שלטון אזורי + ערן דורון,  
יו"ר ועדת חינוך במש"א מ.א רמת נגב + איציק אשכנזי יו"ר 

השלטון המקומי + מירב בן שימול,  ר' תחום חינוך, רווחה 
 -  (לשכת המנכ"לית, ת"א / זום)וקהילה + אבי גנון (א. נטלי) 

 (אצל ערן ) נועה תורג'מן בנושא משלחת לדנבר16:15 - 16:45
18:00 - 17:00 Mitch Rosenzweig, Eran Doron, Daphna 

Cohen Ramat HaNegev 
(https://us02web.zoom.us/j/86217091659)דפנה כהן - 

 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
Meshulam
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20 פברואר 2022 - פברואר 2022
26 פברואר 2022

יום שני 21 פברואר
 פעילות פרטית00:00

 (מג'יק פלאס אילת) כנס מנהלי חינוך אזורי00:00
ירושלים

 (מרכז גילת) כנס מג"ב 09:00 - 10:00
 ישיבת ועדת ביטחון הפנים - ההפקרות 09:30 - 10:00

 (זום/ חדר ועדת המדע והטכנולוגיה)הסביבתית בנגב 
 - ערן דורון (מרכז גילת) עוזי חבשוש, שוטף10:00 - 11:00
 12:00 פגישה עם אברום בן יוסף מקורות - ערן 12:00 - 12:30

 (מועצה אזורית רמת נגב, משרד ראש דורון + יענקלה מוסקוביץ
 - ערן  (טלפונית ) שיחה טלפונית איתן קולבקר13:00 - 13:30

דורון
 - ערן דורון שירה אברהמי -  מצגת תז 14:00 - 14:30
 נתנאל שלום בנושא קידום הסעות פתחת  נצנה 14:30 - 15:15
 (במשרדו של  הילה ושירה בנושא תכנית חומש15:30 - 16:00

 - ערן דורוןערן)
 - ערן דורון סממ״ז ומפקד משטרת שגב שלום16:00 - 17:00
18:00 - 17:30Daphna Cohen RNG's Zoom Meeting  
 "ואתאהב בסופה"- מופע ומפגש במסגרת 18:30 - 20:30

יום רביעי 23 פברואר
 (מג'יק פלאס אילת)כנס מנהלי חינוך אזורי

 - ערן דורון דפנה בארה"ב00:00
 דובאי08:00 - 23:00

יום שישי 25 פברואר
 - ערן דורוןדפנה בארה"ב

 דובאי08:00 - 15:30
 מוקורוק09:00 - 12:00
  קהילה מארחת בפתחת ניצנה, תכנית מקומי09:00 - 12:00

 - רכזת מעורבות חברתית(פתחת ניצנה)

שבת 26 פברואר
 - ערן דורוןדפנה בארה"ב

 אירוע יגאל צחור16:30 - 17:30

יום ראשון 20 פברואר
פעילות פרטית

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - הילה קפלןסוניה חופש - לירז בלשכה ורד פסו במזכירות

 07:50 בית ספר צין07:30 - 08:00
  סיור הסדרת קרקעות - דרור אלוני, הילה וערן07:30 - 08:30

 - הילה קפלן(מדרשה )
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף08:00 - 09:00

 חתימה על חוזי עובדה דיגטאלי, מח' משאבי 08:00 - 08:30
 - ערן דורוןאנוש (אחת לשבועיים )

 (חדר אוכל הישן  יום עיון בדואי ( גדעון קרסל ) 09:00 - 09:45
במדרשה)

 - ערן דורון (אצל ערן ) ספי מלכיאור , שוטף 09:00 - 09:30
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:45 - 11:15
 סיור ברמת נגב אצל ערן דורון - סטס 11:30 - 15:30
 - ערן דורון (אצל ערן) צילומים לסרט מו״פ15:15 - 15:30
 (אצל  ערן מאיר תקציב שיזף עם הילה ואליעזר 15:30 - 16:00
 - הילה  (חדר ישיבות מליאה) תוכנית גיל שלישי 16:00 - 17:00

יום שלישי 22 פברואר
 (מג'יק פלאס אילת)כנס מנהלי חינוך אזורי

 תל אביב -> דובאי06:30 - 11:55
 דובאי08:00

יום חמישי 24 פברואר
 (מג'יק פלאס אילת) כנס מנהלי חינוך אזורי00:00

 - ערן דורוןדפנה בארה"ב
 - ליאון דוד (מלון פאלאס. ) פגישה עם מוואריד07:00 - 08:00
 דובאי08:00 - 23:00
  FW: ישיבת מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע09:00 - 16:00

