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יום שני 29 אוגוסט
ירושלים

 סטטוס מימוש הסכם פתחת ניצנה עם גלעד 08:30 - 09:30
 (אצל ערן דורון   גבאי, יענקל'ה מוסקוביץ', ברני, ואיציק צור 

 - ערן דורוןמוא"ז רמת הנגב)
 זום. רמת נגב:קידום ההסדרה של היקבים 10:00 - 11:00

 (רמת והכרמים ברמת הנגב. הצגת מסקנות וסיום העבודה.
 - ilanit.minhalti@gmail.comהנגב, ישראל)

  פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג11:00 - 12:00
(https://us06web.zoom.us/j/83371872963) מרכז השלטון האזורי - 

בישראל
 (מועצה  אירוע יום בן גוריון-  פרונטלי ברמת נגב15:30 - 16:30

 - Hadas Ben Shalomאזורית רמת נגב- אצל ערן דורון)
 לקראת החלטת הממשלה בנושא הנגב המזרחי 16:00 - 17:00

 -(https://zoom.us/j/4396782454)  Hanan Ginat - 
(Moetza-Chairman)

 רכיבה עם אמיר הלוי 17:00 - 21:00

יום רביעי 31 אוגוסט
 עודד שלום - ידיעות אחרונות08:30 - 09:30
 - איתי  (משרד של ערן דורון) ערן דורון- התייעצות09:30 - 10:30

פרימן
 פורום מנהלים10:30 - 12:00
 פתיחת שנה"ל - הילה, ספי, מיכל, מאיה, קמחי, 12:00 - 12:45

 - ערן דורון (במליאה )ישראל דוד סבח אורן פרץ ואיציק בר 
 - ערן דורון (אצל ערן ) רון סגל, שוטף12:45 - 13:30
 אילן ישורון בנושא עבד'ה עם יוני שריר  ואוהד 14:30 - 15:30

 - ערן דורון (אצל ערן דורון במוא"ז רמת הנגב )יהלומי

יום שישי 2 ספטמבר
 תערוכה דוד מנדל בבית האומנים בבאר שבע.12:30 - 13:30
 מסיבה בחאן בארותיים17:15 - 20:00

שבת 3 ספטמבר

יום ראשון 28 אוגוסט
 - הילה קפלןאבי להם

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - ערן דורון מירי, שוטף08:00 - 08:30
 תומר גוטהולף09:30 - 10:00
 שי קרפ 10:00 - 10:30
 רם זהבי 10:30 - 11:00
 (במשרדו של  הילה קפלן,  שוטף יציאה לחל"ד13:00 - 14:00

 - ערן דורוןערן)
 תכניות עבודה, תקציב מול ביצוע -משאבי 14:00 - 14:45

 - ערן דורון (אצל ערן)אנוש, הילה קפלן 
 טל בונדי ואביחי מימון מרחב עם + ספי בנושא 15:30 - 16:00

 - ערן דורון (אצל ערן )הסעות למצפה רמון 
18:00 - 17:00Elena Drazdin - Denver (zoom) 
 יום הולדת 6 לילדים העולים לכיתה א' של 17:30 - 19:00

 - ערן דורון (במרפאה החדשה )מרפאת רמת הנגב בלבד 

יום שלישי 30 אוגוסט
  סיור בגני הילדים , ימי הערכות עם ספי ומיכל 08:30 - 12:30

 - ערן דורון(מצ"ב לו"ז)
 שולחן עגול ב- zoom בנושא שפיכת פסולת 08:30 - 10:00

 -  (https://us02web.zoom.us/j/88613797854)באופן בלתי חוקי 
רוביק דנילוביץ

 הכנת שקעים לחיבור לסיב אופטי12:30 - 15:00
 (נפגשים בתחילת  סיור- תוכן מצוק הצינים 13:00 - 15:00

 - Ella Amsalemהטיילת ליד הקבר של בן גוריון)
 ערן דורון מברך את מחזור 3 גרעין נח"ל חיילי 15:30 - 16:00

 - אורלי זרחין (פגישה של Microsoft Teams)פרק משימה
 מפגש הכשרה 1 וחגיגי לשנה"ל תשפ"ג נוער 16:00 - 16:30

 מד"א רמת הנגב (2 מחזורים) - דברי פתיחה וברכות לנוער
 - אורלי זרחין(פגישה של Microsoft Teams; מחלקת נוער)

יום חמישי 1 ספטמבר
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 (משרד  חדר מצב לשנת הלימודים תשפ"ג- יום 06:152 - 09:30
 - מרכז השלטון האזורי החינוך בתל אביב, רח' השלושה 2 ,אולם 1)

