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יום שני 2 מאי
ירושלים

 - לירז אייזנר;מבצע יואב 
 סיעת עבודה בכרמי עבדת08:00 - 09:00
 -  (אגם ירוחם) הרצאת השראה לעתודאי קמ"ג09:45 - 10:30

נטע שחם יגל
 גני המועצה חוגגים עצמאות ומוקירים תודה 10:30 - 11:30

 - מיכל פריאל (פארק גטלדה)לכוחות הביטחון
 איציק בזוקה פרוייקטור תחנת משטרה שגב 11:30 - 12:30

 - ערן דורון (אצל ערן )שלום- הצגת גבולות גזרה עם הילה ומוטי 
 11:45 ועדה מחוזית ניצנה11:45 - 12:15
 ביקור במסוף ניצנה עם רמ"ט משרד התחבורה12:30 - 13:30
 - לירז אייזנר טקס מבצע יואב - תל ניצנה 14:00 - 16:00
  היכרות עם מערך כיבוי האש החדש14:00 - 15:30

(https://us02web.zoom.us/j/88444151298) חברה כלכלית רמת - 
 סיעת העבודה במכון למורשת ב״ג15:00 - 16:00
 -  (זום, רצ"ב הקישור) החלטת ממשלה נגב מזרחי16:00 - 16:30
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 17:30
 - ערן דורון (במליאה) 17:30 ישיבת מליאה 17:30 - 19:30

יום רביעי 4 מאי
 (ישראל)יום הזיכרון

 החלטת ממשלה נגב מזרחי חנן גינת מאיר צור07:30 - 08:30
 חזרה גנרלית טקס יום הזיכרון08:30 - 09:00
 טקס יום הזיכרון ביר עסלוג'10:00 - 11:00
 (בית עלמין צבאי רביבים) טקס יום הזיכרון צבאי 11:00 - 12:00

יום שישי 6 מאי
 מוקורוק08:00 - 11:00

שבת 7 מאי

יום ראשון 1 מאי
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 - ערן  (אצל ערן) הילה קפלן - הערכת עובדים08:00 - 08:30
דורון

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

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

 פרידה מזוהר שוקרי - שימו לב שהאירוע הוקדם 09:00 - 10:00
 - אמיר אלחייק (דשא רחבת מרכז הפעלה)לשעה 9 בבוקר
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
  ועדת החינוך של השלטון האזורי- סדר יום11:00 - 12:30

(https://us06web.zoom.us/j/81939078629) ליאורה ברנס - מרכז - 
 שחר שילה, שוטף + דנה אבידן  בנושא  אתרי 12:30 - 13:30
 נדב עם רחלי13:30 - 14:30
16:00 - 15:15 (YPO) מפגש  עם קבוצת מנכ"לים צעירים 
 אילן קציר יועץ אסטרטגי בחב' קיימא בנושא 17:30 - 18:00

יום שלישי 3 מאי
ערב יום הזיכרון 

 - ערן דורון (אצל ערן ) איציק צור, שוטף 08:00 - 08:30
 - ערן דורון יוני שריר, שוטף08:30 - 09:00
 - ערן דורון (אצל ערן ) נטע יגל - הערכת עובדים 10:00 - 10:30
 (זום,  הצגת תוכנית תחבורה ציבורית רמת הנגב10:30 - 11:30

 - הילה קפלןרצ"ב הקישור)
  הקמת מרכז חדשנות לאומי בגדנ"ע שדה בוקר11:00 - 12:00

 - עוזי חבשוש(חדר מליאה, מועצה אזורית רמת הנגב)
 אורן, דניאל, איציק, אסף, סבח ועוזי - הצגה 12:00 - 13:30

 לערן מתחם המועצה-תכנון נופי וכן את מרכז התחבורה  
(https://us02web.zoom.us/j/83651968049 ;במשרדו של ערן)הילה - 

