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1 ינואר 2023 - ינואר 2023
7 ינואר 2023

יום שני 2 ינואר
ירושלים

חופש
 ועדה מחוזית 09:00 - 15:00
 פגישה עם מיכל ארן סמנכ"לית אסטרטגיה 16:00 - 17:00
 - Avni, Yehuda (מו"פ רמת הנגב)משרד השיכון

יום רביעי 4 ינואר
 אגרומשוב00:00

 -  (זום) ד"ר אסנת אייל וערן דורון פגישת זום08:00 - 09:00
ליאורה ברנס - מרכז השלטון האזורי בישראל

 אריה טל- בריכת גלים 09:00 - 10:00
 מושב בכנס אגרו-משוב11:00 - 12:00
  צוות היגוי תבור 575- הילמ"ה- זום14:00 - 15:30

(https://us06web.zoom.us/j/88337922620)merav@hilma.tech - 
 - אורית  צילום סרטון עבור חידון התנך נגב סיני16:00 - 16:15

הרוש
 -  (מבנה 1 - תיכון רמת נגב) שולחן ראש המועצה 16:30 - 18:30

ספי מלכיאור

יום שישי 6 ינואר
 אגרומשוב00:00

 פעילות פרטית15:00 - 20:00

שבת 7 ינואר
 פעילות פרטית10:15 - 15:15

יום ראשון 1 ינואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש
 - אורית הרוש שוטף אורית10:00 - 11:00
 -  (משרדו של ערן) הכנה לטיול מועצה ועדכונים 12:00 - 13:00

מור אנקרי
 משאבי שדה, מימון ביניים JNF- עידו גולדסמן, 13:30 - 14:30

 - ערן  (אצל ערן דורון )מוני מרדכי, אמיר, אורן פרץ ואיציק בר 
דורון

  זום קיימות- אנרגיות מתחדשות15:00 - 16:00
(https://us06web.zoom.us/j/85647982998)Orit Guttman - 

 פעילות פרטית16:00 - 22:45

יום שלישי 3 ינואר
 (חגים דתיים יהודיים)צום י' בטבת

 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף08:00 - 09:00
 - ערן דורון (אצל ערן ) אישור יעדי חומש09:00 - 10:30
 (חדר  קבלת פנים - קפה הילה צוות מנהלה10:30 - 11:30

 - סוניה רביבוישיבות)
 (לשכת ראש  מועצת המכון למורשת בן גוריון 11:30 - 13:30

העיר באר שבע רוביק דנילוביץ )
 עודד פלוס- יו״ר ועדה מחוזית13:00 - 14:00
 ספק קולחין מרחבי- עודד זבולון, ניר זמיר, ערן 14:30 - 16:00

 (משקי הנגב, צומתדורון, אורי נעמתי, מתן רז, יענקלה מוסקוביץ
 - Meirav Levy (Mishkey-Hanegev)בית קמה)

 פגישת עבודה מרפאת רמת נגב עם ראש 16:30 - 17:30
  (חדר דיונים- קניון הנגב קומה 3 משרדי הקניון )המועצה ערן דורון 

hedvaem@clalit.org.il -

יום חמישי 5 ינואר
אגרומשוב

 (אצל  נעמה עובדיה מח' נוער , שיחת היכרות 08:00 - 08:30
ערן )

 - הילה קפלן שוטף הילה וערן 08:30 - 10:00
 - הילה קפלן דוד כהן - שוטף ערן/הילה08:45 - 09:00
 -  (במשרדו של ערן) תברים - ערן הילה אמיר וחן10:00 - 11:00

הילה קפלן
 - ערן דורון דיאנה אנדרסון11:00 - 12:00
 - ערן דורון ראיון ג'רד עם דיאנה אנדרסון 12:00 - 12:30
 - ערן דורון (אצל ערן) דור כהן, שיחה12:30 - 13:00
 - ערן  (במליאה) ראיון נטע עם דיאנה אנדרסון 12:30 - 13:00

