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28 יולי 2019 - 
3 אוגוסט 2019

יום שני 29 יולי
 חופשה משפחתית - משפ' ליבשטיין08:00 - 20:00

יום רביעי 31 יולי
 חופשה משפחתית - משפ' ליבשטיין08:00 - 20:00

יום שישי 2 אוגוסט
 - keren.southup@gmail.com (חממה ניר עם) סדנה בנושא יחסי גומלין - מועצה חממה- בהנחיית אסנת וינשטיין 08:00 - 14:00
 (כפר עזה) יום מתעניינים חריש. אשת הקשר נעה דגן 09:30 - 13:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) 10:00 המרכז לתשושי נפש. בהשתתפות: אופיר, שמעון, לילך וחיה ברדמן10:00 - 11:00
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יולי 2019

יום ראשון 28 יולי
 חופשה משפחתית - משפ' ליבשטיין08:00 - 20:00

יום שלישי 30 יולי
 חופשה משפחתית - משפ' ליבשטיין08:00 - 20:00

יום חמישי 1 אוגוסט
יום הולדת לאופיר

 (לשכת ראש  ישיבת הכנה לקראת הסדנה בנושא יחסי גומלין מועצה-חממה ב-2.8.19 בהנחיית: אסנת וינשטיין07:30 - 08:15
המועצה, שער הנגב)

 - מעברים נגב צפוני (לשכה) פ"ע אופיר+טלי לוין כהן08:30 - 09:30
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) 9:30 פ"ע עדי מאירי ואופיר09:30 - 10:00
 - מלי וידס (לשכת ראש המועצה האזורית שער הנגב) כביש 333 - הצגת פרויקט למועצת שער הנגב10:00 - 11:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) 11:00 פ"ע עדי מאירי ואופיר-המשך11:00 - 11:30
  11:30 פגישה עם ישראל קדמון בעניין עצמאות אנרגטית (לקראת הישיבה ב-5.8.19 עם חן מלמד וארבל לוין)11:30 - 12:00

 - אופיר ליבשטיין(לשכת ראש המועצה, שער הנגב)
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 12:00 פ"ע עם יוסי קרן ואופיר ליבשטיין12:00 - 12:30
 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר) 12:30 - שיחה אישית עם לבנת עציץ + אופיר ליבשטיין12:30 - 12:45
 להתקשר לאריה חודרה ולרפי נבו13:30 - 14:00
  (אצל דלית זילבר - מנהלת מינהל התכנון, רח' בית הדפוס 12, בנין C קומה 7 גבעת שאול ירושלים.) תמ"מ 4/ 14/ 91 - יכיני15:00 - 16:00

- מרים כהן
 - לילך שיינגורטן (רוחמה) טקס העברת הלפיד של כוכבי המדבר. איש הקשר: גיורא ברעם18:00 - 19:00
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4 אוגוסט 2019 - 
10 אוגוסט 2019

יום שני 5 אוגוסט
 לדבר עם ניר מהסושי07:15 - 07:30
 לילך ואופיר07:30 - 08:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכתו של אופיר, שער הנגב) פגישת היכרות - נצ"מ ניסים סער (מג"ב) + אופיר ליבשטיין08:00 - 08:30
 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה) צוות מטה המועצה08:30 - 10:00
 פגישה עם עמיר פרץ בלשכה10:00 - 10:45
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) פגישה עם אופיר ליבשטיין, ורדה גולדשטיין ויפעת פורת10:45 - 11:25
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) פ"ע עם אלה רסקין ואופיר ליבטיין בנושא חדשנות 12:00 - 13:00
 (חדר ישיבות  13:00 פרידה מדבי קציר.  בהשתתפות: אופיר, אלון, לילך, עודד, שמעון, דניאל וצוות מח' ההנדסה  13:00 - 13:45

 - דניאל סנרמן-הנדסה)
 14:00 מוקד מועצתי. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי, אלעד חורב, יפעת פורת, 14:00 - 15:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)אלעד שניר  ועדי מאירי
 עדכון ע"י קרן רוזן15:00 - 15:15
 פגישה עם משקי אנרגיה-חן מלמד וארבל לוין בנושא שיתופי פעולה אנרגטיים בהשתתפות אופיר ליבשטיין, שמעון 16:30 - 17:30

 - ינינה ברנע (בלשכה של אופיר)קרן צבי, ישראל קדמון וינינה ברנע
 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה) צוות מנהלי חינוך17:30 - 19:30