קפלן
  היכרות אמיר אלנברג מנהל קהילה טללים 14:00 - 15:00
 - ערן דורון(אצל ערן דורון )
 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף15:00 - 16:00
 (אצל  זיו מצליח בנושא השכונה החדשה 44 יח'16:00 - 16:30

 - ערן דורוןערן דורון )
 לא לקבוע 16:30 - 20:00

יום חמישי 5 מאי
 (ישראל)יום העצמאות
 (זום- לינק נשלח  Canceled: חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

 - Noa  Meshulamבסמוך )
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8 מאי 2022 - מאי 2022
14 מאי 2022

יום שני 9 מאי
ירושלים

 תכנית מעוז08:00 - 21:00
 (רח' השלושה  11:00- הצגת הגמישות הניהולית 11:00 - 12:15

2, מגדל אדגר 360 קומה 1 ת"א - חנייה בהיכל מנורה ולהביא את 
 - יפעת שאשא ביטוןהפתק ללשכה )
 (מועדון שיחת תושבי פתחת ניצנה עם ממ"ר נגב 17:00 - 18:30

 - ערן דורוןניצנה )

יום רביעי 11 מאי
 כרמית יולס- משנה ליועץ המשפטי לממשלה 09:00 - 10:00
 - Carmit Yulis (zoom חירום - רצ"ב קישור)-תכנון ובנייה

 - הילה  (במשרדו של ערן) הקמה בית אקשטיין 09:30 - 10:30
קפלן

 ביקור בקמ"ג אצל גיל דגן עם אוסנת קמחי, 11:00 - 15:00
 - ערן דורון (קריה למחקר גרעיני נגב (בוויז))הילה, נטע ומירי 

 (אצל ערן ערן  רות ארד - תכנית דרך השמים 16:00 - 17:00
 - ערן דורוןדורון )

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף17:00 - 18:00
דורון

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור ) ח"כ נירה שפק18:00 - 19:00

יום שישי 13 מאי
יענקל'ה - חופש מרוקו 

 מוקורוק08:00 - 11:00
 (אולם  אירוע ספורט נשי, הראשון ברמת נגב08:30 - 13:00

 - רכזת מעורבות חברתיתספורט רמת נגב)

שבת 14 מאי
יענקל'ה - חופש מרוקו 

  מתישהו היום- קפה בקדמא עם ילנה דרזדן10:00 - 10:30
 - ערן דורון(קדמא)

18:00 - 17:00Eran Doron and Elena Draznin at Kedma Hotel 
 - תמר יעל ג'בלי (קדמא) 

יום ראשון 8 מאי
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון (אצל ספי בבית)  ספי מלכיאור- שוטף 08:00 - 09:00

 - דפנה כהן פגישה ערן דורון עם סטפני טוזמן11:00 - 11:30
 (משרד  ערן ודפנה פרויקטים אוסטרליה 11:302022 - 12:00

 - דפנה כהןערן)
 12:30 - ניצנה - ישי מרלינג ,ערן דורון ( בזום ) , 12:30 - 13:30

 (לשכת היו"ר; יואל דוד ויהודה אבני - חומר
https://us02web.zoom.us/j/85969621936)Hagoel, Yaakov - 

 (מקורות  13:15 פגישה בנושא מאגר נחל לבן13:15 - 14:15
 - אשקלון אורט 32 - במשרד של פטריק פרטוש)

 אורלי גלאור ניחום אבלים 14:30 - 15:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:30 - 16:30

 - ערן  טלפוני: אמיר הלוי, ניקול הוד, ערן דורון16:00 - 17:00
דורון

 סיור בעוג'ה אל חפיר, עם רשות העתיקות עם 17:00 - 19:00
 - שחר שילה ודנה

יום שלישי 10 מאי
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - הילה  סיור בישובים (פתחת ניצנה) ערן והילה08:00 - 10:00
קפלן

 סיור בעזוז בהתאם להחלטת הועדה מה- 10:00 - 12:00
 - מרים כהן (בכניסה לישוב עזוז)7/2/2022