דורון
 (במליאה) ראיון נלי בן טל עם דיאנה אנדרסון 13:00 - 13:30
 - ערן דורון (אצל ערן ) הדס ניסן, שוטף 14:30 - 15:30
 (zoom  ממי, אלון, אדי - זום שוטף עם ערן דורון 16:30 - 17:30

(passcode 3535 -סיון אלקובי - 
 (זום- לינק  חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:30 - 19:00

 - Noa  Meshulamבסמוך)
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8 ינואר 2023 - ינואר 2023
14 ינואר 2023

יום שני 9 ינואר
ירושלים

מירי יום עיון מנהלות לשכה בת"א
 - אורית הרוש ראיון רדיו דרום אצל דוד יוסוב07:05 - 07:35
 - ערן דורון (אצל ערן )  אורית , שוטף 08:30 - 09:00
 (רח' התקווה 4, קריית  הסכם גג - רמת נגב10:00 - 11:00

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

 (רח' התקווה 4, קריית  שדה בוקר - רמת נגב11:00 - 12:00
 - שי קרפ הממשלה באר שבע, קומה 1 - לשכת מנהל המרחב)

(DSHAIK)
 ירושלים 12:00 - 16:00
 - Hagar Sharan ערן דורון + הגר בכנסת13:00 - 14:00
 ניחום אבלים דוד בן לולו17:45 - 19:15

יום רביעי 11 ינואר
 - יפה שואר (משרדו של ערן) חתימת הסכם פיתוח08:00 - 08:30
 - ערן  (במשרדו של ערן ) 8:30 אורן פרץ - שוטף 08:30 - 09:30

דורון
 מפקד ימר מג"ב דרום סנ"צ עמוס דמרי ועדן 10:00 - 11:00

 - ערן דורון (ברמת הנגב )ביטון בנושא פשיעה ופלישה חקלאית 
 - ערן דורון (אצל ערן ) יוני שריר, שוטף 11:30 - 12:00
 יעקב מורדוך בנושא הרחבת מלון קדמא עם 12:00 - 13:00

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )אורן פרץ 
 פגישה בנושא ההסכם המשולש: שביל מינצברג13:30 - 14:30

 -  (https://us02web.zoom.us/j/85884300812)וחיבורו לטיילת ב"ג
הדס ניסן

 צוות ההנהלה של עמותת מיתרים שעוסקת 14:30 - 15:00
 (במרכז בליווי קהילות מעורבות (הם מלווים גם את שיזף) 

צעירים )
 - שי  (שיחת טלפון) ש.ט - ניצנה ומתקן חולות 16:00 - 16:30
(DSHAIK) קרפ

 (אצל ערו דורון ) עופרי ורועי ליפשיץ 16:30 - 17:00

יום שישי 13 ינואר

שבת 14 ינואר

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

 (במליאה מצ"ב  פורום מנהלים - אנא הגיעו בזמן 09:00 - 10:00
 - ערן דורוןנושאים שדה בוקר )

 פגישה בנושא היכרות ושת"פ תשתיות : רם 11:00 - 12:00
סידיס, מנכ"ל משכ"ל + טל גרינברג, סמנכל תשתיות + ערן 

 - רם  (מועצה אזורית רמת נגב)דורון, ראש המועצה רמת הנגב
סידיס

  שחר שילה - סיכום שנה ובחינה שנה הבאה12:00 - 13:00
 - ערן דורון(אצל ערן דורון )
 - ערן דורון (אצל ערן ) קדם מליאה 13:00 - 14:30
  פורום מזכירים - טופס האצלת סמכויות ל14:002023 - 15:00

