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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)
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5 פברואר 2023 - פברואר 2023
11 פברואר 2023

יום שני 6 פברואר
 (רמת  ביקור JULIE LEIBER + EDINA SEGAL קולורדו 00:00

 - ג'רד וויטהנגב )
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)ט"ו בשבט
 ברני  וראובן - סיור גדר טיילת07:30 - 08:00
 (בי"ס צין ) חנוכת מגרש הדשא בבי"ס צין 08:00 - 08:45
 אייל רייז ודני עברי08:45 - 09:10
 ועדה מחוזית09:00 - 15:30
  נווה גוריון- דיון בתזכיר להקמת ישוב חדש09:35 - 10:30

 - אווה ליפשיץ(ועדה מחוזית)
 (משרד  פ"ע בטחון מוטי +צדוק +אופיר+לירז 12:00 - 13:00

 - לירז אייזנרשל הילה )
 ביקור הנספח הכלכלי שגרירות ארה"ב וצוות 12:30 - 13:30

 -  (המרכז לחקלאות מדברית- מו"פ)השגרירות במו"פ- איציק צור
itzur

 - ערן דורון (אצל ערן ) שירה אברהמי, שוטף14:00 - 15:00
 עפרה חן , מנכ"לית נגב מינרלים שיחה טלפונית17:30 - 18:00

עם ראש מועצת רמת נגב ערן דורון בנושא פעילות במכתש 

יום רביעי 8 פברואר
 (ירושלים) שדולת הנגב בכנסת08:00 - 10:00
 פעילות פרטית11:00 - 12:00
 ערן דורון ראש מועצה אזורית רמת הנגב + 13:00 - 14:00

 (בירושלים - גן טכנולוגי מלחה, המגדל הגבוה הילה גלוזמן פגישה 
 - hilagl@gca.gov.ilקומה 8 (מול קניון מלחה) )

 - ערן דורון (טלפונית)  אורן פרץ - שוטף 14:00 - 15:00
 (שימו לב. הפגישה תתקיים בזום.  אספ אשלים16:00 - 17:00

 - אווה ליפשיץקישור יישלח בהמשך היום)
  אספ אשלים16:00 - 17:00

(https://us06web.zoom.us/j/89760299421)אווה ליפשיץ - 
 פגישת מעקב בטחון פתחת ניצנה לפי בקשת 17:00 - 19:00
 - לירז אייזנר (מליאת המועצה )ראש המועצה 

יום שישי 10 פברואר
חופש

שבת 11 פברואר
חופש

יום ראשון 5 פברואר
 (רמת  ביקור JULIE LEIBER + EDINA SEGAL קולורדו 00:00
 - ג'רד וויטהנגב )

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 רחל קטשבסקי07:30 - 08:30
 - ערן דורון (חדר מליאה) צוות משימה ניצנה 08:00 - 09:00
  FW: נווה גוריון08:30 - 09:00

(https://us02web.zoom.us/j/83057796424)Miri Cohen - 
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 - הילה  (במשרדו של ערן) פורום פיתוח כלכלי - 11:00 - 12:00

קפלן
 - ערן  (במשרדו של ערן דורון) אסף עמיחי, שוטף 12:00 - 13:00

דורון
 פגישות הכרות והצגת תוכנית עבודה צוות 13:00 - 14:00

 - שפי רמת נגבהשפ"ח
 סטטוס פרונטניר - ליאון דוד, איציק צור 14:00 - 15:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:00 - 16:00
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 16:30 - 18:00
 - ערן דורון (במועצה) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 7 פברואר
 פעילות פרטית07:45 - 08:15
 (מזיאון ישראל ( בית קפה) בירושלים  ג׳ולי ואדינה 10:00 - 11:00

 - ערן דורון)
 - הילה קפלן ישיבת צוות10:30 - 11:30
 (ירושלים ) ועדת הכספים12:00 - 13:00
  פרופ׳ אודי ניסן - בית ספר למדיניות ציבורית14:00 - 15:00

(הדסה הר הצופים חדר מיון - רח׳ ישראל דוידזון 12, ירושלים, ישראל)
  וועדת שימור- מוא"ז רמת הנגב16:00 - 17:30

(https://us06web.zoom.us/j/81447063506)אווה ליפשיץ - 

יום חמישי 9 פברואר
 חופש16:00

 - ערן דורון (אצל ערן דורון) עוזי חבשוש, שוטף08:00 - 09:00
 -  (משרד ערן דורון) פיתוח מרחב צומת הר שחר08:00 - 08:30