 (בית ספר  פתיחת שנה בית ספר צין (ספי+ערן) 07:30 - 07:50
 - ספי מלכיאורצין)

 (בית  פתיחת שנה בית ספר משאבים (ערן+ספי)08:15 - 08:45
 - ספי מלכיאורספר משאבים)

  פתיחת שנת הלימודים נגב סיני (ערן +ספי) 09:00 - 09:30
 - ספי מלכיאור(נגב סיני)

 - ספי  פתיחת שנה בגנים- רביבים ומשאבי שדה09:30 - 11:00
מלכיאור

 - ספי מלכיאור טקס פתיחת שנה תיכון אזורי11:00 - 11:30
 בית ספר בוסתן וגני פתחת ניצנה12:00 - 13:30
 פגישה רמת הנגב/נוודא  שותפות 2000  סכנות 14:00 - 14:30
 (מ.א רמת נגב אצל  מחצבת החול במכתש הגדול14:30 - 15:30
  אריאל, אדי - פנימית חודשית עם ערן דורון17:00 - 18:00
 (רתמים) חג העלייה לרתמים - חגיגות 16 לישוב 18:00 - 20:00
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
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יום שני 5 ספטמבר
 - ג'רד וויטהעתק: מילואים 

 - מירי טוכטרמן מירי השתלמות מנהל/ות לשכה00:00
ירושלים

ועדה מחוזית
 (חדר מליאה - מועצת  פגישת מזכירים - מועצה 08:00 - 09:00

 - הילה קפלןרמת הנגב )
 -  (טלפונית) שיחת ועידה עם רתמים , יוני ורנר08:00 - 08:30

ערן דורון
 אגרו משוב 09:00 - 11:00
 ביקור אלאן פוטאש - פאלם ספרינגס10:00 - 17:30
 (שבטי ישראל אצל דלית שטראובר עם דני עברי 11:30 - 12:30

34 בניין מחניים קומה 2 ירושלים )

יום רביעי 7 ספטמבר
 - מירי טוכטרמן מירי השתלמות מנהל/ות לשכה00:00

 פתיחת שנת הלימודים מרחב עם ,מדרשה, שדה08:00 - 10:30
 - ספי מלכיאורבוקר,   

 10:30 ביקור ברמת נגב- גדעון שביט ויצחק 10:30 - 11:30
 (מועצה/שריר יו"ר מרכז חדשנות שער הנגב (איציק צור אחראי)

 - yaacovm1מו"פ)
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )  אורן פרץ - שוטף 11:30 - 12:30

 (במועצה) אורן חפץ 12:30 - 13:15
 הצגת ממצאי שאלון חומש וסדנאות - ערן, רפי 13:15 - 14:30

 - הילה קפלן (במשרדו של ערן)חן והילה
 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00

Sharan
 (מצ"ב  טקס חנוכת אולם ספורט רמת הנגב 16:00 - 17:00

 - ערן דורוןהזמנה )
 לקראת החלטת הממשלה בנושא הנגב המזרחי 17:30 - 18:15

יום שישי 9 ספטמבר
leaders' mission Las Vegasערן דורון - 

 עותק: מפגש ראשי המועצות האזוריות במועצה 10:00 - 14:00
 -  (נקודת המפגש: אתר הנקרות, ראש הנקרה)אזורית מטה אשר

אברהים אלהואשלה

שבת 10 ספטמבר
leaders' mission Las Vegasערן דורון - 

יום ראשון 4 ספטמבר
 - ג'רד וויט העתק: מילואים 00:00

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - ערן דורון (אצל ערן) אורית שוטף + ג'רד08:30 - 09:00
 טקס סיום פרוייקט משתלמים עם שגריר ויאטנם09:30 - 10:30
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 10:30 - 12:00
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 14:00 - 15:00

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

 ביקור גדי אייזנקוט16:00 - 18:00
 ועדת לקביעת קריטריונים לקבורה בחלקת 16:00 - 17:00

 - הילה קפלן (חדר ישיבות מועצה)גדולי הנגב
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (במליאה) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 6 ספטמבר
 - ג'רד וויט העתק: מילואים 00:00

 - מירי טוכטרמןמירי השתלמות מנהל/ות לשכה
 ביקור אלאן פוטאש - פאלם ספרינגס08:00 - 12:30
 אורית הרוש שרון גבע לקראת סיור קק"ל הולנד12:30 - 13:30
 (בית גיל הזהב ) יום הערכות גננות - ברכות15:00 - 15:30
 אבשה כהן15:30 - 16:00
 ביקור + סיור  קבוצת מנהגים צעירים קק"ל 16:00 - 19:00