 - הילה קפלן(זום, רצ"ב קישור)
 ההזמנה עודכנה: ערן דורון+דרור אלוני 15:30 - 16:30

 (IST) 16:30 - 15:30 ,2023 במועצה, יום א׳ 8 בינואר
(eran@rng.org.il)(0502050556+ מירי רמת נגב)  - 

omergov2015@gmail.com
 ההזמנה עודכנה: פגישה בנושא מדרשת שדה 15:30 - 16:30

בוקר (פיני בדש, ערן דורון, דרור אלוני), יום א׳ 8 בינואר 2023, 
(IST) (eran@rng.org.il) 16:30 - 15:30 במשרד של פיני בדש) 

יום שלישי 10 ינואר
 - ערן דורוןטיפול לרכב - דוד סבח 

 תכנית החומש - החשיבות בהקמת מתקני 08:00 - 08:30
 - ערן  (אצל ערן )הספורט ספי, אורן, דרור, ומדריכי הספורט 

דורון
 ישי כרמלי08:30 - 09:30
 - ערן דורון (אצל ערן ) איציק צור, שוטף 10:00 - 11:00
 כביש 171- מועצה, ביטחון מח"ט פארן , רט"ג 11:00 - 12:00

 - אווה ליפשיץ (משרדו של ערן דורון)גלעד גבאי 
 -  (מרכז צעירים) TERRANOVA ייצוג רמת הנגב13:00 - 14:00

עומר ארץ
 (אצל ערן  האחים נוימן, יניב שלמה, ערן דורון 14:00 - 15:00

 - ערן דורוןדורון מו"אז רמת הנגב )
 - ערן דורון (אצל ערן ) ליאון ואלינור 15:00 - 15:30
 -  (אצל ערן דורון ) תמיר קוזי רשות חסות הנוער15:30 - 16:30

ערן דורון
  קו"ק בינוי ותשתיות- חטיבה להתיישבות17:00 - 17:40

(https://us06web.zoom.us/j/82957595208)אווה ליפשיץ - 

יום חמישי 12 ינואר
 - ערן דורון (אצל ערן דורון) עוזי חבשוש, שוטף08:00 - 09:00
 - ערן דורון (אצל ערן ) הדס ניסן, שוטף09:00 - 10:00
11:00 - 10:00,Introductory meeting: Liz Trakeniski Bennett 

Hadass Nisan, Orna Reuvenov 
(https://us02web.zoom.us/j/89141168315)הדס ניסן - 

 - אורית הרוש סיור השר וסרלאוף13:00 - 16:00
 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 16:00 - 17:00

Sharan
18:00 - 17:30Negev Foundation- Ramat Ha'Negev  

(https://us02web.zoom.us/j/83142709953)הדס ניסן - 
 (זום- לינק  חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:00 - 18:30

 - Noa  Meshulamבסמוך)
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15 ינואר 2023 - ינואר 2023
21 ינואר 2023

יום שני 16 ינואר
ירושלים

 - הילה קפלן (במשרדו של ערן) מוקד רואה08:00 - 09:00
 - ערן דורון (אצל ערן )  אורית , שוטף 09:00 - 09:30
 (חדר מליאה - מועצת  פגישת מזכירים - מועצה 09:00 - 10:30

 - הילה קפלןרמת הנגב )
 ביקור חברי אלומות - הרצאה בנושא חינוך 10:15 - 11:30

 (בית המבורג)ומנהיגות 
 - ספי מלכיאור ביקור מנכל החברה למתנסים12:00 - 12:30
 אוסנת קמחי13:30 - 14:30
 (כנסת ירושלים - מיקום  שר האנרגיה - ישראל כץ 16:00 - 16:30

 - שי חגגמדויק שעודכן בהמשך. )

יום רביעי 18 ינואר
 סיור אופניים עם המאו"ג 07:00 - 08:00
 סיור בנושא חקלאות ושיתוף פעולה בין 09:00 - 13:00

 (נפגשים בכניסה לעין יהב בבית קפה המועצות בערבה התיכונה 
 - לשכת ראש המועצהליד מחסני השוק)

  הקמת מנהלה דרומית - סטאטוס13:30 - 14:00
(https://us02web.zoom.us/u/ktHmJ1RiE)חן נגאוקר - 

