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יום שני 1 אוגוסט
 - ערן דורון ריצ'רד פרנקוף מגיע לרמת הנגב00:00
ירושלים

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש
  ברכות לקבוצת הש.ש. של רמת הנגב לתפוצות08:00 - 08:30

 - ערן דורון(אצל ערן)
 - ערן (אצל ערן דורון ) אסף עמיר מנכ"ל דרך ארץ08:30 - 09:00

דורון
 קידום עסקים שותפויות קולוראדו - אודי 09:30 - 10:30

 - ערן דורון (אצל ערן דורון)פינטוך, ג'רד, כנרת 
 -  (אצל ערן ) סיכום אירועי י קהילה-  נעמה פלג 11:00 - 11:30

ערן דורון
 חב' אוליצקי ועזרי לוי, יועץ בנושא מחצבת 11:30 - 12:30

 (אצל ערן דורון משרדי המועצה ציפורים  + אורן פרץ ואסף עמיחי
 רינת צדוק מנהלת תוכנית מקום במעוז13:15 - 15:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:30 - 16:30

 ישיבת מליאה במחנה רמון +סיור ( לו"ז ישלח 17:00 - 22:00
 - ערן דורון (במחנה רמון ( יציאה בהסעה מהמועצה))במייל נפרד) 

יום רביעי 3 אוגוסט
 צילום תכנית פיילוט בשיתוף אתר "וואלה"- יו"ר10:00 - 12:00

ועדות במרכז שלטון אזורי (כנסו לזימון לראות שיבוץ שעות 
 (אולפני וואלה, אבן גבירול 166, ת"א (חניון בזל ליו"רי הועדות)

 - מרכז השלטון האזורי בישראלבתשלום))
 פגישה עם רותם ידלין12:00 - 13:00
 -  (משרדי גורן עמיר ת"א ) הגר שרן /ערן דורון 13:30 - 14:30

ערן דורון
 גדי אייזנקוט14:30 - 15:30

יום שישי 5 אוגוסט
 חופש00:00

 תל אביב -> אתונה09:00 - 11:10

שבת 6 אוגוסט
חופש

יום ראשון 31 יולי
 - ערן דורוןריצ'רד פרנקוף מגיע לרמת הנגב

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
12:00 - 11:00ICL רביב צולר- מנכ״ל 
 - באטריס הירש (חדר ישיבות ) הדרכה מלם 11:30 - 12:30
 (zoom;  המשך פרויקט ניצנה12:30 - 13:30

https://us02web.zoom.us/j/84689141854)Avni, Yehuda - 
 - ערן דורון סיור בישובים עם הילה קפלן 14:00 - 17:00
 ניר זמיר - ראש מועצת בני שמעון14:30 - 15:30
 מחנה קיץ בחנתון 17:00 - 22:00

יום שלישי 2 אוגוסט
  הכנה לביקור ינקי קוינט ברמת הנגב  08:004/8/22 - 09:00

 - ערן דורון(אצל ערן דורון / זום)
 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף09:00 - 09:30
  פרויקט תוכן מצוק הצינים 09:30 - 10:30

https://us02web.zoom.us/j/81984464143?pwd=bmZrZkhmNXlHVW)
(k2VlVzNHR4ZlpNUT09Ella Amsalem - 

 דיון מועצה ארצית  תמ״א 46 על מתקן חולות 12:30 - 13:30
 פגישה עם נעמה שולץ, מנכלית משרד רוה״מ15:30 - 16:30
 16:30- פגישה עם ערן דורון, ר' מועצה אזורית 16:30 - 17:15

 (לשכת מנכ"לית רה"מ, קומה 2, בניין פרס / בניין 22, רמת הנגב
 - נעמה שולץהקריה תל אביב.   בוויז: שער שאול, הקריה תל אביב)

יום חמישי 4 אוגוסט
 (משרדו של  חוקי עזר- ערן, הילה, אורן וברני08:00 - 08:30

 - אווה ליפשיץערן)
 - אווה ליפשיץ הכנה לוועדת משנה- ערן ואורן08:30 - 09:00
 - ערן  (אצל ערן דורון) מאיה סלע / ספי מלכיאור09:00 - 09:30

דורון
  וועדת ביקורת - דוחות כספיים תאגיד + איגוד 10:00 - 11:30

(zoom)חן נגאוקר - 
 ועדת מעקב לאתר הפסולת אשלים- מצ"ב סדר 11:00 - 12:00

 (בזום מצ"ב קישור; יום מעודכן
 - Hadas Ben Shalom אירוע יום בן גוריון-  בזום12:00 - 13:00
 פגישה עם שי פרוכטמן,יו"ר איגוד מנהלי חינוך, 13:00 - 13:30

