 30דצמבר - 2018
 5ינואר 2019
יום רביעי  2ינואר
 12:00 - 10:00אסיפה כללית של ממ"א .על סדר היום :בחירת יו"ר מרכז מועצות אזוריות )בית התנועה הקבוצית קומה (-2
 14:00 - 13:30פעילות פרטית
 15:30 - 14:00תזכורת ---ישיבת דירקטוריון פארק תעשיות ספירים בע"מ )עדכון ,תאריך ושעה  :מועצה אזורית שער הנגב חדר ישיבות
הקטן  - (14:00-15:30סימה בוגנים
 17:00 - 16:00פעילות פרטית
 18:30 - 17:00הנה"פ )חדר ישיבות קטן(  -עודד פלוט
 19:30 - 18:30סיכום מועצת חינוך והערכות לועדת חינוך  -בהשת' :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,אריה חודרה ותקווה
טננבאום )בלשכת ראש המועצה(  -אורי מלול
 21:00 - 20:00אופיר וזוהר קקל )לשכה(  -אופיר ליבשטיין

יום חמישי  3ינואר
 7:30 08:30 - 07:30יזמות תרבותית .בהשתתפות :זאבה מזרחי ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 8:30 09:30 - 08:30פ"ע עם נוגה גולסט ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 11:00 - 09:30עבודה בלשכה
 13:00 - 11:00ישיבת ועדת חיפוש  -מכללת ספיר .נמסר לרותי איתן שאין באפשרותך להשתתף
 12:45 - 12:00הפעלת מעון יכיני .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,אורי מלול ,לבנת עציץ ואברהם פינס) .לשכת
ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 13:45 - 13:00סיור של נציגי הקונגרס הציוני בעוטף עזה .משתתפים כל צירי הקונגרס )כ 40-נציגים( איש הקשר  -יגאל צחור:
) 054-2401555החץ השחור(
 15:00 - 14:30פ.ע סיגלית ,לילך ,קרן )לילך שיינגורטן(  -קרן רוזן
 16:00 - 15:00הכנה לקראת קבלת תקציב נגרר חברתי  -המשרד לשיוויון חברתי )אופיר אריה מזי( )אצל אופיר(  -מנהל מתנס
 17:00 - 16:00ליד לנושא אשראי אזורי-אשכול נגב מערבי .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,אורי פינטו ויובל סתיו  +נוגה גולסט
)מועצה איזורית שער הנגב(  -אורי פינטו
 17:50 - 17:00פ"ע עם אופיר ליבשטיין ואריה חודרה )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 19:00 - 18:00תזכורת !! עודד זבולון+אורי נעמתי+מבשרת+פרנקל+תמיר עידאן+גדי ירקוני+שי חג'ג+אופיר לבשטיין+ניר זמיר
 ועד פעולה/ועדת נגב )שדות נגב אצל תמיר עידאן( Mira Shalom (Mishkey-Hanegev) - 20:30 - 20:00שיחה עם חניכי/חניכות שנת השירות של תנועת בני המושבים על החיים בעוטף עזה .אשת הקשר :נוהר-העוזרת
של שירי ארדיטי ,נייד) 052-6213246 :באודיטוריום ביה"ס שער הנגב(.

יום שישי  4ינואר
 10:00 - 09:00ועדה מרחבית ישיבת הנהלה  -אופיר ליבשטיין
 10:00 11:30 - 10:00אזכרה למתן אורגד ז"ל )בית העלמין ולאח"כ נפגשים במועדון לחבר ,כפר עזה(
 13:00 - 12:00מפת העדיפות הלאומית .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,יואב בוקעי ורחלי צור )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין

שבת  5ינואר
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יום ראשון  30דצמבר
 12:30 - 08:00תרגיל מועצתי )חדר ישיבות גדול )מקלט( במועצה(  -עודד פלוט
 12:30 13:30 - 12:30פגישת היכרות עם הילה אפגן-מזכירה חדשה בקבוץ כפר עזה .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,שמעון קרן צבי,
לילך שיינגורטן ונפתלי סיון )חדר הישיבות הקטן ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 14:45 - 13:30פ"ע דניאל סנרמן ואופיר ליבשטיין )בלשכת ראש המועצה(  -דניאל סנרמן
 15:30 - 15:00משחק פרידה מעודד )בתיאום מול לילך  -אופיר משתתף ל 30-דק'( )אולם ספורט ישן ,קרית החינוך(  -לילך שיינגורטן
 16:30 - 15:30פ"ע אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 17:30 - 16:30קשר מועצה ניר עם .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,שמעון קרן צבי ,דניאל סנרמן ,לילך שיינגורטן ,לבנת עציץ,
קאצ'י פרילטנסקי ,יאיר מנע ,אבנר ברזילי ,דורון קדוש) .חדר הישיבות הקטן במועצה( Neta -
 18:45 - 18:15פעילות פרטית
 22:00 - 19:00ישיבת מליאת המועצה )חדר ישיבות גדול )מקלט( המועצה(  -עודד פלוט

יום שני  31דצמבר
ועידת משרד הפנים במעמד נשיא המדינה ושר הפנים -מעצבים יחד את עתיד השלטון המקומי .הודעתי שלא תשתתף בשל אילוצי
לו"ז )אולם  AVENUEאיירפורט סיטי(  -מרדכי כהן
 09:00 - 08:00פ"ע עם אופיר ליבשטיין ועדי מאירי )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 9:00 10:00 - 09:00כנס שדרות לחברה .בהשתתפות :אלוף )מיל'( עוזי דיין ,שי בן יעיש ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה ,שער
הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 10:00 11:00 - 10:00פ"ע עם אופיר ליבשטיין ואלעד חורב )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 18:00 - 13:00ישיבת דירקטוריון קק"ל .אשת הקשר :קרן) 02-6707598 ,משרדי קקל ירושלים(  -מזכירות חברה  -קקל
 16:30 - 15:30הלוויה של אבא של שמעון בטט )הר שאול(

יום שלישי  1ינואר
 10:00 - 09:00ועדת גבולות ופארק ספירים -אלון דוידי ,יואב לפידות ,אריה כהן ,אופיר ליבשטיין ,שמעון קרן צבי ודניאל סנרמן
)לשכת ראש עיריית שדרות(  -אלון דוידי  -ראש העיר
 12:00 - 10:30פ"ע אופיר ליבשטיין ולילך שיינגורטן )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 12:00 12:30 - 12:00פ"ע עם עלי דבסן ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 20:00 - 14:30ישיבת ועדת בחירה  -מכללת ספיר )משרדו של גלעד ,ת"א( Ruth Eitan -
 22:00 - 20:00פעילות פרטית
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אופיר ליבשטיין

 6ינואר - 2019
 12ינואר 2019
יום רביעי  9ינואר
 15:00 - 08:00כנס הנהגות הקיבוצים ה) 6-מלון לאונרדו קלאב ,ים המלח(
 14:30 - 09:00הדרכה לראשי רשויות בכהונה הראשונה :מפגש בנושא כלכלה וקהילה מקומית )בביה"ס ע"ש פרידמן למדיניות
ציבורית באוניברסיטה העברית ,קמפוס הר הצופים ,י-ם(

יום חמישי  10ינואר
 09:00 - 08:00פ"ע אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 9:00 10:00 - 09:00ריק קורנפלד מסן דייגו-ארוחת בוקר .בהשתתפות :ריק ,אופיר ואהרל'ה .מוסרת :לילך שיינגורטן )אצל אופיר
בבית(  -אופיר ליבשטיין
 13:00 - 11:00ישיבת מועדון ראשי מועצות :לכיש ,שפיר ,באר טוביה ,יואב ,חוף אשקלון ,שער הנגב ,מטה יהודה )בלשכה אצל דני
מורביה  -בנהורה( dani@lachish.org.il -
 11:30 13:00 - 11:30מפגש פורום פליטים והגירה .אשת הקשר :גליה )צבי סטפק( )משרדו של צבי סטפק ,מגדל צ'מפיון ,דרך ששת
הימים  30בני ברק ,קומה * .26הכניסה לחניון הינה מרחוב ברוך הירש  25בני ברק .יש להעביר את מספר הרכב על מנת להיכנס לחניון )ללא
תשלום((
 14:30 - 13:30פגישת היכרות עם עובדי האגף המוניציפאלי )האגף המוניציפאלי אבים(  -אלעד חורב
 16:00 - 15:00פ"ע  +היכרות עם אופיר ליבשטיין ,אייל חג'בי ,סנ"צ מייק כהן-מת"ח שדרות ,רפ"ק ארז שביט ,רפ"ק עדי בוחבוט
ומחב"ל פקד שבתאי קידר) .לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 16:00 17:00 - 16:00פרק משימה של הסוכנות היהודית .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,יעל רז לחייני ורונית-אחראית על פרק
משימה )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 19:15 - 17:45דיון על מנהל בי"ס חדש )משתתפים :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,שמעון קרן צבי ,אריה חודרה ,אורי מלול(
)לשכה(  -לילך שיינגורטן