 (רח' הכרמל 17  ניחום אבלים בועז פינקלשטיין14:45 - 15:45
רחובות )

 - ערן דורון (ירושלים ) ערן דורון / ג'ף שוורץ 16:30 - 17:30
 דן פרת17:30 - 18:30
 - Gili Meiri  (הכנה בזום) הכנה לקרן רוטשילד 18:30 - 19:00

Kirschen

יום שישי 20 ינואר
 מרוץ ירוחם08:00 - 10:00
 (אצלך בבית) עופרי מלצר11:30 - 12:30

שבת 21 ינואר
 פעילות פרטית07:00 - 17:00
 קבלת פנים אצל שגריר ויאטנם 17:15 - 21:15

יום ראשון 15 ינואר
 - הילה קפלןאבי להם פה

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - ליאור זלוף (משרד של ערן) צוות משימה ניצנה07:45 - 08:45
 יענקלה גבע08:45 - 09:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף10:00 - 11:30

 - ערן דורון נאמנות משתכני טללים ?10:00 - 10:30
 שינוי מערך פינוי אשפה חייל אויר - ערן, הילה 11:30 - 12:00

 - הילה קפלן (במשרדו של הילה)אסף ואמיר
 (לו"ז ישלח בהמשך ע"י  ביקור מוא"ז  הר חברון 12:00 - 15:30

 - ערן דורוןיעל גרינוולד)
 סטטוס וקידום תכניות חברה כלכלית לפיתוח 15:00 - 16:00

 - מרים כהן (גוגל מיט)רמת נגב מול הועדה המחוזית
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00
 פעילות פרטית17:15 - 17:45
 - ערן דורון (במועצה) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 17 ינואר
09:45 - 08:15 ,Visit Russell Robinson, Mitch Rosenzweig 

 /Tali Tzour etc to Housing Fund in Sde Boker & Search
Rescue(Kedma) Miriam Barth - 

 צילום ברכה לאליעזר10:30 - 11:00
 - ערן דורון (אצל ערן ) הדס ניסן, שטוף 11:00 - 12:00
 ועדת חינוך בכנסת11:30 - 12:30
 - ערן  (במשרדו של ערן )  ספי מלכיאור- שוטף 12:00 - 13:00

דורון
 חווה מונדרוביץ מנהלת אגף בכיר רישוי עסקים 13:00 - 13:30

 - ערן דורון (אצל ערן )משרד הפנים עם דוד כהן 
 - ערן דורון ועדת פרט חודשית13:30 - 14:30
 פגישת היכרות ד"ר אסנת אייל מנהלת תחום 14:30 - 15:15

חינוך,רווחה קהילה וצעירים  עם ערן דורון יו"ר ועדת חינוך 
 הילה ודוד כהן הכנה לפגישה עם המדרשה 15:30 - 16:00

 - ערן דורון (אצל ערן )תאגיד וועד בנושא הבריכה 
 אורן עוזי ערן מוטי והילה - מבנה משטרה 16:00 - 17:00

 - הילה קפלן (במשרדו של ערן)ותכנון מחסנים עתידי
 לא לקבוע 17:00 - 21:00

יום חמישי 19 ינואר
 פגישה: מרכז השלטון האזורי-שר החינוך, יואב 10:30 - 11:30

 (לשכת השר בת"א, רח' השלושה 2 (יש לחנות בחניון מנורה קיש
 - מרכז השלטון האזורי בישראלהחיצוני- יחתמו על הפתק))

 ניחום אבלים שמעון סוסן12:00 - 13:00
 אורנה שמחון- מנהל מחוז צפון של משרד 14:00 - 15:00

החינוך
 (אצל ערן  שיחת סיכום תפקיד - עידית אלחסיד 15:00 - 15:30

 - ערן דורוןדורון)
  איתן זיון עם חניכי מכינה  רוח הנגב ברתמים 15:30 - 16:00
 - ערן דורון(אצל ערן דורון )
 - ערן דורון שוטף הילה16:00 - 17:00
 (במשרדו הילה וערן - דיוק פגישה עבדה בראשון16:00 - 16:30