 (בזום) מועצה ארצית - ניצנה 11:15 - 12:15
 - ערן דורון (ניצנה) צילום- פוסט לגרעין ניצנה13:00 - 13:30
  15:00 ביקור שר החקלאות ההודי במשק צ'רי15:00 - 16:00

 - yaacovm1(באר מילכה)
 -  (זום, רצ"ב קישור) החלטת ממשלה נגב מזרחי17:00 - 17:30

הילה קפלן

יום חמישי 12 מאי
 יענקל'ה - חופש מרוקו 00:00

  שיחת היכרות עם יגאל קריחלי מפקח בניה 08:00 - 08:30
 - ערן דורון(אצל ערן ערן דורון)

  (אצל ערן ) ספי הצגת תוצאות מדד הקהילתיות 08:30 - 09:00
- ערן דורון

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )  אורן פרץ - שוטף 09:00 - 10:00

 אסיפה כללית דחופה בנושא הותמ"לים - מרכז 10:00 - 11:00
 השלטון האזורי בישראל - תזכורת!

(https://us06web.zoom.us/j/87921298197) קורל טייג - מרכז - 
  סיור ברמת נגב - קיבוץ רביבים וחוות עוף החול10:30 - 12:30

 - שי קרפ (DSHAIK)(נקודת מפגש בכניסה לקיבוץ רביבים)
 (משרדו של  הצגת תב"ע אשלים ונווה תמרים13:30 - 15:00

 - מזכירות אגף הנדסהערן)
 - ערן דורון (אצל ערן ) יוני שריר וישי בן ציון 16:00 - 16:30
 מינהלת מורחבת גרעין ניצנה- מאי- פעם 16:30 - 17:30

 - נטע שחם  (https://us02web.zoom.us/j/81616965240)בחודשיים
 (מרחב עם ) חנוכת מצפה יהונתן17:45 - 18:45
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15 מאי 2022 - מאי 2022
21 מאי 2022

יום שני 16 מאי
יענקל'ה - חופש מרוקו 

ארה"ב 
 שבוע קיימות - שת"פ מחלקת שפ"ה ואגף קהילה וחינוך  

 - רכזת תרבות(בכל רחבי המועצה)
 - דפנה כהן מישל ומייקל אוסטרמן ברמת הנגב15:30
ירושלים

 ועדה מחוזית09:00 - 15:30
 (מועדון, קיבוץ  Fwd: אסיפה שנתית משקי הנגב09:30 - 14:30

 - Meirav Levy (Mishkey-Hanegev)ארז)

יום רביעי 18 מאי
יענקל'ה - חופש מרוקו 

ארה"ב 
 שבוע קיימות - שת"פ מחלקת שפ"ה ואגף קהילה וחינוך  

 - רכזת תרבות(בכל רחבי המועצה)
ערב ל"ג בעומר 

 פגישה בנושא ותמ"לים עם שרת הפנים, שר 15:00 - 16:00
 (משרד הפנים- אליעזר הבינוי והשיכון ומנכ"ל רמ"י- תזכורת!

 - מרכז קפלן 2, קריית הממשלה ירושלים (חדר ישיבות קומה 1-))
השלטון האזורי בישראל

יום שישי 20 מאי
יענקל'ה - חופש מרוקו 

ארה"ב 
 שבוע קיימות - שת"פ מחלקת שפ"ה ואגף קהילה 00:00

 - רכזת תרבות (בכל רחבי המועצה)וחינוך  
 - דפנה כהןהייזל והרצל מלמד ברמת הנגב

 מוקורוק08:00 - 11:00

שבת 21 מאי
יענקל'ה - חופש מרוקו 

ארה"ב 
 - דפנה כהןהייזל והרצל מלמד ברמת הנגב

יום ראשון 15 מאי
יענקל'ה - חופש מרוקו 

 ארה"ב 00:00
 שבוע קיימות - שת"פ מחלקת שפ"ה ואגף קהילה 00:00

 - רכזת תרבות (בכל רחבי המועצה)וחינוך  
 - דפנה כהן מישל ומייקל אוסטרמן ברמת הנגב08:00

