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30 אוקטובר 2022 - אוקטובר 2022
5 נובמבר 2022

יום שני 31 אוקטובר
 - מירי טוכטרמן מירי בחו"ל 00:00
ירושלים

 ביקור JNF הולנד ברמת הנגב08:00 - 19:00
 ועדה מחוזית09:00 - 15:30
 (מקופלת  ערב Special  הורים ותלמידים 18:00 - 20:00

 - מאיה  אלמליחברביבים)
  זום- נגב וגליל- מטבחון18:00 - 19:00

https://us02web.zoom.us/j/81783819876?pwd=cFQvSGtjVEtpK3BY)
(b05QMjFvWWFFUT09Noa  Meshulam - 

יום רביעי 2 נובמבר
ארה"ב 

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 8:30 אורן פרץ - שוטף 08:30 - 09:30
דורון

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

  פעילות ראשונה - פתיחת ערבי נוער בתיכון 15:00 - 20:00
(Microsoft Teams פגישה של)אורלי זרחין - 

19:30 - 18:30Breeze McMennamin's Zoom Meeting  
https://helmsleytrust.zoom.us/j/97599606598?pwd=RElEc1F1RE5lU)

(HJKZGc0ejYzbisrUT09Breeze McMennamin - 

יום שישי 4 נובמבר
ארה"ב 

08:00JNF USA Conference @ Boston דפנה כהן - 
15:00 - 14:00 Mayors/ Municpal Reps Meeting with Russell 

Robinson at JNF NC  (8:00AM BOSTON TIME) Surrealism ) 
( room, 3rd floorMiriam Barth - 
 סוזן פרבר , אורן חפץ15:00 - 16:00
 מאט ליבוב וטלי צור16:00 - 17:00

שבת 5 נובמבר
ארה"ב 

JNF USA Conference @ Bostonדפנה כהן - 
17:15 - 16:15elli Adelma - JNF Dallas 
 דני אבידור + זוהר וולנסקי+ דויד יערי - 18:15 - 19:15

דירקטוריון קק״ל

יום ראשון 30 אוקטובר
00:00 LV ג'רד וויט (רמת הנגב) משלחת צעירים - 

 - מירי טוכטרמןמירי בחו"ל 
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ליאור זלוף (משרד של ערן) צוות משימה ניצנה07:45 - 08:30
 איילים רמת הנגב אשלים- הצגה וסיכום מתווה 08:30 - 09:00

 - עומר ארץ (מרכז צעירים)שיתוף פעולה שנתי ויעדים ארוכי טווח
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 (מ.א רמת הנגב, חדר  פארק ניצנה- חיתוך מצב12:30 - 13:30

 - אווה ליפשיץמליאה)
 אורן שוטף 13:30 - 14:00
 14:00 פגישה בנושא הסעות - מרכז המועצות 14:00 - 15:00

האזוריות - מירב בין שימול (ליאורה 054-4897709), דודי 
 שיחה עם הורי אשלים כיתה א' בנושא צהרון , 15:00 - 15:30

 - ערן דורון (אצל ערן )ספי ומאיה 
  ערן דורון +מירב בן שימול16:00 - 16:45

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F)
 - הילה קפלן שוטף הילה וערן17:00 - 18:00
 - ערן דורון (במליאה) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 1 נובמבר
 ארה"ב 00:00

בחירות לכנסת
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

פעילות פרטית
 יום בחירות08:00 - 23:30
  ארכיון החדש עם JNF הולנד08:30 - 09:30
  ברכות לTEMPLE SINAI COLORADO במועצה10:30 - 11:00
 - ג'רד וויט(קבר בן גוריון)

 טיסת לילה לארה"ב17:00 - 00:00

יום חמישי 3 נובמבר
ארה"ב 

פעילות פרטית
פעילות פרטית
 צוות עבדה - "הצגת העבודה של רון שני והצגת09:00 - 12:00

 - הילה קפלןזווית משרד הפנים"
 (זום- לינק  חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:00 - 18:30

 - Noa  Meshulamבסמוך)
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6 נובמבר 2022 - נובמבר 2022
12 נובמבר 2022

יום שני 7 נובמבר
ארה"ב 

ירושלים
 ועדה מחוזית09:00 - 15:30
 (חדר מליאה - מועצת  פגישת מזכירים - מועצה 09:45 - 11:15

 - הילה קפלןרמת הנגב )
  JNF UK בנושא מבנה קהילה באר מילכה15:30 - 16:00

https://us02web.zoom.us/j/88574248787?pwd=Z0x4QWF6Vk1rZUZ)
(VS0t6eUpCWUdMdz09ערן דורון - 

  אירוע יום בן גוריון עדכונים16:00 - 17:00
(https://us02web.zoom.us/j/86038009033?from=addon) Hadas - 