יום שישי  11ינואר
 18:00 - 08:00פעילות פרטית

שבת  12ינואר
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יום ראשון  6ינואר
סמינר מורים אוסטרליה ינואר  .2019איש הקשר :דובי פריצקי וצאלה אורנשטיין
 8:00 08:45 - 08:00פ"ע עם אופיר ליבשטיין ועדי מאירי )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 9:00 10:30 - 09:00שימוע למפעל עוף עוז .בהשתתפות :עו"ד אדיר לשם ,אופיר ליבשטיין ,אלעד חורב ,דוד רוזנברג )לשכת ראש
המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 09:00 10:00 - 09:00מליאת הועדה המרחבית לתכנון ולבניה )חדר הישיבות בועדה(
 11:00 12:00 - 11:00פגישת היכרות עם יואב מורג-מנהל מחוז דרום/משרד החקלאות וצוותו ,אופיר ליבשטיין וחיים חרמוני
)במשרדו של יואב מורג ,משרד החקלאות ,גילת (  -אופיר ליבשטיין
 12:30 13:30 - 12:30פיתוח ארגוני/מצגת-חוו"ד .בהשתתפות :גדי ברייר-פסיכולוג ויועץ ארגוני ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש
המוא"ז שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 13:30 14:30 - 13:30ועדה מוניציפלית .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,דוד בן ברון ואלעד חורב )לשכת ראש
המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 15:30 - 14:30פעילות בישובים )משתתפים :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,נפתלי סיון ,חנה טל ,תהילה רביבו( )לשכה(  -לילך
שיינגורטן
 16:00 - 15:30דניאל ואופיר ליבשטיין -משהב"ש  ) 2019לקראת הפגישה עם מלי שרביט ב ) ( 16/1בלשכת ראש המועצה(  -דניאל
סנרמן
 22:00 - 16:30ערב גיבוש  -הרשמתך בוצעה באמצעות הלינק ) -לו"ז מפורט בגוף המייל( )נקודת המפגש בשעה  17:30במסעדת "אווז
הזהב" הממוקמת במרכז ביג בבאר שבע (  -לילך שיינגורטן
 17:30 - 16:30פגישת היכרות עם אלוף פד"מ-הרצי הלוי ואופיר ליבשטיין .סא"ל ניר עוגן ,ילווה אותך ללשכת האלוף )בלשכת

יום שני  7ינואר
סמינר מורים אוסטרליה ינואר  .2019איש הקשר :דובי פריצקי וצאלה אורנשטיין
 20:00 - 08:00כנס הנהגות הקיבוצים ה 18:00 .6-פאנל ראשי מועצות אזוריות חדשים .אישרתי את השתתפותך בכנס לנועה
יפת/תק"צ .טרם השבתי לה בעניין הלינה )מלון לאונרדו קלאב ,ים המלח(
 8:00 08:30 - 08:00שיחה טלפונית בין אופיר ליבשטיין ואהרל'ה רוטשטיין לקראת הפגישה עם ריק קורנפלד ב) 10.1.19-לילך
תיאמה טלפונית מול אהרל'ה(  -אופיר ליבשטיין

יום שלישי  8ינואר
 20:30 - 08:00כנס הנהגות הקיבוצים ה) 6-מלון לאונרדו קלאב ,ים המלח(
 14:00 - 13:30ביקור בני בן מובחר-ראש המוא"ז מבואות החרמון+מנהל המתנ"ס
 14:00 15:00 - 14:00דרום אדום בקק"ל מרחב דרום .בהשתתפות :דני גיגי ,גילי מימון ,פרופסר קדוש ,רינת אברהם ומנהלי
האזורים :טלילה ליבשיץ ,גלית בוזגלו ודני טובול ,ליאורה ולבנת )במשרדו של דני גיגי ,קק"ל גילת(
 15:00 - 14:00מפגש פרידה של ראשי העוטף מהרמטכ"ל 14:00 .התכנסות ב"קפה גותה" בסינמטק שדרות 14:30 .מפגש רמטכ"ל
וראש רשויות .כל ראש רשות יש  2-3דק' לדברי פרידה בנושאי צבא  -התיישבות )איש הקשר :ניר עוגן(
 17:30 - 15:30פ"ע דניאל ואופיר ליבשטיין -נושאים שוטפים )ראה פירוט הנושאים מטה( )בלשכת ראש המועצה(  -דניאל סנרמן
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אופיר ליבשטיין

 13ינואר - 2019
 19ינואר 2019
יום רביעי  16ינואר
 08:00 08:30 - 08:00פ"ע עם דפנה סיבוני ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 08:30 09:00 - 08:30פגישת היכרות עם אופיר ליבשטיין-ראש מוא"ז שער הנגב ,יגאל זוהר-מפקד תחנת כיבוי אש אשקלון ,מאיר
דוד-ראש מדור הגנה מאש ,אלעד חורב-מנהל אגף מוניציפאלי ואייל חג'בי-קב"ט המועצה) .מ.א .שער הנגב ,לשכת ראש המועצה( -
אופיר ליבשטיין
 10:30 - 09:30המלצה לגמר תכנון ובנית מרכז ספורט ומרכז צעירים -משתת' אופיר ,שמעון ודניאל )בלשכת ראש המועצה(  -דניאל
סנרמן
 11:00 - 10:30עודכן :פגישת הכרות עם תקשורת )יניר\תמיר( )אצל אופיר(  -עדי מאירי
 11:30 12:30 - 11:30רכישת מתחם הכניסה לברור חיל .בהשתתפות :שלמה אליהו וטל עזגד-יזמים ,אופיר ליבשטיין ,דניאל
סנרמן ועופר ליברמן )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 14:30 - 12:30עבודה בלשכה
 15:30 - 14:30תכנית טיפול בפסולת ועידוד המחזור-אשכול נגב מערבי )לשכה(  -אורי פינטו
 15:30 16:30 - 15:30פגישת המשך עם אורי פינטו ואופיר ליבשטיין )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 18:30 - 17:00הנה"פ )חדר ישיבות קטן(  -עודד פלוט
 21:30 - 18:30ועדת הנהלה וכספים )חדר ישיבות קטן במועצה(  -לילך שיינגורטן
 22:30 - 21:30מטווח ניר עם בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,יוסי קרן וניר בן אשר .אשת הקשר :דוברת ,נייד050-3420009 :
)לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(

יום חמישי  17ינואר
 09:10 - 08:40רותי רביד ממפלסים )לשכה(
 10:00 - 09:15פ"א אופיר ליבשטיין ואורן הלמן )לשכה :אילני/טובה  .(076-8642888ראה מטה פירוט הנושאים לפגישה )אצל
אופיר ,לרשום בווייז" :מועצה האזורית שער הנגב"( Oren.Helman@iec.co.il -
 10:30 12:00 - 10:30פ"ע עם סיגל מורן ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 12:00 13:00 - 12:00פרוגרמה חקלאית אזורית .בהשתתפות :יהודה גואלמן ,אופיר ליבשטיין ,חיים חרמוני .מוזמנים :נבו
יצקר-רפרנט מחוז דרום וטלי סטרץ-מתכננת אזורית )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 13:00 14:00 - 13:00פגישה היכרות  +התוכנית החדשה .בהשתתפות :מלי שרביט-מנהלת מחוז דרום/משב"ש וצוותה ,אופיר
ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,דניאל סנרמן ,שמעון קרן צבי ,ונפתלי סיון-מצ"ב סיכום פגישה )חדר הישיבות הקטן במועצה ,שער הנגב ( -
אופיר ליבשטיין
 15:00 16:00 - 15:00פ"ע אלעד חורב ,אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,דוד בן ברון )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 16:00 17:00 - 16:00מטה הורי משותף .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ועדי חמאווי ) 052-2627544 -לשכת ראש המועצה(  -אופיר
ליבשטיין
 18:00 - 17:00התייעצות לקראת בחירת מנהל בית החינוך שער הנגב .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ושאול עידאן-לשעבר מפקח
במינהל חברה ונוער )אביו של תמיר עידאן( )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(
 19:30 - 18:30אירוח של ראש העיר משמלקלדן וארבעת מלוויו  +אלון שוסטר ואופיר ליבשטיין )ארוחת ערב בנתחים(
 21:00 - 20:00פגישה עם ציון חג'בי ,רוני חג'בי והורי ילדי הפעוטון ביכיני .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,אורי
מלול ,אריה חודרה ,לבנת עציץ ,יוסי קרן ומורן חג'בי )פעוטון יכיני(  -אופיר ליבשטיין

יום שישי  18ינואר
 09:15 - 08:15פעילות פרטית
 9:30 10:10 - 09:30פגישה עם מרטין סיאורנו ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 13:00 - 11:00חגיגות ט"ו בשבט באור הנר-טקס נטיעות גן סיגלון/מצ"ב הזמנה .אשת הקשר :נעה סינגר ,נייד0504823602 :
)מאחורי התינוקיה ,אור הנר(
 12:30 - 11:45טקס נטיעות של מטה הצעירים של "יש עתיד" במעמד יאיר לפיד וחיים ילין) .נטיעות ליד שער קבוץ נחל עוז11:30 .
הגעה 11:45 .טקס נטיעות (
 15:30 - 13:30פאבלמנט עם ח"כ אילן גלאון )מועדון גבים(

שבת  19ינואר
 10:00 10:30 - 10:00צילום לטלוויזיה הקהילתית של מועדון יחדיו-הכנת כתבה לקראת דרום אדום .איש הקשר :אריה דותן,
) 054-7917214בחורשת הכלניות ליד המאגר-בננות בשולי שטחי נחל עוז מול סעד(
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יום ראשון  13ינואר
 09:00 - 07:30פ"ע עם לילך שיינגורטן ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 9:00 10:00 - 09:00תוכנית מלונית .בהשתתפות :אלי מועלם-ראש אגף רשות פס"ח ,ענבל שקד-ראש מדור פינוי אוכלוסיה ,אופיר
ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,אייל חג'בי ,נפתלי סיון ומיה זילברבוש .מוזמן :משה קפלן )חדר הישיבות הקטן במוא"ז שער הנגב(  -אופיר
ליבשטיין
 11:45 - 11:00שיחת ועידה נכסים ארגנטינה )נא להתקשר לתא ועידהHABONIM DROR - (02-6204221 :
 12:30 13:30 - 12:30פגישת היכרות וקידום תאגידים עירוניים בשער הנגב .בהשתתפות :רו"ח דודי ספיר-מנהל אגף בכיר
לתאגידים עירוניים וצוותו/משרד הפנים .אופיר ליבשטיין-ראש המועצה ,שמעון קרן צבי-גזבר המועצה ולילך
שיינגורטן-מנכ"לית/מוא"ז שער הנגב .תואם מול אלינור ,טל) 02-670089 :משרד הפנים  -י-ם ,רח' קפלן  ,2קרית הממשלה ,קומה -6אגף
תאגידים עירוניים(  -אופיר ליבשטיין
 15:45 - 15:00פ"ע אופיר ליבשטיין ועדי מאירי )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 16:00 17:00 - 16:00פ"ע עם נוגה גולסט ואופיר ליבשטיין) .ראה רשימת הנושאים מטה( )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 18:00 - 17:00פ.ע .אורי מלול ואופיר ליבשטיין ולילך שיינגורטן )בלשכה(  -אורי מלול
 18:00 19:00 - 18:00התייעצות לקראת בחירת מנהל ביה"ס .בהשתתפות אופיר ליבשטיין ויגאל דדיה )לשכת ראש המועצה ,שער
הנגב(  -אופיר ליבשטיין