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

 תל אביב -> ניו יורק08:00 - 12:50
 פגישה שלום ELANA DRAZIN קולורדו ברוכים 09:00 - 09:30

 - ג'רד וויט (משרד של ערן)הבאים ודוח מצב

יום שלישי 17 מאי
יענקל'ה - חופש מרוקו 

ארה"ב 
 שבוע קיימות - שת"פ מחלקת שפ"ה ואגף קהילה וחינוך  

 - רכזת תרבות(בכל רחבי המועצה)
 - einat.adolt@gmail.com ועדת פילוח- גורי דורון10:30 - 11:00
 מפגש הסברה- מערכת גפ"ן- גמישות ניהולית 15:00 - 17:00

 פדגוגית (מש"א+מש"מ)
https://us02web.zoom.us/j/89679254534?pwd=JPICOJd5UEfOW8U)

(gOqetYJne2LXMpr.1מרכז השלטון האזורי בישראל - 
 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 19 מאי
יענקל'ה - חופש מרוקו 

ארה"ב 
 שבוע קיימות - שת"פ מחלקת שפ"ה ואגף קהילה וחינוך  

 - רכזת תרבות(בכל רחבי המועצה)
 - דפנה כהן הייזל והרצל מלמד ברמת הנגב00:00

 - מירי טוכטרמןמירי יום בחירה 
 (חגים דתיים יהודיים)ל"ג בעומר

 הפנינג מועצתי סביבתי לסיום אירועי שבוע 17:00 - 19:00
 - יעל גרינוולד (קמפוס המועצה)סביבה
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22 מאי 2022 - מאי 2022
28 מאי 2022

יום שני 23 מאי
ארה"ב 

ירושלים
 FW: זום נוהל פסטיבלים עם יוסי רפרנטים 10:00 - 11:30
 - אהוד אלפרט [Ehud Alpert] (ZOOM)ומרכזי תיירות
 - ערן דורון תבט'ה נציגת מארק ביסן ברמת הנגב12:00 - 15:00

יום רביעי 25 מאי
ארה"ב 

 - ערן דורוןעידן דרור - חופש (בחו"ל)
 - ג'רד וויט (לו"ז בהמשך) משלחת אנשי ציבור קולורדו15:00

יום שישי 27 מאי
ארה"ב 

 - ערן דורוןעידן דרור - חופש (בחו"ל)
 - ג'רד וויט (לו"ז בהמשך)משלחת אנשי ציבור קולורדו

 מוקורוק08:00 - 11:00
 שישי קהילתי - לראש חודש סיוון ( למבוגרים 12:30 - 14:30

וילדים)- כחלק מתמיכה של קול קורא של תרבות יהודית 
 - רכזת תרבות (אמפי מרכז מסחרי)ישראלית 

שבת 28 מאי
ארה"ב 

 - ערן דורוןעידן דרור - חופש (בחו"ל)
 - ג'רד וויט (לו"ז בהמשך) משלחת אנשי ציבור קולורדו15:30

יום ראשון 22 מאי
 יענקל'ה - חופש מרוקו 00:00

ארה"ב 
 - דפנה כהן הייזל והרצל מלמד ברמת הנגב00:00

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

 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30
  הצגת תכנית הקמת הישוב רחמה לרמת נגב12:30 - 13:30

 - Yifat(זום)

יום שלישי 24 מאי
ארה"ב 

 - ערן דורון עידן דרור - חופש (בחו"ל)00:00
 (זום) דיון בולנת"ע - מרכז אזורי 10:45 - 11:45

יום חמישי 26 מאי
ארה"ב 

 - ערן דורוןעידן דרור - חופש (בחו"ל)
 - ג'רד וויט (לו"ז בהמשך)משלחת אנשי ציבור קולורדו