עוזי חבשוש
 - ערן דורון (מצ"ב לו"ז לסיור ) סיור דב חנין 10:00 - 14:00
 - ערן  ביקור ערן דורון ודב חנין במסוף ניצנה 12:00 - 13:00

דורון
 (טלפונית ) אסנת אייל שולחנות עגולים 14:00 - 14:30
 - סוניה רביבו הילה וערן - תקנים (טלפוני)14:30 - 15:30
 לא לקכוע 15:00 - 23:30
 (זום- לינק  חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:00 - 18:30

 - Noa  Meshulamבסמוך)
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12 פברואר 2023 - פברואר 2023
18 פברואר 2023

יום שני 13 פברואר
ירושלים

 ועדה מחוזית09:00 - 15:30
 (חדר מליאה - מועצת  פגישת מזכירים - מועצה 09:00 - 10:30

 - הילה קפלןרמת הנגב )
 כנס אייזרבג׳אן - פרונטיר 10:30 - 19:30
16:30 - 14:00 JNF USA הדס ניסן ביקור משלחת רופאים - 

יום רביעי 15 פברואר
 (אצל ערן דורון ) מידד גורן עדכונים מרכז צפרות 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (אצל ערן ) יוני שריר שוטף 08:30 - 09:00
 (אצל ערן דורון ) רותי ביסמוט- אישי 09:00 - 09:30
 צוות עבדה - הצגת משמעויות כלכליות ובניית 09:00 - 15:00

תרחישים נוספים + גיבוש תהליך הלמידה של הצוות להצגה 
 - הילה קפלןלמליאה

10:00 - 09:30 JNF USA  הדס ניסן צילום לתורמים החדשים  
 - ערן דורון(אצל ערן )

 סיור עם חיים דנון להצגת איתורים באזור הר 10:00 - 15:00
 - עוזי חבשוש (לשכת ראש המועצה, מועצה אזורית רמת הנגב)חריף

 (אולם אבריאל-  צוות מצרים פגישה מס' 4 30.1 10:00 - 12:00
 - Israel Noaמשרד החוץ)

 - (אצלערן ) שירה אברהמי - מצגת תכנית חומש 15:00 - 16:00
ערן דורון

 (zoom  ממי, אלון, אדי - זום שוטף עם ערן דורון 16:30 - 17:30
(passcode 3535 -סיון אלקובי - 

  עבדה- ישיבות סטטוס עם מנכ"ל הרשות16:30 - 17:30
https://matrix-globalservices.zoom.us/j/6887441272?pwd=Ni9sQUl)

יום שישי 17 פברואר

שבת 18 פברואר

יום ראשון 12 פברואר
 חופש09:00

 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 
 השקת פרויקט מורשת ארכיאולוגית במרחב 08:45 - 14:30

 (אולמי "עינן" מודיעין מכבים רעות (להרשמה- העירוני - תזכורת!
 - מרכז השלטון האזורי בישראלהיכנסו להזמנה המצ"ב))

 14:15 הכנה לכנס באקו - ערן, איציק וליאון - 14:15 - 15:15
 - Sapir (מצורף קישור לזום)מתקיים בזום

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

יום שלישי 14 פברואר
12:30 - 11:30IMTM תערוכת התיירות 
 שיזף- פגישה ראשונית בנוגע לפיתוח, שיווק 14:00 - 15:00

 - נטע שחם יגל (משרד של ערן)וקליטה לישוב הקבע
 - ערן דורון (אצל ערן ) ג'רד 15:30 - 16:00
 פעילות פרטית16:30 - 17:30

יום חמישי 16 פברואר
 - אורית הרושאורית חופש

 (ירוחם) מרכז אקורד - מינהל חברה ונוער08:30 - 09:30
 פורום מצומצם משילות נגב וגליל- ישראל, 09:30 - 11:00

 (רחוב הטחנה 1 בנצי, יום טוב, גיורא, אייל, זהר, ערן אור וענת
 - Noa  Meshulamכפר סבא, קומה 12 מגדל מניבים, חניון בבניין)

 (מופ ערבה  ח"כ בני גנץ ביום הפתוח בערבה 10:00 - 12:00
 - לשכת ראש המועצהתיכונהבמשרדים של אילון גדיאל )

 ישיבת הכנה לועדת חינוך, ערן דורון, ד"ר אסנת12:00 - 13:00
 - ליאורה ברנס - מרכז השלטון האזורי בישראל (זום)אייל

 - ערן דורון (אצל ערן ) ורד חדידה, שוטף14:00 - 15:00
 דרור בן גל, פיתוח כמהין לקראת הפגישה 15:00 - 15:30