Ben Shalom
  זום: מושיק ביבי + ערן דורון + הגר שרן17:00 - 18:00

https://us06web.zoom.us/j/81421254443?pwd=OEJrazQ4ekhodG0)
(3dEwrOTRDbUVldz09Moshe Bibi - 

יום רביעי 9 נובמבר
ארה"ב 

 רשת ב׳16:30 - 17:30
 דנה פרידמן17:30 - 18:30

יום שישי 11 נובמבר
ארה"ב 

יום הולדת מירי טוכטרמן
 בוב דופין18:30 - 19:30

שבת 12 נובמבר
ארה"ב 

יום ראשון 6 נובמבר
ארה"ב 

16:30JNF USA Conference @ Boston דפנה כהן - 
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (ישראל)יום הזיכרון ליצחק רבין
 (ישראל)יום הזיכרון ליצחק רבין

פעילות פרטית
18:30 - 17:15 Blueprint Next: Celebrating our 

Accomplishments and Looking Forward to the Future 
(Ensemble B - 2nd Floor)Matthew Leebove - 

 בוב וייס 18:15 - 19:15

יום שלישי 8 נובמבר
ארה"ב 

 עדכון מצב - כנס בטחון ומשילות15:00 - 16:00
 פגישה עם ג׳׳ סטריער- המנכ״ל  היוצא של 16:30 - 17:30

הפדרציה
19:00 - 17:30 FW: IEC Meeting & Breakfast with Mayor 

Eran Doron 8:30-10am(Board Room 212) Heather Flowers - 

יום חמישי 10 נובמבר
ארה"ב 

 (זום- לינק  חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:00 - 18:30
 - Noa  Meshulamבסמוך)

 סטפאני זומן -מנכלית הפדרציה היהןגית בלאס 18:45 - 20:30
ווגאס 
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13 נובמבר 2022 - נובמבר 2022
19 נובמבר 2022

יום שני 14 נובמבר
 ארה"ב 00:00
ירושלים

לוס אנג'לס -> תל אביב

יום רביעי 16 נובמבר
 - ערן  (במשרדו של ערן ) 8:00 אורן פרץ - שוטף 08:00 - 09:00

דורון
 - הילה קפלן ישיבת צוות09:00 - 10:00
 (חדר ישיבות הנדסה;  הכנה לסיור ליאת פלד10:00 - 10:45

https://us06web.zoom.us/j/84507053669)אווה ליפשיץ - 
 היכרות עם אורנה הצוערת החדשה 11:00 - 11:30
 - ערן דורון (אצל ערן ) יוני שריר, שוטף 11:30 - 12:00
 היכרות  עם ליאור בוקסבוים רען עורף פיקוד 12:00 - 13:00
 - ערן דורון (אצל ערן )הדרום הנכנס

 אורן חפץ13:15 - 14:15
 - ערן דורון (אצל ערן ) ג'רד, שוטף 14:30 - 15:00
 פעילות פרטית15:00 - 16:00
 (יפורסם  שיתוף ציבור בקבוצות תוכנית החומש18:00 - 21:00

 - הילה קפלןבהמשך)

יום שישי 18 נובמבר

שבת 19 נובמבר

יום ראשון 13 נובמבר
ארה"ב 

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

יום שלישי 15 נובמבר
 רופא שיניים08:00 - 09:00
 דיון על עזוז09:00 - 10:00
 - ערן דורון (אצל ערן ) איציק צור, שוטף 10:30 - 11:30
 (אצל  אירה וגליה עם חן בנושא מצב המרפאה13:00 - 13:30

 - ערן דורוןערן )
  פגישה ערן דורון ונועם ניצני - נושאי מגלים 13:30 - 14:15

 - Noa Deutsch(משרדו של ערן דורון במועצה)
 הפגנה בבית משפט בבאר שבע15:30 - 16:30
 (רח׳ תמר 10 - באר שבע,  משחק כדורסל גורי 17:00 - 18:15

ישראל)

יום חמישי 17 נובמבר
 (אצל ערן  יניר יגל בנושא הקמת עסק במדרשה 08:00 - 08:30

 - ערן דורוןדורון )
  הקמת מנהלת דרומית 09:00 - 10:00

(https://us02web.zoom.us/u/kbAo9J3DS)חן נגאוקר - 
 - ערן דורון (אצל ערן דורון) עוזי חבשוש, שוטף10:00 - 11:00
  יוני שריר בנושא תיירות עם דנה אבידן , ירונה11:00 - 11:45
 - ערן דורון(אצ ל ערן דורון)
  אירוע יום בן גוריון-  בזום12:00 - 13:00