איציק אשכנזי מנכ"ל מרכז השלטון האזורי,מירב בן שימול 
 (מועצה אזזרית רמת סיור ברמת הנגב - יעברו לוז 13:30 - 15:30

 - יעקב קוינט (LYAKOVK)הנגב )
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:15 - 16:45
 טקס סיום קורס מתנדבים  - יחידה עצמאית 17:00 - 18:30

 - משה עמר  (מועצה אזורית רמת נגב , תיכון רמת נגב)רמת נגב
 - Noa  Meshulam (זום) חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00
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7 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
13 אוגוסט 2022

יום שני 8 אוגוסט
חופש
ירושלים

 - הילה קפלן ישיבת צוות08:15 - 09:00
 ועדה מחוזית09:00 - 15:30

יום רביעי 10 אוגוסט
חופש

יום שישי 12 אוגוסט
חופש

שבת 13 אוגוסט
חופש

יום ראשון 7 אוגוסט
חופש

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
  הערכת מצב מבצע ״עלות השחר״10:30 - 11:30

יום שלישי 9 אוגוסט
חופש

 כנס חברות כלכליות במועצות האזוריות 09:00 - 14:00
 (המועצה (לידיעת כלל ראשי המועצות האזוריות וסגניהם)

 - מרכז השלטון האזורית עמק חפר (מיקום מדויק יפורסם בהמשך))
האזורי בישראל

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 11 אוגוסט
חופש

 - הילה קפלןאבי להם
 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב18:00 - 18:30

Meshulam
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14 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
20 אוגוסט 2022

יום שני 15 אוגוסט
חופש
ירושלים

 ועדה מחוזית09:00 - 15:30

יום רביעי 17 אוגוסט
חופש

 יענקלה בחופש00:00
 - מירי טוכטרמן מירי חופש00:00

 כנס שרת החינוך ומנכ"לית המשרד - פתיחת 10:30 - 13:45
 - רם זהבי (משכן אומנויות הבמה, באר שבע )שנה"ל תשפ"ג 
 עותק: כנס שרת החינוך ומנכ"לית המשרד - 11:00 - 13:30

 - חנן  (משכן אומנויות הבמה, באר שבע )פתיחת שנה"ל תשפ"ג 
אפוטה

יום שישי 19 אוגוסט
חופש

יענקלה בחופש

שבת 20 אוגוסט
 חופש00:00

יענקלה בחופש

יום ראשון 14 אוגוסט
חופש

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
יענקל'ה חופש
 ישיבה בזום-הצגת מערכת "המסייעת"- המאגר 11:30 - 12:30

הדיגיטלי להעסקה במילוי מקום (מוזמנים-כלל ראשי הרשויות, 
 מש"מ, מש"א)

https://us06web.zoom.us/j/83709235790?pwd=ZVM4bnBiVVNkY1Z)
(MRkFUNFR4UXNhZz09מרכז השלטון האזורי בישראל - 

יום שלישי 16 אוגוסט
חופש

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 18 אוגוסט
חופש

יענקלה בחופש
 - מירי טוכטרמן מירי חופש00:00

 - Noa   (זום- לינק נשלח בסמוך ) חוק וסדר בנגב18:30 - 19:00
Meshulam
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21 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
27 אוגוסט 2022

יום שני 22 אוגוסט
יענקלה בחופש

 - הילה קפלןעידן חופש
ירושלים

כנס חינוך
 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 08:00 - 09:00

דורון
 כנס מינהל לחינוך התיישבותי10:00 - 11:00
 (מרכז השלטון האזורי,  רחוב  ועדה אסטרטגית 11:00 - 13:00

אורן 4 שוהם, הייפורט כניסה B קומה 2 (למי שלא ייתאפשר להגיע 
 - ליאורה ברנס - מרכז השלטון האזורי בישראלייתחבר לזום))

  קול קורא עיצוב כיכרות13:00 - 15:30
(https://us06web.zoom.us/j/83150866116)אווה ליפשיץ - 

  קול קורא עיצוב כיכרות בכניסה - וועדת בחינה13:00 - 15:30
 - אווה ליפשיץ(מוא"ז רמת הנגב, חדר מליאה)

 - ערן דורון (אצל ערן) קדם מליאה16:00 - 17:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף17:30 - 18:30