יום שני  14ינואר
 08:00 - 07:30חגבי יכיני
 09:00 - 08:00פגישה עם אופיר ליבשטיין ,יאיר מעיין וניצן איתמרי )מועצת שער הנגב ,לשכתו של אופיר(  -יאיר מעיין ][Yair Maayan
 10:00 - 09:00פ"ע אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 10:10 11:00 - 10:10פגישת היכרות עם ראש רח"ל-זאב צוק רום )ווה( .בהשתתפות :שאול אהרוני-סגנו ,איציק קיקוס-מנהל
מרחב דרום ,מיטל מרציאנו-מנהלת מרחב לכיש ,אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,חנה טל ,תהילה רביבו ,מיה זילברבוש ,נפתלי
סיון ,אייל חג'בי )חדר ישיבות הקטן במוא"ז שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 12:00 - 11:30סיור תורם למרכז טכנולוגי )בית מלאכה ,שער הנגב(  -מנהל מתנס
 12:15 13:00 - 12:15פגישת היכרות עם אלון גייר-דיקן הסטודנטים במכללת ספיר .תואם מול מורן שבח) 050-3023907 ,לשכת
ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 14:00 - 13:00פ"ע גיוס משאבים -צאלה אורנשטיין )לשכה -אופיר(  -צאלה אורנשטיין
 15:30 - 14:00צוות תיאום )חדר ישיבות קטן(  -לילך שיינגורטן
 16:45 - 15:45פגישה בנושא :מבני חינוך-מתנ"ס  -בהשת' :אורי מלול ,אופיר ליבשטיין ,אריה חודרה ,באבא ,יואב גלבוצקי
)באשכול חינוך שבקריית החינוך )מתחם מכללת ספיר ,בניין  - ((18אורי מלול
 18:30 - 17:00עבודה בלשכה

יום שלישי  15ינואר
 7:30 08:00 - 07:30ועדת איתור-מכללת ספיר .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ורותי איתן )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר
ליבשטיין
 09:00 - 08:00ועדה כלכלית .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,שמעון קרן צבי וירון להב )לשכת ראש המועצה(  -אופיר
ליבשטיין
 9:15 09:20 - 09:15פתיחת סדרת השתלמויות של פורום מובילים בחקלאות לשנת -2019ברכת אופיר  .אשת הקשר :אלה רסקין
)מתנ"ס איבים(
 12:00 - 09:30תזכורת :פרויקט תבע יישובית  -הצגת התוכניות לראש המועצה הנכנס ,אופיר ליבשטיין )שער הנגב במחלקת
הנדסה) ,לרשום בוייז הנדסה שער הנגב((  -תמרה פרוסט
 13:30 - 12:30פ"ע אריה ואופיר .נושא לפגישה :תקציב הרשות למאבק באלימות ובסמים )מצ"ב() .אצל אופיר(  -מנהל מתנס
 15:00 - 13:30פ"ע עם דניאל סנרמן ואופיר ליבשטיין 13:30 .מוזמן שי בן יעיש בנושא :תב"ע ספירים-הרחבה )לשכה(  -אופיר
ליבשטיין
 15:00 16:00 - 15:00פגישה עם ד"ר אריה רגב ,ג'רי קלמן ועודד הון בעניין שילוב השלוחה הישראלית )האגודה הבינלאומית( של
 16:00 17:00 - 16:00פגישת היכרות עם אופיר ליבשטיין ונעה דגן  -מנהלת המחלקה לחינוך חברתי )לשכת ראש המועצה(  -אופיר
 17:30 18:30 - 17:30תחבורה אזורית וספורט אזורי .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ועמי גלאון )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 19:00 - 17:30פגישה בהשתתפות יו"רי צח"י ורבש"צים ,מרכז חוסן ואיציק וקנין  -תהילה ביקשה לרשום ביומנך לידיעה )שירות
 18:30 19:30 - 18:30חוזה גב אל גב עם המועצה  -גן הילדים החדש .בהשתתפות :דובי שגב-יו"ר הקבוץ ,יואב בוקעי-יו"ר הועד
 20:30 - 19:30ישיבת ועדה חקלאית )חדר ישיבות קטן במועצה(  -הדסה אטיאס
 21:00 - 20:00אמנון טל כיתת כוננות כפר עזה ?
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 20ינואר - 2019
 26ינואר 2019
יום רביעי  23ינואר
 14:00 - 09:30הדרכה לראשי רשויות בכהונה הראשונה :מפגש בנושא אסטרטגיות פיתוח כלכלי עירוני-אושרה השתתפותך לרוני
)בביה"ס ע"ש פרידמן למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית ,קמפוס הר הצופים ,י-ם(
 14:30 19:00 - 14:30יום עיון-כוחה של קהילה משלבת-אתגר והזדמנות )שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילות( )קבוצת יבנה (
 17:00 18:00 - 17:00ארנונה בהקשר לגבולות ולחיוב הנורמטיבי .בהשתתפות :סיון להבי ,גליה כהן/משרד הפנים .שמעון קרן
צבי-גזבר המועצה/שער הנגב )במשרדו של סיון להבי ,משרד הפנים ,רח' קפלן  ,2קרית הממשלה ,י-ם (  -אופיר ליבשטיין
 20:00 - 18:00פעילות פרטית

יום חמישי  24ינואר
 9:30ישיבת מליאת מועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון  .1/2019 -אלעד חורב משתתף מטעמנו) .משרדי האיגוד
באשקלון ,רחוב עליית הנוער  - ( 2מיטל אמיתי
 8:30 09:30 - 08:30התייעצות לקראת בחירת מנהל בית החינוך שער הנגב .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ובני פישר .תואם מול
בני ישירות )לשכת ראש המוא"ז שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 11:30 - 10:00פרוגרמה כלכלית עם עזרא סדן בהשתת' אופיר ליבשטיין -ראש המועצה  ,שמעון קרן צבי -גזבר ,יצחק אמיתי-נציג
ציבור ,מיכל דרויאן-מנהלת פרויקט ,תומר תקדים ודניאל סנרמן .מוזמנים :רז דיאור ,בועז הולנד ודודי גבאי )בהנדסה שער הנגב( -
דניאל סנרמן
 12:00 13:00 - 12:00פגישה עם חברת דלק .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,דניאל סנרמן ,צחי בראל ,רמי יולזרי ואביגיל אלימלך
)מועצה אזורית שער הנגב ,לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 14:00 - 13:00פ"ע אופיר ליבשטיין+טלי לוין כהן מנהלת מעברים נגב צפוני )מועצה אזורית שער הנגב(  -מעברים נגב צפוני
 16:15 - 15:15פ"א עם נפתלי סיון ואופיר ליבשטיין )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 17:00 18:30 - 17:00פ"ע עם סיגל מורן ואופיר ליבשטיין +רפי נשיא הכנה ליום מליאה )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר
ליבשטיין
 22:00 - 19:00ישיבת מליאת המועצה )חדר ישיבות גדול )מקלט( המועצה(  -לילך שיינגורטן

יום שישי  25ינואר
 10:30 13:00 - 10:30שיח חזון נגב )מרכז מנדל למנהיגות בנגב ,רח' בן צבי  ,10ב"ש )מגדל הרכבת ,קומה ((6
 12:00 - 11:00פעילות פרטית

שבת  26ינואר
 22:30 - 19:00פעילות פרטית
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יום ראשון  20ינואר
פעילות פרטית
 09:30 - 08:30שיחה טלפונית עם אביעד פרידמן-יו"ר החברה למתנ"סים בעניין בחירת מנהל לביה"ס התיכון )אביעד יצור איתך
קשר לנייד שלך .במידה והוא לא מתקשר צור עימו קשר לנייד שמספרו (050-7237544
 13:00 - 11:00מזכירות התנועה-מצ"ב סדר יום )בית התנועה קומה  - (-2נועה יפת
 15:00 - 14:00גיל סגל ביקור תנחומים
 17:15 - 16:00טקס פתיחה לתוכנית אקדמיה ועתודה לנוער הבדואי במעמד שר החקלאות ,מנכ"ל משרד הבטחון ,אנשי אחרי
הורי וחניכי התוכנית 16:00 .התכנסות ברחבת הטקס 16:30 .טקס-ללא ברכת אופיר )כ 40-דק'( )מתנ"ס איבים(
 20:00 - 18:00פורום כפרית )מקלט מילה( Hagar -
 21:30 - 20:00מינהלת חינוך יסודי  -בית ספר צומח  +חוגים )קרב(

יום שני  21ינואר
 08:40 - 08:00פגישה עם אופיר ליבשטיין ואורנה גיגי בעניין בניין ) 18שדרוג המבנה ואכלוס משותף לטווח הארוך( )במשרדה של
אורנה גיגי ,מכללה(
 08:45 09:30 - 08:45טקס נטיעות מורים ותלמידים בבית הספר +ציפי לבני )בשטח מול תחנת ההסעות(
 10:00 11:00 - 10:00מרכז מבקרים בקבוץ נחל עוז-חתימה על הסכם הפעלה .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,שמעון קרן צבי ,חיים
חרמוני ,אהרל'ה פוקס ,בועז בן סירא ויענקל'ה כהן )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 11:00 12:00 - 11:00טקס נטיעות ט"ו בשבט .הזמנה :דני גיגי .אלעד חורב ורחמים גוזי-ייצגו אותנו בטקס )ביער פארק שרשרת(
 12:30 - 11:30פ"ע שמעון קרן צבי ואופיר ליבשטיין )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 13:30 - 12:30צילומים בנח"ע לקק"ל אוסטרליה .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,צאלה אורנשטיין ודוד רוזנברג )נחל עוז(  -צאלה
אורנשטיין
 14:00 15:00 - 14:00הלוויה של אביו של אריה חודרה )בחלקה של מנוחה נכונה בסמוך לבית העלמין החדש בב"ש(
 16:00 17:00 - 16:00מגרש  - 19אזו"ת שער הנגב .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,שמעון קרן צבי ,דניאל סנרמן ,ינינה ברנע ,עמרם
ולילך בן חמו ,ספי מגן )חדר הישיבות הקטן ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 18:30 - 17:00עבודה בלשכה
 20:00 21:00 - 20:00אירוע ט"ו בשבט "משורשים לאילנות" )מועדון לחבר ,כפר עזה(