 - ערן דורון (אצל ערן )במשרד השיכון עם איציק בר
 (נפגשים  סיור בשדה צין  עם אורלי גלעד 16:00 - 17:00

 - ערן דורוןבמדרשה )
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19 פברואר 2023 - פברואר 2023
25 פברואר 2023

יום שני 20 פברואר
ירושלים

 - ערן דורון (אצל ערן )  אורית , שוטף 08:30 - 09:00
 בוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל 09:00 - 10:00

 (בכנסת / זום?)בראשות חבר הכנסת מיכאל ביטון.
 חלופה לשטחי משבצת פתחת ניצנה- ערן, אורן,10:00 - 11:00

 - אווה ליפשיץ (משרדו של ערן)יענקלה, איציק צור, ברני
 אופיר קלימי, עדן ביטון , דודי מלכה, מוטי זנה 11:00 - 11:30

 - ערן דורון (אצל ערן )-שוטף
 - ערן  (אצל ערן ) פרוייקט "שמים לב" ( לירז) 11:30 - 12:15

דורון
 מבנה האוניברסיטה חיובי ארנונה- טל, תמי, 13:00 - 14:00

 (לשכת מנכ"ל אוניברסיטתמאיה, עודד,  ערן דורון, אמיר אלחייק
 - Tal Ben Haimבן גוריון)

 (השקשוקה של מוטי ( בוויז) בסיס משמר  פ.ע זיאד16:30 - 17:30
הנגב )

 משרד החינוך רם זהבי17:15 - 18:15

יום רביעי 22 פברואר
 - מירי טוכטרמןמירי חופש

 לא לקבוע08:15 - 13:15
 Updated invitation: מועצת הארץ #6: הלכה 14:00 - 19:00

למעשה: פרקטיקות עבודה ברשויות ובניית ... @ יום ד׳ 22 
(IST) (eran@rng.org.il) .ספרייהבפברואר 2023, 2 אח. - 7 אח) 

 - ציבורית אום אל פחם, قحاوش, אום אל-פחם, 3001000, ישראל)
67dp16mrjgmpvjg7g3pn53mh14@group.calendar.google.com

 פגישת פרידה מאבי דדון18:00 - 20:00

יום שישי 24 פברואר

שבת 25 פברואר

יום ראשון 19 פברואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 - ערן (אצל ערן ) צוות לשכה, אורית, שירה, מירי 08:00 - 09:00
דורון

 - ערן דורון (זום,ישלח קישור) צוות משימה ניצנה 08:00 - 08:45

 גרעין ניצנה - ליאור זלוף, יוספה, איציק בר, 08:45 - 09:30
  (אצל ערן ( יוספהבזום) )אורן פרץ, נטע, הילה (ישיבת פנימית ) 

- ערן דורון
 - ערן דורון (במליאה ) פורום מנהלים 09:30 - 11:00
 - ערן דורון (אצל ערן ) הדס ניסן, שוטף 11:00 - 12:00
 (אצל ערן דורון פ.ע. מח"ט פארן אל"מ עידו סהר 13:00 - 14:00

 - ערן דורון)
 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף14:00 - 15:00

יום שלישי 21 פברואר
 - מירי טוכטרמן מירי חופש00:00

 פיתוח מגרשים שלב ג' רתמים - אורן, איציק בר,08:00 - 09:00
 - ערן דורון (אצל ערן דורון)נטע ויוני ורנר 
  פיתוח מגרשים שלב' רתמים- זום לאיציק08:00 - 09:00

(https://us06web.zoom.us/j/89389716150)אווה ליפשיץ - 
 גיל יסעור עמותת שמסנא בנושא  קול קורא 09:00 - 09:30

 -  (אצל ערן דורון ( בוויז מועצה אזורית רמת הנגב) )פרוייקט עבד'ה 
 אריאל מריות בנושא תורמים לנוף תרבות עבדת09:30 - 10:00
 - ערן דורון (אצל ערן ) איציק צור, שוטף 10:30 - 11:30
 (אצל  רזי יהל, לירז  רעש מטוסים - חיל האויר 11:30 - 12:00

 - ערן דורוןערן )
 - ערן דורון (אצל ערן) דנה אבידן, שוטף12:00 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )  אורן פרץ - שוטף 13:00 - 14:00

 יהיה בסדר מרמת הנגב - תוכנית של גל"צ 14:00 - 17:00
 - ערן דורון (פגישה של Microsoft Teams)מרמת הנגב

 הערכות להשבתה המסתמנת ביום חמישי 15:00 - 16:00
 (חדר ישיבות חינוך -  ישיבת דירקטוריון 1 - 2023 17:00 - 19:00