 - הילה קפלןשל ערן)
 פעילות פרטית17:00 - 18:00
 (זום- לינק  חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:00 - 18:30

 - Noa  Meshulamבסמוך)



4 ערן דורון11:29 14/03/2023

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728

פברואר 2023

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

22 ינואר 2023 - ינואר 2023
28 ינואר 2023

יום שני 23 ינואר
ירושלים

 (מעוז - המלאכה  ביקור של קרן רוטשילד במעוז08:30 - 10:30
 - 4Shimrit Bainhoren, קומת כניסה (כניסה B), לוד)

 (חדר ישיבות מרכז  צילום סרטון- תכנית החומש12:10 - 13:00
 - חן רודומיןצעירים)

  פורום התעסוקה של רשויות אשכול נגב מזרחי12:30 - 13:00
 - ערן דורון(מליאה, רמת נגב)

 (מועצה  ביקור של תכנית ענבר ח'-ערן ואסי14:15 - 15:30
 - Paz Beglibterאזורית רמת הנגב)

 (בזום) ראיון כאן 11 אורי לוי ושרון וקסלר15:00 - 15:30
 סטטוס הבריכה בדרשת בן גוריון -תאגיד + ועד16:00 - 17:00
 דיאנה אנדרסון17:30 - 18:30

יום רביעי 25 ינואר
 7:45 תכניות פיתוח אשלים , עידן ביסמוט, 07:45 - 08:15

 - ערן דורון (אצל ערן דורון )אורן, אסף
 - ערן דורון (אצל ערן ) קדם מליאה 08:30 - 09:30
 פרויקט אשלים  PV3  משתתפים: מור סגל רכזת11:30 - 12:30

תשתיות, עמית מרזאי מנהל חט' תשתיות ויועצים, הילה קפלן 
 (משרד האוצר החשב הכללי קומה 4 חדר 445 מנכ"לית המועצה 

 - ערן דורוןירושלים )
 ניחום אבלים אליעזר יעקב13:00 - 14:00
 מועצת הארץ #5: סוגיות ציבוריות וההתמודדות14:00 - 19:30
 -  (תיכון אלון, אוסישקין 101, רמת השרון, ישראל)המקומית איתן

67dp16mrjgmpvjg7g3pn53mh14@group.calendar.google.com

יום שישי 27 ינואר
 (ישראל)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

 יואב כהן בוקר שיר08:15 - 09:15

שבת 28 ינואר

יום ראשון 22 ינואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 -  זום ליוספה - פגישת ניצנה אבי/הילה וערן08:00 - 09:00
הילה קפלן

 - ערן דורון (חדר מליאה) צוות משימה ניצנה 08:00 - 09:00
 דורון הובל08:30 - 09:30
 סדנא שירות יום שלם הנהלה בכירה ומנהלי 09:00 - 14:00

 - לירז אייזנר (קיבוץ משאבי שדה - מועדון לחבר )מחלקות 
 (משאבי  ערן, הילה, אלעד ודוד בן לולו - עבדה11:30 - 12:30

 - הילה קפלןשדה)
 ערן דורון ראש מועצה אזורית רמת הנגב+ רביב14:00 - 15:00

 - Raviv Zoller (רח' קרויצר 12, ק' 8 בית מקלף)צולר
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:30 - 16:30

 המשך פיתוח המעבר וההשתלבות עם תכניות 16:30 - 17:30
אחרות- ערן דורון, יובל יעקובי ומרדכי כהנא  מירי 

 -  (מועצה אזורית רמת הנגב )050-5752852, מור- 02-6705636
 (Ben-Gurion  סיכום שנת 2022 תיירות הר הנגב17:30 - 19:30