יום שלישי  22ינואר
 10:00 - 08:30ועד מנהל עמותת התיירות )חדר ישיבות מ.א בני שמעון( leorasd75@gmail.com -
 09:30 10:00 - 09:30נטיעות מועצת תלמידי היסודי במועדון יחדיו .עדכנתי את שלומצי/שוש שלא אוכל להתחייב על השתתפותך
 12:30 - 11:30פ"ע אופיר ליבשטיין ולילך שיינגורטן )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 12:30 13:30 - 12:30ביה"ס תיכון שער הנגב .בהשתתפות :דני מורביה ומנהלת מח' החינוך-מוא"ז לכיש .אופיר ליבשטיין ואורי
מלול )לשכת ראש המוא"ז שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 14:30 - 13:30הצעות /הגשות משרד התחבורה -משתת' דניאל סנרמן ואופיר ליבשטיין )בלשכת ראש המועצה(  -דניאל סנרמן
 14:30 15:30 - 14:30פ"ע עם אופיר ליבשטיין ואביטל ניר )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 16:30 - 15:30פגישת הכירות עם השפ"ח  -בהשת' :אורי מלול ,אופיר ליבשטיין וחיים פליישמן )בשפ"ח(  -אורי מלול
 18:00 - 16:30פגישת עבודה  :אורי מלול ,אופיר ליבשטיין ושלומציון כהן )במשרד של שלומציון ביסודי(  -אורי מלול
 20:00 - 19:00אירוע לציון שנתיים להקמת מרכז "עזרה למרפא" שדרות בראשות הרב פירר 18:00 .קבלת פנים 19:00 .תחילת
האירוע בהנחיית מנחם הורוביץ .אשת הקשר :קרין כהן) 050-479575 :מרכז עזרה למרפא ,דרך מנחם בגין  ,40שדרות(
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 27ינואר - 2019
 2פברואר 2019
יום רביעי  30ינואר
 09:00 - 08:00ועדת חינוך .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ואורי מלול )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 12:00 - 09:00סיור בגנים בקיבוצי שער הנגב  -מצ"ב התוכנית )גנים בקיבוצים(  -אורי מלול
 12:30 13:30 - 12:30איבים .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,שמעון קרן צבי ,ד"ר נחמי פז ,רונית שובל-מנהלת עמותת עדן לנשים
בסיכון )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 14:30 - 14:00סיור תורמים מכל העולם באתר חץ שחור )שמואל באומן( )אתר חץ שחור(  -לילך שיינגורטן
 15:30 - 14:30צילומים במאגר דורות עם אופיר ליבשטיין )מאגר דורות(  -צאלה אורנשטיין
 15:30 16:30 - 15:30פגישת היכרות עם אנדיראה ארבל-מנהלת החטיבה לשותפויות ,הגר שוהם מרקו-מנהלת שותפויות ארצית,
אורית אלקיים כהן-מנהלת שותפויות אזור דרום/הסוכה"י ,אופיר ליבשטיין ,יעל רז לחייני )לשכת ראש המוא"ז שער הנגב(  -אופיר
ליבשטיין
 17:30 - 16:30פ"ע עם לילך ואופיר )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 19:00 - 17:30הנה"פ )חדר ישיבות קטן(  -עודד פלוט
 20:00 21:00 - 20:00מפגש עם יזמי המועצה )מטפלים אלטרנטיביים(-קבוצה ראשונה .אשת הקשר נוגה גולסט )בחד"א של
המועצה בסמוך למשרדה של נוגה(  -אופיר ליבשטיין

יום חמישי  31ינואר
 13:00 - 09:00ועדת היגוי אסטרטגית של מרכז המבקרים לחקלאות הישראלית "אגריטך" )אולם ההנהלה ,מקווה ישראל ( -
edna.ziv@tmags.co.il
 16:00 - 14:30ועד מנהל עמותת הספורט )חדר ישיבות קטן(  -דפנה סיבוני
 16:00 17:00 - 16:00פגישת היכרות והמשך שת"פ .בהשתתפות :נעה גלילי-רכזת פעילות ציבורית בארגון "גישה"-מרכז לשמירה
על הזכות לנוע ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המוא"ז שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 17:00 18:00 - 17:00פ"ע עם נוגה גולסט ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש מועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 18:00 19:00 - 18:00הצגת קונספט להתמודדות עם עפיפוני התבערה .בהשתתפות :חיים חרמוני ,אלון אלשייך ,אייל חג'בי ,עופר
ליברמן ,עמי רבין )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 20:00 - 19:00ועדה לשימור אתרים )חדר ישיבות קטן(  -לילך שיינגורטן
 19:30 - 19:00ערב חורף וגיבוש  +פרידה מנילי כספי )מועדון יחדיו(
 21:30 - 20:30הופעה החלונות הגבוהים  -דורות

יום שישי  1פברואר
 10:00 - 09:00הזמנה לקונצרט בגן שקמה בקבוץ ניר עם )ניר עם(  -אורי מלול
 14:00 - 10:00פסטיבל דרום אדום  -שוקשובה שוק איכרים ואמנים מקומיים )שובה(
 12:00 - 10:00פעילות פרטית

שבת  2פברואר
 17:00 - 15:30גמר טורניר כדורסל שער הנגב 15:30 .טורניר 16:30 .טקס הענקת צלחת האליפות  +ברכה קצרה
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יום ראשון  27ינואר
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה )ישראל(
 08:30 - 07:30סלאח אבו הני
 8:00 08:45 - 08:00פגישה עם עמית פרדמן ואופיר ליבשטיין .עמית ,נייד) 050-8880801 :לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר
ליבשטיין
 10:30 - 09:00סיור בקרית החינוך )נפגשים בחדר ישיבות באשכול חינוך ולאחר מכן הסיור בקרית החינוך(  -אורי מלול
 11:30 - 10:30פגישת עבודה  :אופיר ליבשטיין ,אורי מלול ,לבנת עציץ )בלשכה(  -אורי מלול
 13:00 - 11:30סיור גני משחקים במועצה )סיור גני משחקים במועצה(  -שמעון קרן צבי
 13:00 14:00 - 13:00אולם תרבות וספורט ממוגן .בהשתתפות :אופיר ,לילך ,דניאל ,שמעון ,דפנה ומזי )חדר הישיבות הקטן ,שער
הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 14:00 14:45 - 14:00פגישה עם חזי עינת ונציגי קרן גרשוני )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 16:00 - 15:00הלוויה של גרשון בינג ז"ל )בית העלמין ,כפר עזה(
 16:00 17:00 - 16:00פגישת היכרות עם מח"ט צפונית -אל"מ אבי רוזנפלד ורס"ן אלעד הורן .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,לילך
שיינגורטן ,אייל חג'בי ,חנה טל ,תהילה רביבו ומאיה זילברבוש )חדר הישיבות הקטן ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 17:30 - 16:30הנחת אבן פינה-תחנת שדרות 16:30 .התכנסות 16:30 .נאומים+טקס) .דרך העליה פינת הרב יורם אברג'ל  -ליד
האצטדיון החדש(
 17:00 18:00 - 17:00פגישת היכרות עם ניר טל-יו"ר אגודת הסטודנטים וצוותו ,אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ומזי כהן איילון
)לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 18:00 19:00 - 18:00פ"ע עם חיים חרמוני-נושאים שוטפים )בהמשך לועדה החקלאית מיום ) (15.1.19לשכת ראש המועצה ,שער

יום שני  28ינואר
כנס בארות בנגב .חיים חרמוני-נציגנו )קבוץ עלומים(
 8:00 08:30 - 08:00פ"ע שלמה נדב ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 09:30 - 08:30פ"ע אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 9:30 10:30 - 09:30פ"ע עם אופיר ליבשטיין ועדי מאירי )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 11:00 - 10:30הנדסה-חברה כלכלית .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ואבי רחף ,נייד) 050-8558020 :לשכת ראש המועצה שער הנגב(
 אופיר ליבשטיין 11:30 13:00 - 11:30פ"ע עם סיגל מורן ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 14:00 - 13:00פגישת היכרות עם עומרי שלמון וצוותו ,אופיר ליבשטיין ונציגי המועצה )חדר הישיבות הקטן ,שער הנגב(  -עמרי שלמון
 16:00 - 14:00עבודה בלשכה
 17:30 - 16:00פגישת עבודה אורי מלול ,אופיר ליבשטיין ולימור דרמון )במשרד של לימור ביסודי החדש(  -אורי מלול
 20:00 - 17:45גלעד קריב ומירב מיכאלי 17:45 .בקבוץ רעים ,ב 19:30בקבוץ בארי