 - הילה קפלן ישיבת צוות08:00 - 09:00
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

Meshulam
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29 מאי 2022 - מאי 2022
4 יוני 2022

יום שני 30 מאי
 ארה"ב 00:00
ירושלים

 בוסטון -> תל אביב03:30 - 20:50
 -  (זום)  קידום תוכנית מסילת רכבת לאילת12:00 - 13:00

לשכת ראש העיר
 (במועצה) ביקור משרד רוה"מ (איציק צור)16:00 - 17:00
 דוד ברקת מנכ"ל האוניברסיטה / מאיה בנימין 17:00 - 18:00

נגר/ תמר  מונד/ ערן דורון / עו"ד אבי להם בנושא הסדרת 
 - ערן דורון (בזום, רצ"ב קישור)מבנה

יום רביעי 1 יוני
הביאנלה הבינלאומית למעצבי עתיד החינוך 2022-כנס 

 החינוך הבינלאומי של ה-OECD ויריד החדשנות הישראלי
 - מרכז השלטון האזורי בישראל(בנייני האומה ירושלים)

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש
 מליאה ועדה מחוזית09:00 - 11:00

יום שישי 3 יוני
 מוקורוק08:00 - 11:00
 - ערן דורון (אצל ערן) אורית הראש, חפיפה08:00 - 09:00

שבת 4 יוני
 (חגים דתיים יהודיים)ערב שבועות

יום ראשון 29 מאי
ארה"ב 

 - ערן דורון עידן דרור - חופש (בחו"ל)00:00
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 (ישראל)יום ירושלים

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

 - ערן  (במליאה ) סדנת מנהלים עם רפי נשיא 09:30 - 11:30
דורון

17:25 - 16:00LGA <- בוסטון 
17:25 - 16:00LGA <- בוסטון 
 אירוע לילדים הלומדים במסגרות חוץ 18:00 - 21:00

 - אורלי זרחין (בית גיל הזהב)מועצתיות

יום שלישי 31 מאי
 הביאנלה הבינלאומית למעצבי עתיד החינוך 00:00

2022-כנס החינוך הבינלאומי של ה-OECD ויריד החדשנות 
 - מרכז השלטון האזורי בישראל (בנייני האומה ירושלים)הישראלי

 - ערן דורון (אצל ערן) הילה, שוטף08:30 - 09:30
 - דפנה כהן ביקור מיטש רוזנצווייג ברמת הנגב10:00 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) קדם מליאה13:30 - 15:00
 בני גפן ויאיר נחושתן - מיזם במתחם  אשלים 15:00 - 16:00

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )עם עוזי חבשוש ואורן פרץ 
 כנס מחולות בית ספר צין17:30 - 18:30
 בוב למבקי ומיכל עוזיהו18:45 - 21:45

יום חמישי 2 יוני
 הביאנלה הבינלאומית למעצבי עתיד החינוך 00:00

2022-כנס החינוך הבינלאומי של ה-OECD ויריד החדשנות 
 - מרכז השלטון האזורי בישראל (בנייני האומה ירושלים)הישראלי

 -  (אצל ערן ) צות עבד'ה, היכרות עם ערן והילה 08:00 - 09:00
הילה קפלן

 (passcode   ממי, אריאל, גור - פ.ע  עם ערן דורון 16:00 - 17:00
 - לנה טשרניחובסקי3535 )

 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב17:30 - 18:00
Meshulam

 נווה תמרים עם משה ישעהו, אורי אריאל,  ערן 18:00 - 19:00
 (אצל ערן דורון , דורון, אדכ' יובל גולדנברג, אורן פרץ, יוספה 

 - ערן דורוןמוא"ז רמת הנגב )
19:15 - 18:15meeting CEO JCO Rabbi Jay Strear and Mayor 

Eran Doron(קפה, לורן - סוקולוב 53, רמת השרון) ג'רד וויט - 