יום רביעי 24 אוגוסט
 יענקלה בחופש00:00

הילה חופש
 - מירי טוכטרמן מירי חופש 00:00

 אביתר אראל, קופל ברני, טיילת מצוק הצינים07:30 - 08:30
  שיחה טלפונית - מורדוך יעקב + ערן דורון 08:00 - 08:30

 - Vered - Mordoch Group(מורדוך יתקשר לערן  050-5545502)
 ישיבת מועצת האשכול- איגוד ערים אשכול 09:30 - 12:00

 (מרכז מסחרי דימונה - בניין העירייה קומה 3 - רשויות נגב מזרחי
 - חן נגאוקראולם מליאה)

 מפגש הרמטכלים לשעבר בארכיון בן גוריון12:00 - 13:30
 שיחת הכנה לביקור בקהיר - שגרירת ישראל 13:30 - 14:30

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

Sharan
 (פרננדו  ערב הוקרה לנהגים ולפתיחת שנה"ל17:30 - 19:30

 - מאיה  אלמליחטללים)

יום שישי 26 אוגוסט
 הופעות מקורוק13:00 - 16:00

שבת 27 אוגוסט

יום ראשון 21 אוגוסט
יענקלה בחופש

 - הילה קפלן עידן חופש00:00
 - הילה קפלןאבי להם 

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
  איתי קרינגר בנושא  פיתוח נופי עם הלומי קרב 09:00 - 09:30
 - ערן דורון(אצל ערן דורון )
 זאב מילר מנכ״ל קרן יק״א10:00 - 11:00
 (מועצה ראש מועצה אזורית רמת נגב - ערן דורון11:00 - 12:00

 - Hagit Mazozאזורית רמת נגב )
 מירי, שוטף + הכנה לטקס חנוכת האולם 13:30 - 14:00
 - ערן דורוןספורט ב 7/9

 (אצל ערן דורון ) ניב כהן אשלים , ברכות 14:00 - 14:30
 - ערן  (טלפונית ) שיחת ועידת עם עדי מהיח"צ15:00 - 16:00

דורון
 18:30 שיחה טלפונית אבי גנון המשנה 18:30 - 19:00

 (שיחהלמנכ"לית משרד החינוך וערן דורון ראש מ.א. רמת הנגב
 - אבי גנוןטלפונית - לימור תקשר)

יום שלישי 23 אוגוסט
יענקלה בחופש

 - הילה קפלן עידן חופש00:00
 הילה חופש00:00

 (שדה בוקר ) טיפול שיניים 08:00 - 08:45
 ההזמנה עודכנה: שיחה ניצנה - מועצה, יום ג׳ 09:15 - 10:00

(IDT) (eran@rng.org.il) 10:00 - 09:15 ,2022 23 באוגוסט 
https://us02web.zoom.us/j/87859948559?pwd=VGtoVnZHRURCRV)

(U2ZlNOUDZYelJwUT09liorzluf1@gmail.com - 
 (אצל  תקציב בלתי פורמלי-  ספי  ואילון צחור 10:00 - 10:30

 - ערן דורוןערן)
 גיל בן חיים "קבוצת אבנון"  בנושא הצגת 12:00 - 13:00

 - ערן דורון (אצל ערן דורון)תכניות למתקן חולות 
  מפגש עבודה בנושא הרחבת הישוב כמהין14:00 - 15:30

 - גל שרון(משרדי מעוצה אזורית רמת נגב)
 ח״כ נירה שפק15:00 - 16:00
18:30 - 17:30Negev Foundation Touch Base Eran Doron  

(phone call)negevfoundation@gmail.com - 

יום חמישי 25 אוגוסט
 הילה חופש00:00
 - מירי טוכטרמן מירי חופש 00:00

 אל"מ ג'וש בר מפקד מחנה רמון הנכנס - 08:00 - 09:00
 - ערן דורון (אצל ערן דורון )היכרות 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אורן פרץ - שוטף 09:00 - 10:00
 10:00 פגישה בנושא הקמת ספק קולחים מרחבי10:00 - 11:00
 הגדרות תפקידים אגף שפ"ה, הילה, אסף ותגית11:00 - 12:00
 -  (זום - קישור בגוף הזימון ) דיון בנושא אורון וצין 14:00 - 15:00

שי חגג
 (אקספו תא  כנס עתיד החינוך - עמותת המורים 15:00 - 16:30
(M דבי זלטין-ביתן 2 אולם - 
18:00 - 17:00Belinda Andrew Mack 
 - Noa  Meshulam (זום ) זום- חוק וסדר בנגב 18:30 - 19:00
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28 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
3 ספטמבר 2022

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