יום שלישי  29ינואר
 7:00 08:00 - 07:00פגישה עם אופיר ליבשטיין ורני פרידלנדר  -יו"ר נחל עוז) .לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 13:00 - 09:00הכשרת יו"ר ועדות מקומיות  -פורום ראשי רשויות) .במידה ואופיר לא משתתף לעדכן את אפרת( )חדר ישיבות
הגדול -צד ימין במעליות ,קומה  ,1קרית הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר-שבע(  -דוד לפלר
 12:30 13:30 - 12:30יום הגשמת משאלות לנעם סבג .איש הקשר -רס"מ יהודה אהרוני) 050-7643117 :בסיס מג"ב ,יד מרדכי(
 15:00 16:00 - 15:00בחירת מנהל ביה"ס תיכון-התייעצות .בהשתתפות :אלי פרץ-מנהל ביה"ס מבואות הנגב ואופיר
ליבשטיין-ראש המוא"ז שער הנגב .תואם מול מור-מזכירתו ) 052-4519686בביה"ס מבואות הנגב ,קבוץ שובל(  -אופיר ליבשטיין
 18:30 - 17:00ישיבת מועצת הרשות לפיתוח הנגב )עיריית באר שבע  ,אולם המועצה(  -אורלי גבאי  -מנהלת לשכת מנכל
 21:00 - 20:00פעילות פרטית
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 3פברואר - 2019
 9פברואר 2019
יום רביעי  6פברואר
 8:30 09:30 - 08:30סיור בנח"ע עם אוהד כהן ויהודה פיורנטינו
 9:30 10:30 - 09:30סיור במפלסים עם משה קפלן
 10:30 11:30 - 10:30סיור ביכיני עם ציון ורוני חג'בי
 17:00 - 11:30עבודה במשרד
 18:30 - 17:30פ"ע עם לילך ואופיר )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 20:00 - 18:30הנה"פ )חדר ישיבות קטן(  -עודד פלוט
 20:00 21:00 - 20:00מפגש עם יזמי המועצה )תיירנים ותחום המזון(-קבוצה שניה .אשת הקשר נוגה גולסט )בחד"א של המועצה
בסמוך למשרדה של נוגה(  -אופיר ליבשטיין

יום חמישי  7פברואר
 8:00 08:15 - 08:00מפגש עם חניכי כוכבי המדבר ובעלי התפקידים במועצה-פתיחה אופיר ל 15-דק' .מוסרת :לילך )חדר הישיבות
הקטן ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 11:00 - 09:00ישיבת מועצת התנועה הקבוצית .אופיר לא משתתף) .בבית ברנד  -אפעל(
 9:00 10:00 - 09:00פגישת היכרות ושת"פ עם המועצה .בהשתתפות :אלון גלרון-מנכ"ל פר"ח ,לבנה דוידי-מנהלת פרח נגב צפוני,
אופיר ליבשטיין ואורי מלול .תואם מול ניקול גודווין ,שלוחה ) 2480לשכת רא המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 10:00 11:00 - 10:00פיתוח סביבתי של מתחם הכניסה לברור חיל )אולם ארבע עונות והאזור המסחרי( .בהשתתפות :שלמה
מרציאנו ומשה בוזגלו-הבעלים של המתחם ,אופיר ליבשטיין ,דניאל סנרמן ,שמעון קרן צבי ואלעד חורב )נקודת המפגש במתחם
 12:30 - 11:30איבים .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,אריה שומר ,יעקב כהן ,שמעון קרן צבי ודניאל סנרמן )לשכת ראש המועצה( -
אופיר ליבשטיין
 13:00 14:00 - 13:00הלוויה של הרב יחיאל אקשטיין  -אייל חג'בי  -נציגנו) .בית העלמין ארץ החיים ,בית שמש(
 14:00 - 13:00פדגוגיה ואדמיניסטרציה בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,אהרל'ה רוטשטיין ,ענת טריווקס )לשכת
ראש המועצה ,שער הנגב( galia@sng-edu.org -
 16:30 - 13:30ועדת משנה סטטוטורית מנהלת פארק שקמה בראשות אלון )חדר הישיבות הקטן(
 14:00 15:00 - 14:00היכרות עם חנה היימן פסח-מנהלת מפע"ם דרום וורד בן ארי-סגניתה ,אופיר ליבשטיין ולילך שיינגורטן
)לשכת ראש המוא"ז שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 15:00 16:00 - 15:00מעון יכיני .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,ציון חג'בי ורוני חג'בי) .לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר
 16:00 16:30 - 16:00פגישה עם יורם בראון-יזם בפארק ספירים ואופיר ליבשטיין  ,כרמית ) 052-6547717לשכה(
 20:00 - 19:00פעילות פרטית

יום שישי  8פברואר
 9:00 11:00 - 09:00שולחן קבוצי במועצות האזוריות  +פרידה מאלון שוסטר )חדר הישיבות במוא"ז מנשה(  -סיגלית גוזי
 12:15 - 11:15גימנסטרדת שער הנגב  -מצ"ב ההזמנה
 15:30 - 13:30פאבלמנט -פריימריז של מפלגת העבודה )קבוץ גבים(

שבת  9פברואר
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יום ראשון  3פברואר
 09:00 10:00 - 09:00מליאת הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה )חדר ישיבות בוועדה(
 12:00 - 10:00הצגת טיוטה ביחס לברוכי  -צוות לפיתוח עסקי כפר עזה  +דניאל יופה  +אריאל שגיא )משרדי ברית פיקוח ,חומה
ומגדל  ,2תל אביב( Hagar -
 13:00 - 11:00מזכירות )בית התנועה קומה  - (-2נועה יפת
 15:00 - 14:00פגישת איגוד ערים לביוב -אישור תקציב )חדר ישיבות ,לשכת ראש עיר ,עיריית שדרות(  -אלון דוידי  -ראש העיר
 16:30 - 15:30הלוויה אח של אורלי דורון בכפר עזה
 17:15 - 17:00פ"ע עם דוד רוזנברג ואופיר )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 19:00 - 17:30עבודה בלשכה
 22:00 - 19:00ישיבת מליאת המועצה )חדר ישיבות גדול )מקלט( המועצה(  -עודד פלוט

יום שני  4פברואר
 08:00 - 07:30תזכורת :לדאוג לד"ר גדעון נאור להסעה ב 5.2.19-מרכבת שדרות למועצה וחזרה-לעדכן את אבנר פרץ )רכבת
שדרות(
 08:30 - 08:00פגישה עם אופיר ליבשטיין ורפי נבו  +חתימה על מסמכים )לשכת ראש המועצה(
 09:30 - 08:30פ"ע אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 11:00 - 09:30פ"ע דניאל סנרמן ואופיר ליבשטיין )בלשכת ראש המועצה(  -דניאל סנרמן
 9:30 10:10 - 09:30פגישת המשך ספירים ב' מיום  .15.1.19בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,דניאל סנרמן ושי בן יעיש )לשכת ראש
המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 12:30 - 11:00צוות מעקב ליווי ותמיכה מבני חינוך  -בהשת' :אופיר ליבשטיין ,לילך שינגורטן ,שמעון קרן צבי ,דניאל סינרמן,ואורי
מלול )בלשכה(  -אורי מלול
 12:30 13:00 - 12:30פגישה עם חקל'ה בעניין הועדה המרחבית )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 14:00 - 13:00פ"א עם נפתלי סיון ואופיר ליבשטיין )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 14:00 15:30 - 14:00פ"ע עם סיגל מורן ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 16:45 - 15:45ישיבה שניה :חשיבה על קליטת תלמידים לתש"פ  +מבט לעתיד .בהשת' :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,אורי
מלול ,אהרלה רוטשטיין ,ענת טריווקס ,זהר ניר לוי ,טל אלוני )בחדר ההנהלה בתיכון(  -אורי מלול
 17:30 - 17:00שיחה טלפונית רמה לשם ,לילך ואופיר  -אופיר ליבשטיין
 19:00 - 17:30פעילות פרטית

יום שלישי  5פברואר
 09:00 - 08:00פעילות פרטית
 9:00 10:00 - 09:00פגישת היכרות עם ברוך ובר-מנהל מחוז דרום ,ליאורה גולוב-סגניתו וד"ר רננה אילן-ראש תחום
תשתיות/המשרד להגנת הסביבה .אופיר ליבשטיין ,דניאל סנרמן ,שמעון ק.צ .לילך שיינגורטן ,אלעד חורב )חדר הישיבות הקטן,
שער הנגב (  -אופיר ליבשטיין
 10:00 11:00 - 10:00פגישה עם ד"ר צבי לירז-הצעה למודל לחינוך .לדבריו ,מכיר אותך ,לא יישלח חומר בנושא ,העביר לך ספר.
נייד) 052-4441392 :לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(
 11:50 - 11:05מפגש מנהלות גיל רך .אשת הקשר :לבנת עציץ )בחדר ישיבות באשכול חינוך(
 13:00 - 12:00פ.ע .אופיר ליבשטיין ,אורי מלול ולילך שיינגורטן )בלשכה(  -אורי מלול
 14:00 - 13:00פגישת היכרות עם הרבה יעל וורגן-הרבה בשער הנגב מטעם התנועה הרפורמית ,אופיר ליבשטיין-ראש המועצה,
)לשכת ראש המועצה(  -שלומית פעמי
לילך שיינגורטן-מנכ"לית המועצה
 14:00 16:00 - 14:00מפגש ראשי מועצות לדורותיהם .בהשתתפות :גדעון נאור ,צבי חזן ,שי חרמש ,אלון שוסטר ואופיר ליבשטיין.
מוזמנת :עדי מאירי-דוברת המועצה )חדר הישיבות הקטן במוא"ז שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 16:30 17:00 - 16:30גלריית גבול .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין וראובן נכון )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 17:15 17:30 - 17:15פגישה עם אופיר ליבשטיין ודני זמיר-מנכ"ל מועצת המכינות הקדם צבאיות) .לשכת ראש המועצה(
 18:30 - 17:30פגישת הכרות  -אופיר ליבשטיין ראש מועצת שער הנגב  +ניר זמיר ראש מועצת בני שמעון )שער הנגב(  -ניר זמיר
 19:15 - 18:30שיחה טלפונית עם מייקל ג'סר-מנכ"ל הפרציה בסן דייגו yael raz Lachyani -
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 10פברואר - 2019
 16פברואר 2019
יום רביעי  13פברואר
 14:30 - 09:00תכנית הכשרה לראשי רשויות חדשים-מממשל מרכזי וממשל מקומי) .נמסר לליטל שלא תשתתף(
 09:00סדנא עמידה מול מצלמה של פקע"ר .בתיאום מול אופיר ,נמסר ללינה שלא תשתתף )פקע"ר(
ועדת היגוי ארצית מעברים .הודעתי שלא תוכל להשתתף בשל לוז"ך )ארגון בעצמי ,חדר ישיבות תמר )הגדול(( -
yaara.esh@be-atzmi.org.il
 :Invitation 10:30 - 08:30פגישה עם ג'ין ,מירי ,דיויד ואהרלה )תיכון שער הנגב ( yael raz Lachyani -
 10:30 - 09:00פרידה של איגוד התעשיה הקבוצית מאופיר ליבשטיין .רוני קרן כהן) 105 /8681-6611/מפעל ספירים רהב האשלגן
 43קרית גת(  -מרים דרוק
 :Invitation 11:30 - 10:30ביקור ביסודי+פגישה עם ג'ין ,מירי ,דיויד ושלומציון )משרדה של שלומצי ביסודי ( yael raz Lachyani -
 12:30 - 11:00אפקט מערכות קיבוץ מגוון בשדרות+ישראל רפפורט 0542209086/הכרות עם קיבוץ מגוון בתוך שדרות ושיחה על
אתר האינטרנט של האיגוד שנבנה ומתוחזק ע"י חברת אפקט השייכת למגוון/בטו ואריק בעלים ומייסדים של החברה )רח השקד 15
 14:00 - 13:00ארוחת צהרים סבא שמחה /ליאור ) 0507413490הרצל  27שדרות(  -מרים דרוק
 15:15 - 14:15ביקור במצפה אסף סיבוני ובחדר האוכל בניר עם )ניר עם(  -מרים דרוק
) Invitation: lacrosse with SD staff 16:45 - 16:00במגרש הכדרוגל בין המכללה לתיכון( yael raz Lachyani -
 :Invitation 18:30 - 17:00מפגש הורים עם ג'ין ,מירי ,דיויד )טרם נקבע ,כנראה בתיכון שער הנגב .יעל בודקת מול אהרל'ה( yael raz -
Lachyani
 17:30 - 17:00פגישה עם ליאור שלגי מעמותת הבונים דרור ,נייד) 052-8394473 :לשכה(
 19:15 - 17:45הנה"פ )חדר ישיבות קטן(  -עודד פלוט
 20:00 21:00 - 20:00מפגש עם יזמי המועצה )נותני שירותים לעסקים +מקצועות חופשיים(-קבוצה שלישית .אשת הקשר :נוגה