(https://us02web.zoom.us/j/83938000905?from=addon) Hadas - 
Ben Shalom

 - ספי  (משרד ערן) הכנה לפרזנטציה פרס חינוך13:00 - 14:00
מלכיאור

 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 14:00 - 15:00
דורון

 - ערן דורון (אצל ערן ) דנה אבידן, שוטף15:00 - 16:00
 (רח׳ תמר 10 - באר שבע,  משחק כדורסל גורי 18:00 - 19:00

ישראל)
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20 נובמבר 2022 - נובמבר 2022
26 נובמבר 2022

יום שני 21 נובמבר
ירושלים

 - ערן (אצל ערן ) 8:15 יענקל'ה מוסקוביץ , שוטף 08:15 - 09:00
דורון

 (מלון קדמא) ארוחת בוקר עם רון מק09:30 - 10:30
 ישיבת  עבודה גורן עמיר - אסטרטגיה עם הגר, 11:30 - 13:00
 - ערן דורון (אצל ערן דורון)מושיק ושכטר 
 עשור לרפת באר מילכה13:30 - 14:30
  עבדה- ישיבות סטטוס עם מנכ"ל הרשות15:00 - 16:00

https://matrix-globalservices.zoom.us/j/6959018068?pwd=S3Z3d2l)
(aSi8zVjF2UTczWm1nWjgyZz09; Aviv-Meeting Room Zoom2 Drora - 

Buganim
 (חדר מליאה,  ועדת בחינה-  גזבר.ית המועצה 16:00 - 19:00

 - jobsמועצה אזורית רמת הנגב)
 רון מאק עם ארז ירדני בשדה בוקר 16:00 - 18:30

יום רביעי 23 נובמבר
 - ערן דורון (קדמא) רון מאק09:00 - 10:00
 תכנון תקציב 2023 לקרא הנהלת 10:30 - 13:30

 - ערן דורון (אצל ערן דורון)המועצה-אליעזר, אמיר הילה  
 - ערן דורון (אצל ערן ) אורנה גיוס משאבים 14:00 - 15:00
 פול אלמקייס עם אמיר אלחייק בנושא חוב 15:30 - 16:00

 - ערן דורון (אצל ערן )ארנונה 
  הקמת מנהלת דרומית - פגישת המשך 17:00 - 18:00

(https://us02web.zoom.us/u/kdOOJuruJZ)חן נגאוקר - 
 (יפורסם  שיתוף ציבור בקבוצות תוכנית החומש18:00 - 21:00

 - הילה קפלןבהמשך)

יום שישי 25 נובמבר
 סדנה בית ספר צין09:00 - 12:00
 - Talia Tzour  סיור קבוצת טלי  צור ברמת הנגב13:30 - 16:00

Avner

שבת 26 נובמבר

יום ראשון 20 נובמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 -  (משרד של ערן) צוות משימה ניצנה08:00 - 08:30
lior@rng.org.il

  סיכום שנה והערכות לקראת קולות קוראים09:00 - 10:00
 - Avni, Yehuda(מועצה אזורית רמת נגב)

 רון מק10:00 - 12:30
 כנס ראשי רשויות דרום עם מפקד מחוז דרום  - 13:30 - 16:00

 (להבים, בית המייסדים בנושא "חיזוק הביטחון האישי בדרום"
 - אדיר נעמן ראש המועצה(שד' תמר 1))

 כנס ראשי רשויות דרום עם מפקד מחוז דרום  - 13:30 - 16:00
 (להבים, בית המייסדים בנושא "חיזוק הביטחון האישי בדרום"

 - Yosi Nissan(שד' תמר 1))
 (מלון קדמא) ארוחת ערב  - רון מק18:00 - 19:00

יום שלישי 22 נובמבר
 - ערן דורון (אצל ערן) אופיר קלימי / מוטי שוטף 08:30 - 09:00
 מפגש מס' 3- צוות המשימה ליישום החלטת 10:00 - 12:00

 (משרד ראש הממשלה בנושא מצרים    מור- 02-6705636
 - יובל יעקוביהממשלה חדר דיונים טל, קומה 6, קפלן 3 ירושלים)

 פרס מוכנות למשבר האקלים - גבעת ברנר 12:00 - 13:30
 (אצל אסנת קמחי  ערן דורון / אסנת קמחי 14:30 - 15:30

 - ערן דורוןבירושלים)
    DMO הצגת הקמת ה17:00 - 18:00

https://us02web.zoom.us/j/84169007362?pwd=T1FGNit1dUJwVjllV)
(jNiZlBFeitFUT09איילה לרנבוך - 
 הכשרה לדוברי צח"י + יו"ר צח"י + מנהלי 17:00 - 20:00

 - לירז אייזנר (מועצה )קהילה - 

יום חמישי 24 נובמבר
 - ערן דורון (אצל ערן ) קדם  מליאה 08:00 - 09:30
 ישי מרלינג פתחת ניצנה - הסכמים קואליציונים11:00 - 12:00
 אייל בן ראובן13:00 - 14:00
 ראיונות- בחירת ראש תחום חינוך, רווחה 13:30 - 16:30