 - ערן דורוןמכל העולם  בראשות אסתי גולדווסר 

יום חמישי 8 ספטמבר
00:00leaders' mission Las Vegas ערן דורון - 

 8:00 ישיבה בנושא שביתת הגננות - אינה זלצמן08:00 - 09:00
 + אורנה פז + שי חג'ג' + ערן דורון + ניב ויזל + איציק אשכנזי

 היערכות לפתיחת שנת הלימודים -מחנה טלי 08:30 - 09:30
 - ספי מלכיאור (מחנה טלי)(ערן, ספי, מיכל)

 - הילה קפלן ישיבת צוות09:30 - 10:30
 - ערן דורון (אצל ערן דורון ) מוטי שלו  10:30 - 11:00
  שולחנות עגולים חומש, תיכון רמת הנגב 11:00 - 13:00
 -  (במשרדה של הילה) תוכנית פינוי חגי תשרי12:30 - 13:00
 (משרדו של  ועדה לבחירת עובד/ת מצטיין/ת13:00 - 14:00
 מסמך משילות וביטחון 14:15 - 15:15
  (אצל ערן ) ועדת רכב , הילה, דוד סבח, אליעזר 15:30 - 16:00
 16:00 פגישה בנושא - הקמת ספק קולחים 16:00 - 17:00
 פגישת זום בנושא לימודי תואר ראשון - השלטון17:00 - 18:00
  עותק: היכרות עם גרעין פוטנציאלי לניצנה17:30 - 18:30
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30
 אירוע יחידת חילוץ18:30 - 19:30
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11 ספטמבר 2022 - ספטמבר 2022
17 ספטמבר 2022

יום שני 12 ספטמבר
leaders' mission Las Vegasערן דורון - 

 (לו"ז  SAVE THE DATE      סיור חברי מליאה ומזכירים00:00
 - ערן דורוןוהזמנה ישלחו בהמשך)

ירושלים
 סיור מליאה08:00 - 15:00
 קריטריונים לקביעת תבר"ים - חברי מליאה 08:30 - 10:30

 - הילה קפלן (זום, רצ"ב הקישור)ומזכירים

יום רביעי 14 ספטמבר
leaders' mission Las Vegasערן דורון - 

08:30 - 07:30Cbt נדב - הדרכה לקורס 
 חל״י - שימי דניאל09:15 - 10:15
 אוסנת קמחי- משרד השיכון11:00 - 12:00
 (משרד  פגישה עם רמת נגב בנושא עיר עולים13:45 - 14:30

 - מנכל מטההפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)
 ( בכנסת,  קומה 2  רם בן ברק / ערן דורון 15:30 - 16:30

 - ערן דורוןירושלים  ועדת חוץ ובטחון  )
 מועצת הארץ #1: מפגש פתיחה: משבר 16:00 - 21:00

 (מלון טל, רחוב הירקון הדמוקרטיה הליברלית ועליית הפופוליזם
287, תל אביב. חניה ברחוב הושע 12 - להגיד שאתם אורחי מלון טל 

 - בכניסה.)
67dp16mrjgmpvjg7g3pn53mh14@group.calendar.google.com

 חילופי מפקדי בסיס תל נוף18:00 - 20:00

יום שישי 16 ספטמבר
 פעילות פרטית08:00 - 09:00

שבת 17 ספטמבר

יום ראשון 11 ספטמבר
leaders' mission Las Vegasערן דורון - 

 (לו"ז  SAVE THE DATE      סיור חברי מליאה ומזכירים00:00
 - ערן דורוןוהזמנה ישלחו בהמשך)

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 -  (משרד של ערן) צוות משימה ניצנה07:50 - 08:30

lior@rng.org.il
 - ערן דורון (אצל ערן) אורית שוטף08:30 - 09:00
 ברוכים הבאים- משלחת מנהיגים לאס ואגס - 09:00 - 09:45

ANDREW SPIVACK + RABBI HODSON(משרד של ערן)  ג'רד - 
וויט

 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 10:00 - 11:00
דורון

 רותם ישראלי, בנושא היתרי בנושא קמפ-  אין  11:00 - 11:30
 - ערן דורון (אצל ערן דורון )+ אורן פרץ 

 סיור חברי מליאה ומזכירי ישובי 13:00 - 22:30
 סיור עם המליאה של מועצה אזורית רמת נגב 14:00 - 16:30