יום חמישי  14פברואר
 08:30 - 07:30פ"ע עם לילך ואופיר )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 8:30 11:00 - 08:30פורום יו"רים בשער הנגב  -מס' ) 23חדר הישיבות הקטן ,שער הנגב (  -אופיר ליבשטיין
 :Updated invitation 10:00 - 08:30וועד מנהל חממה  +ג'ין מהפדרציה }והמחליפה שלה{ -חממה ניר עם )חממה ניר עם( -
keren.southup@gmail.com
 09:30 - 09:00צילום סרטון משותף שער הנגב -שדרות )אלון דוידי ואופיר( )שער הנגב (  -עדי מאירי
 10:00 10:30 - 10:00פגישת היכרות ושיתופי פעולה עם ג'יין פאנטל ומחליפתה ,מיריאל מסן דייגו העיר התאומה )משרדה של
לימור דרמון( limord@sng-edu.org -
 11:10 11:50 - 11:10פ"ע עם ינינה ברנע ואופיר ליבשטיין )בבית של ינינה ברנע ,ברור חיל(  -אופיר ליבשטיין
 12:00 13:00 - 12:00קולות קוראים .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין וענת טריווקס )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 15:00 - 13:00פגישת היכרות שותפים -מעברים נגב צפוני )מעברים נגב צפוני -איבים(  -מעברים נגב צפוני
 16:30 - 15:30פ"ע אריה אופיר ולילך )אצל אופיר(  -מנהל מתנס
 17:30 - 16:30פגישת הכרות ראש המועצה שער הנגב  -אופיר ליבשטיין ,סיגל פריינטה  -מ.מ .דרום החברה למתנ"סים ,ניצה
ס.מ .מחוז דרום  ,קלייר  -מאז ,אריה -מ .מתנס )שער הנגב  -לשכה (  -מחוז דרום משרד 21:00 - 19:00אירוע פרידה+ארוחת עבודה מיו"ר חולית היוצא-אופיר ליבשטיין .אשת הקשר-פנינה) 054-4937051 :הזמנה זוגית(
)מועדון לחבר-חולית(  -מזכירות טכנית

יום שישי  15פברואר
- 08:20
- 09:00
- 10:00
- 10:00

 8:20 09:20דרום אדום-הזנקת מירוץ הכלניות ) 5ק"מ(  +ברכת אופיר )בוזי הרצוג/עדיה(
 11:00פעילות פרטית
 13:00פסטיבל דרום אדום-שוקשוקדה
 11:00אזכרה לאריאל שרון )בגבעה בחוות שקמים(

שבת  16פברואר
 21:30 - 20:30פעילות פרטית
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יום ראשון  10פברואר
 08:00 09:00 - 08:00עתיד איבים .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,עודד פלוט ,לילך שיינגורטן ,ינינה ברנע ,נפתלי סיון וצאלה
אורנשטיין )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 9:00 10:00 - 09:00פגישת היכרות עם ניר מצגר-מנהל קהילה החדש בקבוץ דורות .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,שמעון קרן צבי,
לילך שיינגורטן ונפתלי סיון )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 10:00 11:00 - 10:00הצגת זרמי הפסולת של שער הנגב .בהשתתפות :מיטל אמיתי-מנכ"לית איגוד ערים לאיכה"ס אשקלון ,אור
אברמסון-מנהלת מח' תשתיות ,אליה זריהן-מנהל מח' מחזור ופסולת ועומרי זילברמן-יועץ חיצוני לפסולת ,אופיר ליבשטיין ,לילך
שיינגורטן ,אלעד חורב )חדר הישיבות הקטן ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 12:30 - 11:00פגישת היכרות עם אביתר דותן-מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר ,אופיר ליבשטיין-ראש מוא"ז שער הנגב ,חיים
חרמוני -רכז חקלאות ופיתוח הכפר )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 12:30 13:30 - 12:30היכרות עם מטה הבטיחות בדרכים היישובי .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,אבי אזולאי ,מיכל שמשי ,דניאל
סנרמן ,אורי מלול ,אבנר פרץ ,עופר המר ורעות כחלון )חדר הישיבות הקטן ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 13:30 14:30 - 13:30חב' כלכלית .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,אלעזר סלע ,אבי רואה-מטה בנימין )לשכת ראש המוא"ז שער
הנגב (  -אופיר ליבשטיין
 16:00 - 15:00הלוויה של אביה שפר ז"ל )בית העלמין נחל עוז(
 17:30 - 16:00ישיבת מועצת האיגוד  -אשכול נגב מערבי .נמסר לאורטל שתגיע באיחור )משרדי האשכול ,נתיבות(  -אורי פינטו
 19:30 - 18:00ג'יין פנטל מסן דייגו ומחליפתה מירי .בהשתתפות :אופיר ,שמעון ולילך) .לשכת ראש המועצה( yael raz Lachyani -
 22:00 - 20:00אסיפת אגודת כפר עזה  -עמית בכפר .מוסרת :קרן/חממה )מועדון כפר עזה(

יום שני  11פברואר
 7:45 08:45 - 07:45פגישה עם נגה גולסט ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 8:45 09:15 - 08:45פ"ע עם שלמה נדב )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 09:00 - 08:45שיחת טלפון קצרה עם מיכל עוזיהו
 12:00 - 09:30ביקור מטה התנועה הקיבוצית בקבוץ רוחמה .אשת הקשר :אורית בראון )במועדון לחבר ,קבוץ רוחמה(
 12:00 13:30 - 12:00פ"ע עם סיגל מורן ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 13:30 14:30 - 13:30מצעד העמים בישראל של ארגון העולמי  .March of Lifeבהשתתפות :תומס-מנהל תפעול של הארגון העולמי
מגרמניה ,יגאל אבן זיו ומרטין שביט-אחראית על הקשרים עם ביה"ס ,אופיר ליבשטיין ,אריה חודרה ,חזי בוצר יעל וורגן )לשכת
ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 :Invitation 16:00 - 14:00אורית ,יעל ,דיויד ,מירי וג'יין  -פגישת עבודה )טרם נקבע  -באחד מבתי קפה באזור( yael raz Lachyani -
 15:30 - 14:30פ"ע דניאל סנרמן ואופיר ליבשטיין )בלשכת ראש המועצה(  -דניאל סנרמן
 16:30 - 15:30פגישת הכרות בהשתתפות התורם שמואל באומן )משתתפים :שמואל באומן ,אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,אייל
חג'בי ,צאלה אורנשטיין( )לשכת ראש המועצה(  -לילך שיינגורטן
 19:00 - 17:00הנהלת מתנ"ס שער הנגב  / 1-19תכניות עבודה )באיבים(  -מנהל מתנס
 21:00 - 19:00ערב סיום וחלוקת פרסים של פרויקט החממה לחדשנות חברתית  +שיפוט וברכת אופיר .בהשתתפות :האורחים
מסן דייגו .איש הקשר :גון סוסנה ,נייד) 052-6534508 :חד"א קבוץ מפלסים(