 (הייפורט שוהם- אורן 4 שוהם וקהילה (איציק אשכנזי, ערן דורון)
 - מרכז השלטון האזורי בישראל(בניין B, קומה 2))

 חתונה משפחת קריגר - חאן מרחבעם 18:00 - 20:00
 (זום- לינק  חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:00 - 18:30

 - Noa  Meshulamבסמוך)
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27 נובמבר 2022 - נובמבר 2022
3 דצמבר 2022

יום שני 28 נובמבר
ירושלים

 לא לקבוע08:30 - 09:30
 (מכון למורשת  יום עיון משרד החינוך מחוז דרום 09:30 - 10:15

מדרשת בן גוריון )
 ביקור וסיור ליאת פלד סמנכ" לית תכנון משולב11:00 - 15:00

 (מו"א רמת הנגב - מצ"ב לו"ז  מנהל התכנון , ורד ספיר חוף 
 - ערן דורוןלביקור )

 - ליאורה ברנס - מרכז  (זום) תקציב הדרכה להבה 15:30 - 16:30
השלטון האזורי בישראל

יום רביעי 30 נובמבר
יום בן גוריון 

 (אצל  ביקור אלוף פיקוד דרום , אלעזר טולדנו07:15 - 07:45
 - ערן דורוןערן )

 - ערן דורון (בתיכון האזורי ) ביקור נשיא המדינה 08:30 - 10:30
 יום בן גוריון11:00 - 15:30
 ועידת בן גוריון בנושא עתיד הנגב - "הדו"ח 13:00 - 15:30

 - ערן דורון (מלון שרמנס מדרשת בן גוריון )לזקן 2022"
 קבלת פנים אינטימית אות בן גוריון - מוזמנים 17:15 - 18:00

ערן ועינת 
 (אונ'בן גוריון - אולם ג’ויה קלייר טקס אות בן-גוריון18:00 - 19:30

זוננפלד)

יום שישי 2 דצמבר
 יואב כהן. 10:00 - 11:00

שבת 3 דצמבר

יום ראשון 27 נובמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור) צוות משימה ניצנה 08:00 - 09:00
 כנס ביטחון ומשילות בישראל- הגליל והנגב 09:30 - 13:00

 (אולם ויצמן, בניין המוסדות הלאומיים - רחוב קינג ג'ורג 48, תחילה 
 - מרכז השלטון האזורי בישראלירושלים)

 רמת נגב - פרזנטציה והצגת הרשות בפני ועדת 14:30 - 15:30
 - (פארק קרסו למדע, העצמאות 79, באר שבע )פרס חינוך מחוזית 

רם זהבי
 (רח' צלע  ראיון בערוץ 14 תכונית של ריקלין 18:00 - 19:00

 - ערן דורוןההר 44 מודיעין )

יום שלישי 29 נובמבר
 - הילה קפלןאבי להם פה 

 (מיליה ברוכים הבאים - משלחת צעירים קולורדו08:15 - 09:00
 - ג'רד וויט)

 (במו"פ ברכות לפתיחת כנס מידבור (איציק צור)09:00 - 10:00
 - ערן דורון)

 - Talia Tzour  פגישה עם תורם ג'פרי אברמסון09:30 - 11:00
Avner

 - Hadas Ben Shalom אירוע יום בן גוריון-  בזום13:00 - 14:00
 דיק ברמן14:00 - 16:00
 - ערן  (אצל ערן ) אמיר ודוד סבח - ועדת רכב 14:00 - 14:30

דורון
 (אצל ערן  זיו מצליח בועז הולנד, שוטף טללים 15:00 - 16:00

 - ערן דורוןדורון  מצ"ב נושאים )
 כנס שתפ"א - לחיזוק קשרי עבודה בחקלאות 17:00 - 19:00

 (במו"פ)באזור  

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

 - ערן דורון (אצל ערן דורון) עוזי חבשוש, שוטף08:30 - 09:30
 היכרות הדס גיוס משאבים 09:30 - 10:30
 היכרות -שלמה קוסטינר מזכיר עמותת ניצנה ( 10:30 - 11:15

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )מחילף את ערן מאיר)
13:30 - 12:00David Merage & Eran Doron  Ramat Negev) 

(Regional CouncilHadas Ben Shalom - 
 נדב סלע בנושא יח' התנדבותית של המשטרה 14:00 - 14:30

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )עם מוטי זנה 
 לא לקבוע16:00 - 18:30
 (זום- לינק  חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:00 - 18:30

 - Noa  Meshulamבסמוך)
 פעילות פרטית18:30 - 21:30