 -  (להקיש בוויז מרכז המבקרים ע"ש משה נובומייסקי)-ערן דורון
Tovi Shur

יום שלישי 13 ספטמבר
leaders' mission Las Vegasערן דורון - 

 סיור ביטחון פיתחת ניצנה08:15 - 11:00
 רו"ח יששכר פינפטר, מבקר משרד הפנים,  11:00 - 12:00
 - ערן דורון (אצל ערן דורון )שיחת היכרות 
 דניאל גלקין -משאבי אנוש12:45 - 13:30
 -  (במליאה) הפקת לקחים מבצע "עלות השחר" 13:30 - 14:30

ערן דורון
 היכרות -ליאור אלבז עם הגרענירים החדשים 15:00 - 15:30

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )של התנועה
 - ערן דורון (אצל ערן ) שחר שילה15:45 - 16:15
 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 15 ספטמבר
00:00leaders' mission Las Vegas ערן דורון - 

 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה וחניכת המשכן 09:00 - 10:00
 (הייפורט שוהם- אורן 4, שוהם החדש של מרכז השלטון האזורי

 - מרכז השלטון האזורי בישראל(בניין B, קומה 2))
 הרמת כוסית לראש השנה- שלטון מקומי 11:00 - 14:30

 - מרכז  (אולמי וואלי, רח' זאב בלפר 27 כפר סבא)ושלטון אזורי
השלטון האזורי בישראל

 (אולמי  12:45 דוד אביב / ערן דורון - מקורוק 12:45 - 13:45
 - ערן דורוןוואלי, רח' זאב בלפור 27 כפר סבא )

 - Noa  Meshulam חוק וסדר- זום18:30 - 19:00
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18 ספטמבר 2022 - ספטמבר 2022
24 ספטמבר 2022

יום שני 19 ספטמבר
ירושלים

 מרחב נגב טקס הענקת דרגות 08:45 - 09:45
 ברכות לשנה החדשה לותיקים ( מרים 10:00 - 10:30

 (בתיכון בניין חממה )מיכאליס)
 ראיון רדיו כאן 10:3011 - 10:45
 (רח' התקווה 4, קריית  עוף החול - רמת הנגב11:15 - 12:15

 - שי קרפ הממשלה באר שבע, קומה 1 - לשכת מנהל המרחב)
(DSHAIK)

 לא לקבוע12:15 - 13:15
 יואל מרשק ואברהם כץ עוז13:00 - 14:00
 ח״כ רם בן ברק 14:00 - 15:00
 פ.ע.  בנושא: שת"פ ובחינת אפשרויות להקמת 14:30 - 15:30

מסגרות במתקן חולות   משתתפים: ישראל בודיק + זיו גרשוני 
 - ערן דורון נרדית בית הנשיא- שיחה טלפונית15:30 - 16:00
 (חדר ישיבות  וועדת שימור- מוא"ז רמת הנגב16:00 - 17:00

 - אווה ליפשיץהנדסה, מוא"ז רמת הנגב)
 - ערן דורון (אצל ערן) קדם מליאה17:00 - 18:30
 (זום ) : National Water Task Force- טלי צור18:00 - 19:00

יום רביעי 21 ספטמבר
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אורן פרץ - שוטף 08:00 - 09:00
 (באונברסיטה במדרשה) קרו יק"א / זאב מילר 09:00 - 10:00
 ועדה מחוזית 11:00 - 17:30
 - Sapir (מו"פ) 11:30 ביקור הנהלת יק"א במו"פ11:30 - 12:30
 - דפנה ארבל ביקור מועצת המנהלים של יקא12:30 - 14:00
 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 15:00 - 16:00

Sharan
 FW: ההזמנה עודכנה: שדה תעופה 15:30 - 16:30

משלים-ראשי רשויות-עילם, יום ד׳ 21 בספטמבר 2022, 3:30 
(IDT) (sagie@mot.gov.il) .לשכת השרה אח. - 4:30 אח) 

 - matemeravmichaeli@gmail.comבירושלים)
 (לשכת שר  פגישה בנושא מו"פ רמת נגב17:00 - 17:30

 - החקלאות הקריה החקלאית ראשון לציון. בניין הנהלה קומה 4)
[Oded Forer] עודד פורר

יום שישי 23 ספטמבר

שבת 24 ספטמבר

יום ראשון 18 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (אצל ערן ) 7:45 ג'קי אבידן 07:45 - 08:15
 - ערן דורון (אצל ערן) אורית שוטף08:30 - 09:00
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:00 - 11:00
  צוות היגוי הסכמי גג (בפורום מנהלים ) 09:00 - 10:00

 - ערן דורון(במליאה)
 תמיר סטיינמן ערוץ 12 - פשיעה בפיתחת ניצנה11:00 - 12:00
 12:00 עדכון תעריפי ההסעות - שמעון אבני + 12:00 - 13:00