יום שלישי  12פברואר
 09:00 - 08:00פגישה עם מ"מ מפכ"ל המשטרה  -דרום אדום )יער שוקדה ( liora sela david -
 :Invitation 12:00 - 10:00פגישה עם ג'ין ,מירי ,דיויד ,חיה ,רוני ותמי )ביחדיו אצל חיה במשרד(  -ברכה וולפר
 :Invitation 13:00 - 12:00פגישה עם יעל-רבה של שער הנגב וצוות פדרציית סן דייגו )ביחדיו( yael raz Lachyani -
 12:50 - 12:00שיחה עם קבוצת פנסיונרים מהמרכז .דרך הילה גלילי )רוחמה( )חץ שחור(  -עדי מאירי
 :Invitation 14:30 - 13:00פגישה עם ג'ין ,מירי ,דיויד ומרכז צעירים )מרכז צעירים( yael raz Lachyani -
 13:00 13:30 - 13:00פגישת היכרות עם אופיר ליבשטיין ורוני אזולאי )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 :Invitation 16:00 - 14:30ביקור בבית מלאכה עם ג'ין ,מירי ,דיויד ,לבנת )בבית מלאכה( yael raz Lachyani -
 16:00 17:00 - 16:00קבוץ גבים  -קידום פרויקטים .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,דניאל סנרמן ובועז הולנד )לשכת ראש המועצה,
שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 17:00 17:30 - 17:00פ"א עם גילי מולכו ואופיר ליבשטיין) .לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 18:30 - 17:30עבודה בלשכה
 20:30 - 19:00ארוחת ערב משותפת  -אופיר ,ג'יין ,מירי ודיוויד )ביתו של אופיר ( yael raz Lachyani -
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 17פברואר - 2019
 23פברואר 2019
יום רביעי  20פברואר
 14:30 - 09:00הדרכה לראשי רשויות בכהונה הראשונה :מפגש בנושא אתגרי התכנון העירוני והאזורי )אופיר לא משתתף(
)בביה"ס ע"ש פרידמן למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית ,קמפוס הר הצופים ,י-ם(
 11:00 - 09:00מועד סופי :ועדה גיאוגרפית דרום  ,יו"ר מר יעקב אפרתי :דיון פומבי בנושא שדרות  -שער הנגב )באר שבע ,בנין קרית
הממשלה ,קומה  ,3מהמעליות פונים ימינה דלת שנייה בצד ימין(  -אופיר ליבשטיין
 12:30 - 11:30פתיחת השתלמות של איגוד התעשייה החכמה  +ברכת אופיר .איש הקשר :רפי נבו) 052-2788498-בחממה בקבוץ
ניר עם(
 13:00 14:00 - 13:00פגישה עם פרופ' עמרי ידלין ,פרופ' יפתח בן אשר ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המוא"ז שער הנגב(  -אופיר
ליבשטיין
 14:00 14:15 - 14:00פגישה עם שחר ואיתי מה"גרין פאב"+נוגה גולסט .שחר ,נייד) 050-5565557 :לשכת ראש המועצה(  -אופיר
ליבשטיין
 14:30 15:30 - 14:30מפעלי שער הנגב-מגרש  .19בהשתתפות :עו"ד חגי שבתאי ,ספי מגן ,שמעון קרן צבי ,ינינה ברנע ,דניאל
סנרמן )לשכת ראש המוא"ז שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 16:00 - 15:40פורום מנהלי קהילה ומזכירים  -שיחה של אופיר עם צוות הפורום )מועדון לחבר קבוץ ארז(  -לילך שיינגורטן
 16:30 17:30 - 16:30פגישה עם סימון אלבז ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה האזורית שער הנגב (  -אופיר ליבשטיין
 17:30 18:00 - 17:30שירותי הסעדה .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ואריאל שגרמן) 050-6876728-לשכת ראש
המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 19:00 - 18:00פ"ע לילך ואופיר )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 20:00 21:00 - 20:00מפגש עם יזמי המועצה )אומנים(-קבוצה רביעית .אשת הקשר :נוגה גולסט )בחד"א של המועצה בסמוך

יום חמישי  21פברואר
 8:00 09:00 - 08:00פגישת היכרות  +שת"פ .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,מזי אילון ,אריה חודרה/חזי בוצר-נציג המתנ"ס ,עדי
מאירי ויעל מימוני-מנכ"לית ותמיר הוד/פסטיבל קולנוע דרום )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 09:00 09:30 - 09:00לימודים ותעסוקה בשער הנגב .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ורון שירנצקי) .לשכת ראש המועצה(  -אופיר
ליבשטיין
 09:30 11:00 - 09:30פגישה עם אופיר ליבשטיין וורדה גולדשטיין +ברכה לקק"ל אמריקה) .לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 11:00 11:30 - 11:00פגישה עם אופיר ליבשטיין ומורן חג'בי) 058-7459797-לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 11:30 12:00 - 11:30ביקור קצר של לואיס ומנו פקטור/הולנד ביחד עם יענקל'ה שניר ושי חרמש )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב( -
אופיר ליבשטיין
 14:00 16:00 - 14:00טקס סיום כתיבת ספר תורה במצדה  +סיור מודרך ביוזמת  JNF USAובשיתוף הגן הלאומי מצדה )מצדה( -
צאלה אורנשטיין
 18:00 - 16:00דרום לבן שדרות +שער הנגב )שדרות(  -עדי מאירי
 22:00 - 19:30ארוחת ערב עם כל משלחת  + JNF USAאופיר ,שמעון ,אלון דוידי וגדי ירקוני )מלון לאונרדו פלזה ,אשדוד(  -צאלה
אורנשטיין

יום שישי  22פברואר
 13:00 - 08:00פעילות פרטית
 12:30 - 09:30להחלטתך :כנס שלטון מקומי ונבחרי ציבור בנושא המשבר הסניטרי בעזה והשפעתו על בריאות הציבור
בישראל-מצ"ב ההזמנה )?( .אשת הקשר :סיגל ספרוקט ,נייד) 054-4301990 :מכללה אקדמית אשקלון(
 12:30 - 11:30מטווח ניר עם
 15:30 - 13:30פאבלמנט )קבוץ גבים(

שבת  23פברואר
 14:00 - 12:00צעדת הכלניות  +ברכת אופיר )פרטי הרכב שלך נמסרו לרותי גולץ( )בתרונות רוחמה(
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יום ראשון  17פברואר
 09:00 - 08:30פעילות פרטית
 10:30 - 09:30סיכום תרגיל מועצתי והפקת לקחים להמשך )במקלט מרכ ההפעלה(  -קבט המועצה
 10:30 11:30 - 10:30פ"ע עם אופיר ליבשטיין ושי בן יעיש) .לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 12:30 - 11:30פ"ע אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 12:30 13:30 - 12:30מרכיבי בטחון איבים .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,אייל חג'בי ואשר וקנין )לשכת ראש
המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 12:40 12:50 - 12:40שיחת ועידה טלפונית-התנעה לתהליך ליווי אישי :אופיר ליבשטיין ,לילי פיינטוך ,חנה היימן פסח  ,ורד בן
ארי ,סיגל מורן  -מפעם הדרום והנגב
 13:30 14:00 - 13:30פגישה היכרות עם פיני שומר-מנכ"ל אבשלום ,רפי בן אמו ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב( -
אופיר ליבשטיין
 14:30 - 14:00גלית דידי נציגת בנק לאומי מגיעה לחתימות על מסמכי בנק )לשכת המועצה(  -שמעון קרן צבי
 14:30 15:30 - 14:30חוסן .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,תהילה רביבו ומיה זילברבוש )לשכת ראש המועצה ,שער
הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 16:00 17:00 - 16:00פגישת היכרות עם אופיר ליבשטיין-ראש מוא"ז שער הנגב ,אילונה סקג'ו-מפקחת משרד החינוך ואורי
 17:00 17:30 - 17:00פ"ע עם נוגה גולסט-הכנה לקראת ביקור משלחת  JNFאמריקה )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר
 17:30 18:30 - 17:30פגישת הכרות ושת"פ לקראת  2019עם עמותת איילים .משתתפים :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,מזי
 18:30 18:50 - 18:30פתיחת קורס כבאות+ברכת אופיר .איש הקשר :ארנון טובי) 050-6491242-מפעל כפרית ,כפר עזה(
 21:30 - 19:00ועדת הנהלה וכספים )חדר ישיבות קטן במועצה(  -לילך שיינגורטן

יום שני  18פברואר
 7:30 09:00 - 07:30פ"ע עם סיגל מורן ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 09:30 10:30 - 09:30טיול פריחה-צעדת ביה"ס היסודי )המסלול מתחיל מביה"ס לאח"כ יוצאים לטיול רגלי בואדי גבים (
 12:30 - 11:00פ"ע עם דניאל סנרמן ואופיר ליבשטיין )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 12:30 - 12:00רשות תמרור  -משתת'  :אופיר ,דניאל  ,יהודה אהרוני ועופר המר )לשכת ראש המועצה(  -דניאל סנרמן
 13:00 - 12:30אופיר ליבשטיין ,אריה כהן ודניאל סנרמן )בלשכת ראש המועצה(  -דניאל סנרמן
 14:00 - 13:00פגישת עדכון סטטוס החלטת ממשלה .בהשתתפות :ראשי מועצות ,אסטרטגים וגלבוע זינגר-משרד רוה"מ )חדר
הישיבות הקטן ,שער הנגב( renana@erc.org.il -
 15:30 - 14:30פיתוח כלכלי תיירותי .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,דרור קרואני וחדווה גבריאלי -החב' הכלכלית בני שמעון.
)לשכת ראש המועצה ,מוא"ז שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 18:00 - 16:00פגישה עם הנהלת אור הנר )אור הנר(  -נפתלי סיוון
 21:30 - 20:00מינהלת חינוך משותפת יסודי חדש  +יסודי קיים  -סדר יום בישיבה זו יוקדש לנושא :דיון על תוכנית קרן קרב –
בנוסף לכל חברי מינהלת חינוך  ,מוזמנים  :אופיר ליבשטיין  -ראש המועצה ,אריה חודרה  -מנהל המתנ"ס וגינת קימחי  -קרן קרב.
)באשכול חינוך(  -אורי מלול