(TEAMS באמצעות)כוכי עומר אגף ארכיאולוגיה - 
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00

Meshulam
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יום שני 28 פברואר
 - ערן דורוןדפנה בארה"ב

ירושלים
 - ערן דורון חן - קול קורא צוערים08:30 - 09:00
 ועדה מחוזית 09:00 - 15:30
 ניצנה - מחוזית 10:00 - 11:00
  מפגש השקת מנהלת הניקיון הארצית, במעמד 10:45 - 13:00

השרה להגנת הסביבה חה"כ תמר זנדברג- המפגש התקיים 
 - אלעד עמיחי  Elad  (מצ"ב הזמנה וקישור לזום בגוף הזימון )בזום

Amichai
  ישיבת מועצת הרשות לפיתוח הנגב11:00 - 12:00

(https://us06web.zoom.us/j/85321684530) אורלי גבאי - מנהלת - 
לשכת מנכל

 (מרכז בגין נהון 6  ארוחת צהריים טרכטן שוורץ12:00 - 13:30
 - דפנה כהןירושלים)

 (מהקבר הליכה עם ג'ף קיי ומקס וסינדי מינצברג15:00 - 16:30
לצריף)

יום רביעי 2 מרץ
 - ערן דורון דפנה בארה"ב00:00

כנס ראשי מועצות
 (תיכון רמת  תערוכת אפקט הפרפר- פרטים בהמשך00:00
 - רכזת תרבותהנגב)

 - ליאורה ברנס (מלון גליליון)כנס ראשי מועצות וסגניהם
 - דפנה כהן ויקי טרכטן ואחותה ברמת הנגב10:00 - 18:30
 - שלומי  (זום) תת"ל 105 ערן דורון+ עוזי חבשוש15:00 - 15:45

הייזלר
 הסדרת מדרשת בן גוריון במדרשת שדה בוקר 15:45 - 16:00

 - שלומי הייזלר (זום)במועצה האזורית רמת נגב +ערן דורון

יום שישי 4 מרץ
 (תיכון רמת  תערוכת אפקט הפרפר- פרטים בהמשך01:00

 - רכזת תרבותהנגב)
 מוקורוק09:00 - 12:00
 פתיחת גלריית פופ אפ : תערוכת אפקט הפרפר 10:30 - 12:00

 - רכזת תרבות (תיכון רמת הנגב)קהילת אמני רמת הנגב

שבת 5 מרץ
 יום הולדת נדב 11:15 - 14:00

יום ראשון 27 פברואר
 - ערן דורוןדפנה בארה"ב

 - הילה קפלןאבי להם
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

  רון סגל, מתקן ביוב רפת באר מילכה עם הילה 08:30 - 09:00
 - ערן דורון(אצל ערן )

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף09:00 - 10:00

 (אצל הערכת עובדים הילה קפלן ( ורד חדידה ) 10:00 - 10:30
 - ערן דורוןערן )

 (אצל הערכת עובדים ורד חדידה עם הילה קפלן10:30 - 11:00
 - ערן דורוןערן )

 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף11:00 - 11:30
 נעמה פס קאופמן13:00 - 14:00
 - ערן דורון (אצל ערן ) קדם מליאה 14:30 - 16:00
 (זום, רצ"ב  רפי נשיא והילה בנושא תכנית חומש16:00 - 17:00

 - ערן דורוןהקישור)
 - ערן דורון (טלפוני) עוזי חבשוש, שוטף 17:00 - 18:00
 הרב גד מרחב עם -  עם הילה  (וספי  בזוןם 18:00 - 18:30

יום שלישי 1 מרץ
 - ערן דורוןדפנה בארה"ב

 כנס ראשי מועצות09:00
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 (מלון רמות) כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם 08:00 - 19:30
 לא מתקיים !!! פיתוח ויזמות משותפת ישראל 17:00 - 17:45

 - נעמה  (שיחת זום)מצרים לאורך גבול השלום ופתחת ניצנה
[Naama Kaufman Fass] קאופמן פס

יום חמישי 3 מרץ
 כנס ראשי מועצות20:00

 - (תיכון רמת הנגב)תערוכת אפקט הפרפר- פרטים בהמשך
רכזת תרבות

  (מלון רמות) כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם08:00 - 15:30
- ליאורה ברנס

 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך) חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00
Meshulam