דודי מזרחי + אשר וכיל + שי חג'ג'  + ערן דורון + ניב ויזל + 
 - אבי גנון (בזום)איציק אשכנזי + הדסה אלמוג + מירב בן שימול

 - ערן דורון (אצל ערן ) יוני שריר, שוטף13:30 - 14:00
 תכניות ופרוייקטים לקידום ברמת הנגב - עוזי 14:00 - 15:00

 (במינהל התכנון בית חבשוש+ מתכננים מטעמו - ורפי אלמליח- 
הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים - בניין בית השנהב אגף C קומה 7 

 (מצ"ב זום רק רק לראש המועצה רמת נגב) - כולם אצל רפי במשרד)
- רפי אלמליח

 כנס התאגדות מהנדסי חשמל בסמי שמעון15:00 - 16:00

יום שלישי 20 ספטמבר
 פעילות פרטית08:00 - 09:00
 (מיקום ישלח  הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 09:00 - 11:00

 - פעילויות מועצהבהמשך)
 תזכורת: פגישת שדה בוקר + ראש המועצה 11:00 - 12:00

 (לשכת ראש המועצה האזורית רמת והמנכ"לית עם חברת דלק
 - מרכז משקנגב)

 אמיר שביט- יו״ר רשות החשמל12:00 - 13:00
 מינהלת מורחבת גרעין ניצנה- ספטמבר- פעם 13:00 - 14:00

 - נטע שחם יגל (חדר ישיבות מרכז צעירים)בחודשיים
 קבוצת "אושרים"- הצגת 150 משפחות לניצנה- 14:00 - 14:30

 - נטע שחם יגל (חדר ישיבות, מרכז צעירים רמת הנגב)תומי מקצרין
 טלפוני אדי אדמון פאר לוין - נקודות למאמר 14:30 - 14:45

(תואם ע״י עידן)
 (ירוחם מבנה  סמינר קצר בנושא גיוס משאבים15:00 - 18:00

 - Oren Hefetzמועצה)
 - ערן דורון (במועצה ) הרמת כוסית מתמיד 17:30 - 18:30
 הרמת כוסית וקביעת מזוזה מועדון הגיל 18:00 - 19:00
 -  (אשלים - מועדון גיל שלישי)השלישי החדש

יום חמישי 22 ספטמבר
 - ערן דורון (אצל ערן) עוזי חבשוש, שוטף08:00 - 09:00
 חן  ותומר - מפיק סרטון סיכום תכנית החומש 09:00 - 09:30

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )הקודמת
 מירי שוטף09:30 - 10:00
 - Hadas Ben Shalom אירוע יום בן גוריון-  בזום12:00 - 13:00
 (משרד  תקציב המתנ"ס (ערן, אליעזר , ספי) 13:00 - 15:00

 - ספי מלכיאורערן)
 -  (רמ"י באר שבע) פגישה ברמ"י- שי קרפ15:00 - 15:45

mazkir.retamim@gmail.com
 (בית קפה  פגישת עבודה איציק צור וליאון 16:00 - 17:00

 - ערן דורוןבקרית הממשלה )
 - mazkir@mbg.org.il טקס תפוח בדבש - מדרשה17:30 - 17:45
 - Noa   (זום- לינק בסמוך) חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00

Meshulam
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25 ספטמבר 2022 - ספטמבר 2022
1 אוקטובר 2022

יום שני 26 ספטמבר
ירושלים

ראש השנה 

יום רביעי 28 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןמירי יום בחירה 

 תיאןם קידום פרוייקטים09:00 - 09:30
 ערן מאיר09:30 - 10:30
 אורן פרץ10:30 - 11:00
 אורית הרוש11:30 - 12:30
 כאן 14:3011 - 15:00
 הלוויה - קיבוץ קליה17:00 - 18:00
 - ספי  (חדר ישיבות האב) ישיבת דירקטוריון 17:00 - 18:30

מלכיאור

יום שישי 30 ספטמבר

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

יום ראשון 25 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (חגים דתיים יהודיים)ערב ראש השנה
 - ערן דורון (אצל ערן) אורית שוטף08:30 - 09:00

יום שלישי 27 ספטמבר
 ראש השנה 

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 29 ספטמבר
חופש

 סיור במרינה באשקלון - החלטת ועדה 09:00 - 11:00
 - מרים כהן (במרינה אשקלון)מה-8/08/2022

 - Noa   (זום- לינק בסמוך) חוק וסדר בנגב18:45 - 19:15
Meshulam