יום שלישי  19פברואר
 09:30 - 08:00פעילות פרטית
 10:30 - 09:30פגישה עם ניר מאיר-מזכ"ל התק"צ )לשכה(
 11:30 - 10:30פ"ע עם דניאל סנרמן )בהנדסה(
 12:30 - 11:30התקנת גן משחקים  +סיור במושב יכיני .השתתפות :אופיר ליבשטיין ,אלעד חורב ,רחמים גוזי ורוני חג'בי
 13:00 - 12:30פ"ע עם סיגלית  -שוטף
 14:00 - 13:00מכלול דוברות בחירום )חדר ישיבות קטן(  -עדי מאירי
 14:30 - 14:00פ"א דניאל סנרמן ואופיר ליבשטיין )בלישכת ראש המועצה(  -דניאל סנרמן
 14:30 15:30 - 14:30פגישה עם אבי מזרחי-מנכ"ל עמותת "מהיום" לאורח חיים בריא ומניעת סכרת ואופיר ליבשטיין .תואם מול
נטלי ) 03-7700977 / 050-9102868לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(
 16:00 - 15:30הרחבת גבים .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,עודד ממן ונתי משה )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 17:20 - 16:40פעילות פרטית
 20:30 - 17:30פעילות פרטית
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 24פברואר - 2019
 2מרץ 2019
יום רביעי  27פברואר
 08:30ועידת השלטון המקומי השנתית  -הזמנה עבור ראשי מועצות אזוריות למקביליהם בעולם  +מייל מלווה .אושרה
השתתפותו של אופיר) .ביתן  ,2גני התערוכה ,ת"א (
 09:00 - 07:30ועידת השלטון המקומי  -בוצעה הרשמתך דרך האתר של הועידה )אופיר לא משתתף ביום הראשון( )ביתן  ,2גני
התערוכה ,ת"א (
 09:00 - 08:00לדבר עם אלון דוידי
 09:00 - 08:00שיחת טלפון עמירה דותן
 11:00 - 09:00סיור גדר עם  .JNF USAינינה  -הוזמנה .נגה-מבקשת את השתתפותך )חממה שער הנגב(  -צאלה אורנשטיין
 12:45 - 11:00פעילות עם  -JNF USAמרכז מיל"ה .ינינה  -הוזמנה .נגה מוסרת שאינך חייב להשתתף-להחלטתך )מרכז מיל"ה( -
צאלה אורנשטיין
 14:00 - 12:45ארוחת צהריים עם משלחת  .JNF USAינינה  -הוזמנה .נגה מבקשת את השתתפותך )יחדיו (  -צאלה אורנשטיין
 14:00 15:30 - 14:00עבודה בלשכה
 17:00 - 15:30הצגת פרויקטים לגיוס כספים .JNF USA -ינינה  -הוזמנה .נגה מוסרת שהינך חייב להשתתף )מתנ"ס איבים(  -צאלה
אורנשטיין
 17:00 20:30 - 17:00מופע מוסיקלי+ארוחת ערב עם משלחת  .JNF USAינינה  -הוזמנה .הינך חייב להשתתף )מרכז מוסיקה שער
הנגב(  -צאלה אורנשטיין

יום חמישי  28פברואר
 18:00ועידת השלטון המקומי השנתית  -הזמנה עבור ראשי מועצות אזוריות למקביליהם בעולם  +מייל מלווה .אושרה
השתתפותו של אופיר) .ביתן  ,2גני התערוכה ,ת"א (
 15:00 - 10:00ועידת השלטון המקומי .שמחה עדן ממפעל הפיס עדכנה כי בועידה קיים מתחם של מפעל הפיס והם זמינים
לבקשות,שאלות וכו' של הרשות .עדכנה גם את שמעון ואלעד שניר .שמחה טל') 03-6940329 :ביתן  ,2גני התערוכה ,ת"א (
 10:30 11:30 - 10:30הצגת תחום השיווק הקהילתי של חב'  .Be Wise - Community Marketingאיש הקשר :רון שירצקי ,נייד:
) 054-4699673ביתן  2חלקה  ,97גני התערוכה ,ת"א (
 10:00 12:40 - 12:20פגישה עם רן קיויתי .אשת הקשר-אורית )מזכירתו של רן() 050-6240164 :ביתן  2חלקה  ,97גני התערוכה ,ת"א
)ליד השלט של מעוף-הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים((
 16:30 - 16:00פגישת היכרות עם קנוט בהלר-לילך נפגשת איתו
 16:30 17:30 - 16:30פגישה עם מזי אילון ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 22:00 - 19:00מסיבת פרידה לאלון ועודד )אולם דורות(

יום שישי  1מרץ
 10:30 13:00 - 10:30שיח חזון נגב )מרכז מנדל למנהיגות בנגב ,רח' בן צבי  ,10ב"ש )מגדל הרכבת ,קומה ((6
 15:30 - 14:00טורניר כדורגל שער הנגב )מגרש דורות(  -עדי מאירי

שבת  2מרץ
 12:30 - 11:30טורניר כדורגל שער הנגב )מגרש דורות (  -עדי מאירי
 14:30 - 13:30טורניר כדורגל שער הנגב )מגרש דורות(  -עדי מאירי
 16:30 - 15:30טורניר כדורגל שער הנגב )מגרש בדורות (  -עדי מאירי
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יום ראשון  24פברואר
 08:45 - 07:45שי,ארמי,יוסי קרן,תמיר עידאן,גדי ירקוני  -נושא הועדה לתכנון נגב מערבי )לשכת ראש המועצה מרחבים(  -שי חגג
 10:00 - 08:30פגישה בנושא :תהליך בחירת מנהל/ת לתיכון שער הנגב  -בהשת' :אופיר ליבשטיין )ראש מ.א .שער הנגב( ,לילך
שיינגורטן )מנכ"לית מ.א .שער הנגב( ,אורלי דרורי )מפקחת בי"ס תיכון( ואורי מלול )מנהל מח' חינוך שער הנגב( )בלשכת ראש
מ.א .שער הנגב(  -אורי מלול
 12:00 - 10:30משלחת  JNFלנושא אתרי המורשת בניר עם .מוסר :אלעד משימור אתרים )חדר הישיבות הקטן שער הנגב ולאח"כ סיור
במוזיאון המים בניר עם(
 12:30 15:30 - 12:30ועדה מלווה תיכון )במשרד של ענת טריווקס( galia@sng-edu.org -
 13:00 - 12:30פגישת היכרות עם אופיר ליבשטיין ועידן אבישר-מנהל ביה"ס למשחק "גודמן" ב"ש ) 054-4584122 -לשכת ראש
המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 13:00 14:00 - 13:00חברת פרוג'קטן זון-תוכנה לניהול ומעקב אחר פרויקטים הנדסיים המתבצעים במועצה .בהשתתפות :אופיר
ליבשטיין ,אבי מילר-בעל החברה ,דניאל סנרמן ,דוד רוזנברג וסטיא אטיאס בובליל )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר
ליבשטיין
 18:00 - 16:00עבודה בלשכה
 20:15 - 18:15ארוחת ערב במסעדת פטגוניה עם ראשי רשויות ומשלחת  -JNF USAאופיר ליבשטיין ,גדי ירקוני ,אלון דווידי
)פטגוניה אור הנר(  -צאלה אורנשטיין

יום שני  25פברואר
 07:30 08:00 - 07:30סיוע לאולפן ההקלטות הקהילתי ע"ש בועז גרימן ז"ל .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,אריה
חודרה ,נטע בן אשר ויושי גרימן) .לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 09:30 - 08:30פגישה בנושא :צרכים מיוחדים בשער הנגב  -בהשת' :אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן ,שמעון קרן-צבי ,רעות כחלון
ואורי מלול ואורי מלול )בלשכת ראש המועצה(  -אורי מלול
 11:00 - 09:30צוות מעקב ליווי ותמיכה מבני חינוך  -בהשת' :אופיר ליבשטיין ,לילך שינגורטן ,שמעון קרן צבי ,דניאל סינרמן ואורי
מלול )בלשכה(  -אורי מלול
 12:00 - 11:00דקלה קצוני-משרד התרבות בעניין דוחות פעילות שער הנגב  -אופיר הצטרף לישיבה )במתנ"ס בקריה(  -מנהל מתנס
 12:00 13:00 - 12:00יכיני  -הרחבה שלב ב'  .בהשתתפות :ציון ורוני חג'בי ,יהל בן אריס ,אופיר ליבשטיין ,לילך שיינגורטן )לשכת
ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 13:15 14:00 - 13:15פגישה עם אופיר ליבשטיין וליאור שמחה-מזכיר קבוץ נצר סירני .ליאור) 050-8885686 :לשכת ראש המועצה,
שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 15:30 - 14:00פ"ע דניאל סנרמן ואופיר ליבשטיין )בלשכת ראש המועצה(  -דניאל סנרמן
 16:00 16:30 - 16:00פ"ע עם ליאורה סלע ואופיר ליבשטיין )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 18:30 - 17:30ערב עדות עם משלחת קק"ל ארה"ב )מתנ"ס שדרות(
 19:30 - 18:30ישיבת וועד מנהל חממה  +אופיר ליבשטיין )בחממה בשער הנגב ( keren.southup@gmail.com -

יום שלישי  26פברואר
 09:30 - 08:00פעילות פרטית
 10:00 11:00 - 10:00פ"ע אופיר ליבשטיין ואלעד חורב )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 12:00 12:45 - 12:00פ"ע עם אופיר ליבשטיין ועדי מאירי )לשכת ראש המועצה(  -אופיר ליבשטיין
 13:00 14:00 - 13:00פגישת היכרות עם איתי אבני-מנהל הקהילה החדש בגבים .בהשתתפות :אופיר ליבשטיין ,שמעון קרן צבי,
לילך שיינגורטן ונפתלי סיון )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 15:30 - 14:00פגישת למידה בין אופיר ללילך )לשכה(  -לילך שיינגורטן
 15:30 16:00 - 15:30שלמה נדב ואופיר ליבשטיין )לשכת ראש המועצה ,שער הנגב(  -אופיר ליבשטיין
 17:00 - 16:00פ"ע אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי )לשכה(  -אופיר ליבשטיין
 17:00 - 16:00פגישה עם עופר בלוך-מנכ"ל חב' החשמל  +דניאל )באמצעות שי בן יעיש(
 19:00 - 18:00מנדל באר שבע
 19:00 - 18:00שיחה עם תא"ל אליעזר טולדנו-מפקד אוגדת עזה וכלל ראשי הרשויות במרחב .נמסר לרווה-מזכיר מאו"ג שלא
תוכל להשתתף בשל התחייבות קודמת שלא ניתן לשנותה .ניידו) 054-4387372 :מחנה רעים ,אוגדת עזה(

05/03/2019 11:32

18

אופיר ליבשטיין