(Heritage Institute, Midreshet Ben-Gurion, Israel - 

יום שלישי 24 ינואר
  09:00 כנס הצגת תוכנית עבודה רב שנתית - 09:00 - 10:30
 - Sapir (מועדון קדש ברנע)מו"פ רמת נגב
  כוללנית הצגת התכנית11:15 - 13:00

https://us06web.zoom.us/j/81148401755?pwd=ZHg1UGxzWGEwR)
(C9hb3JLdWJvQ0NkZz09אורן פרץ - 

 - אווה  (משרדו של ערן) כוללנית- הצגת התכנית11:15 - 13:00
ליפשיץ

 14:30 פגישה עם יצחק אהרונוביץ' והנהלת 14:30 - 15:45
 - Sapir (מו"פ רמת נגב)מקורות

 עמיקם סימון יו"ר ועד רתמים בנושא נתונים 16:00 - 16:30
 - ערן דורון (אצל ערן דורון )להרחבה בית הכנסת 

19:15 - 18:15B ביקור בפלוט 

יום חמישי 26 ינואר
 (זום;  הרחבת בית עלמין מדרשת בן גוריון08:30 - 09:30

https://us02web.zoom.us/j/83310494626?pwd=TnhpVUhReWp5T09
(mZ0V2RERWTUxkUT09Assaf Kashtan - 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) אורן פרץ - שוטף 09:30 - 10:30
 תקציב טיילת והתוספות המבוקשות- ערן, אורן,10:30 - 11:30

 (משרדו של ערן; איציק וברני
https://us06web.zoom.us/j/82914394733)אווה ליפשיץ - 

 - ערן דורון (אצל ערן דורון) עוזי חבשוש, שוטף11:30 - 12:30
 - Hagar  (טלפוני) ערן דורון + הגר שרן / שוטף 12:30 - 13:30

Sharan
 - פעילויות  (ניצנה + אשלים) פרידה מאליעזר 13:45 - 19:45

מועצה
 (זום- לינק  חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:00 - 18:30

 - Noa  Meshulamבסמוך)
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29 ינואר 2023 - ינואר 2023
4 פברואר 2023

יום שני 30 ינואר
מילואים

ירושלים
 ועדה מחוזית09:00 - 15:30
 - סוניה  הדס וסוניה - תחקיר שליחת הציק לחול10:00 - 10:30

רביבו

יום רביעי 1 פברואר
מילואים

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש
 - הילה קפלן ארוחת בוקר צוות - שירה חוזרת :)10:00 - 10:30
 ישיבת הנהלה בנושא טיוטת חוק ההסדרים: 17:30 - 18:30

דיון בהשלכות על השלטון המקומי/אזורי והחלטה על דרכי 
 פעולה

https://us06web.zoom.us/j/84468392875?pwd=M0Q3MzIrYlByRzVs)
(NExDMjJsMGNSUT09מרכז השלטון האזורי בישראל - 

יום שישי 3 פברואר
 מילואים01:00

 אזכרה שמוליק ריפמן12:00 - 14:00

שבת 4 פברואר

יום ראשון 29 ינואר
 מילואים16:00

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 - ערן דורון (אצל  לערן ) הדס ניסן שוטף 09:30 - 10:30
 - ערן דורון (אצל ערן ) אסף עמיחי 13:00 - 13:30
 - ערן דורון מזכירים ורבשצים לעניין הפשיעה13:30 - 14:30
 (אצל ערן ) סנ"צ איציק בזוקה14:00 - 15:00
 לא לקבוע15:00 - 23:30

יום שלישי 31 ינואר
מילואים

 (אולם מליאה  ישיבת מועצה - אשכול נגב מזרחי 09:00 - 11:00
 - חן נגאוקרעיריית דימונה - קומה 3)

יום חמישי 2 פברואר
מילואים

 יום פתוח בערבה08:15 - 15:15
 -  (מו"פ) ביקור חזי ליפשיץ מנהל רשות המים12:30 - 14:00

yaacovm1
 (זום- לינק  חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:00 - 18:30

 - Noa  Meshulamבסמוך)