יום חמישי 23 פברואר
 - מירי טוכטרמן מירי חופש00:00

 - ערן  (טלפונית ) שיחת הכנה לפגישה עם הגר 08:30 - 08:45
דורון

   ישיבת מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע09:00 - 16:00
 - לי שפירא Li Shapira(מלון יהודה - דרך חיים ע.קוליץ 1, ירושלים)

 משנה למנכל משרד החוץ +ערן דורון +איציק 09:30 - 10:30
 -  (משרד החוץ רחוב בנק ישראל 5)צור +חני ארנון +נעמי בקר

12:00 - 11:00Goren Amir 2's Zoom Meeting  
https://us06web.zoom.us/j/82053772388?pwd=eWlMaWx2d2pZdD)

 דיון מקדים לפגישה עם האוניברסיטה: שביל 11:00 - 11:45
 מינצברג וטיילת בן גוריון

 דיון- ראשי רשויות: השבתת הרשויות המקומיות13:00 - 14:00
 והאזוריות (מרכז שלטון אזורי+מרכז שלטון מקומי)

 (בית הדפוס 32  ראיון - כאן 11 על השביתה15:00 - 15:30
ירושלים)

 שביל מינצברג- ג'ף קיי, מאיה בנימין-נגר, עו"ד 15:30 - 16:30
תמי מונד, עו"ד עודד צימנד, חני סילברמן, ערן דורון, הדס ניסן

 (זום- לינק  חוק וסדר בנגב ובגליל זום שבועי18:00 - 18:30
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יום שני 27 פברואר
 (מועצה אזורית  כנס ראשי המועצות האזוריות וסגניהם08:00

 - מרכז השלטון האזורי בישראלחבל אילות)
ירושלים

 מישה סינדרברג- פרוייקט צילום08:00 - 09:00
 - ערן דורון (אצל ערן )  אורית , שוטף 08:30 - 09:00
 ועדה מחוזית09:00 - 15:30
 - ערן דורון (אצל ערן דורון ) יענקל'ה ואליעזר 09:00 - 10:00
 הכנה וקביעת מסלול לטיול ותיקים עם מרים 10:00 - 10:30

 - ערן דורון (אצל ערן )מיכאליס
   בוטלה:   בוטלה: שיחה מקדימה מתווים לפעולה-11:30 - 12:00

GOOGLE MEET -(מועצה+ חט"ל) ניצנה 
(https://meet.google.com/yrz-ugpy-scf)נטע שחם יגל - 

 פאנל עתיד החינוך14:15 - 15:15

יום רביעי 1 מרץ
 (מועצה אזורית חבל כנס ראשי המועצות האזוריות וסגניהם

 - מרכז השלטון האזורי בישראלאילות)
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 זום- מתווים לפעולה- ניצנה- שיחה מקדימה 08:40 - 09:00
 - נטע  (https://us02web.zoom.us/j/81270750697)מועצה וחט"ל

שחם יגל

יום שישי 3 מרץ
 עדלאידע09:00 - 15:00

שבת 4 מרץ
 יום הולדת נדבי08:45 - 13:45

יום ראשון 26 פברואר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 מחאה ירושלים08:00 - 12:30
 - ערן דורון המרכז לחיזוי הלאומי09:30 - 10:30
 מטה המחאה של השלטון המקומי והאזורי מול 10:30 - 12:00

 - מרכז השלטון האזורי  (מול משרד ראש הממשלה)משרד רוה"מ
בישראל

 - ערן דורון (זום, מצ"ב) ועדת פרט חודשית12:30 - 13:30
 - ערן דורון (זום, רצ"ב) קדם מליאה 13:30 - 14:30
 -  (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף טלפוני14:30 - 15:00

ערן דורון
 טיילת15:00 - 15:30
 (כנפי נשרים 5 קומה 3  פגישה אצל השר וסרלאוף15:30 - 16:30

ירושלים)

יום שלישי 28 פברואר
 (מועצה אזורית חבלכנס ראשי המועצות האזוריות וסגניהם

 - מרכז השלטון האזורי בישראלאילות)
 פעילות פרטית17:00 - 18:00
 -  הכנסת ספר תורה במצפה רמון- חיים דנון17:30 - 19:00

אורית הרוש

יום חמישי 2 מרץ
 (מועצה אזורית  כנס ראשי המועצות האזוריות וסגניהם08:30

 - מרכז השלטון האזורי בישראלחבל אילות)
  הרחבת תיכון אזורי16:00 - 17:00

(https://us06web.zoom.us/j/83932185910)אווה ליפשיץ - 