יום רביעי 7 אוגוסט
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 7:30 פ"ע עם חיים חרמוני ואופיר ליבשטיין07:30 - 08:00
 - אורי מלול (במשרד של אופיר) פ.ע אורי אופיר ולילך08:00 - 09:00
 (לשכת  9:00 ביה"ס יסודי-שלב ג'. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, דניאל סנרמן, דוד בן ברון, ירון להב ואדי פולנסקי09:00 - 10:00

 - אופיר ליבשטייןראש המועצה, שער הנגב)
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה האזורית שער הנגב ) 10:00 פגישה עם אלי ברקמן + אופיר ליבשטיין וינינה ברנע10:00 - 11:00
 11:00 פגישת היכרות עם טליה לבנון-מנכ"לית הקואליציה הישראלית לטראומה. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, 11:00 - 12:00

 -  (לשכת ראש המועצה, מועצה אזורית שער הנגב)יונתן שושן-מנהל מרכזי החוסן בעוטף עזה, לילך שיינגורטן, חנה טל ותהילה רביבו
 - HABONIM DROR (מוא"ז שער הנגב) אופיר ודורון משה12:00 - 13:00
 (כולם  12:45 שיחת ועידה בנושא תב"ע פארק ספירים. בהשתתפות: אופיר, דניאל, שי בן יעיש, רות להב ובת-אל רון12:45 - 13:00

נתבקשו להתקשר בשעה זו להתקשר לטלפון שמספרו 08-6803174)
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) פ"ע עם אורי מלול13:00 - 13:30
 - לילך שיינגורטן (לשכה) חברה כלכלית (משתתפים: אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, ירון להב, רמה לשם)13:30 - 15:00
 15:00 מטווח נביה מרעי. בהשתתפות: אבנר ברזילי, יאיר מנע ועו"ד לירון רז/ניר עם. אופיר ליבשטיין, יוסי קרן 15:00 - 16:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)ועו"ד רמה לשם
 16:00 פגישת היכרות עם טל כהן-מנכ"ל דן בדרום ושגיב מועלם-אחראי קשרי קהילה, אופיר ליבשטיין-ראש 16:00 - 17:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המוא"ז שער הנגב)המועצה, לילך שיינגורטן-מנכ"לית ועופר המר-מח' תחבורה/מוא"ז שער הנגב  
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 17:00 פ"א דובי שגב-יו"ר ברור חיל ואופיר ליבשטיין17:00 - 18:00
 פעילות פרטית19:50 - 20:50

יום שישי 9 אוגוסט
 - מעברים קהילה שער הנגב (משרדו של אופיר) ראיונות לקורס דירקטורים08:00 - 12:00

שבת 10 אוגוסט
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יום ראשון 4 אוגוסט
 - אופיר ליבשטיין (חדר הישיבות בועדה, גילת) 08:00 ישיבת הנהלה הועדה לתכנון ולבניה נגב מערבי08:00 - 09:00
 (חדר ישיבות בוועדה) 09:00 מליאת הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה09:00 - 10:00
 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה) הנה"פ09:30 - 10:30
 - נועה יפת (בית התנועה קומה 2-) מזכירות11:00 - 13:00
 חט"ל - שער הנגב. בהשתתפות: יהודה אבני וצוותו, אופיר ליבשטיין; שמעון קרן צבי; לילך שיינגורטן; דניאל סנרמן11:30 - 12:30

 - נפתלי סיוון (לשכת ראש מועצה)ויפעת פורת
 (ביקשתי שיעלו אותך בשיחת ועדיה) 12:30 שיחת ועידה עם עובד יחזקאל מחב' טארא, בועז קרצ'מר ואופיר ליבשטיין  12:30 - 13:00
 צוות חירום (משתתפים: אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, תהילה רביבו, נפתלי סיון, אייל חג'בי,  מיה זילברבוש, 13:00 - 14:30

 - לילך שיינגורטן (לילך שיינגורטן)עדי מאירי)
 - אורי פינטו (משרדי האשכול , נתיבות) מפגש מועצת האיגוד-אשכול נגב מערבי15:00 - 16:30
 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה) ועדת היגוי תכנית חומש17:15 - 18:30
 - לילך שיינגורטן (חדר ישיבות גדול (מקלט) המועצה) ישיבת מליאת המועצה19:00 - 22:00

יום שלישי 6 אוגוסט
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 8:00 פ"ע עם אלון שוסטר ואופיר ליבשטיין08:00 - 09:00
 - דניאל סנרמן (בלשכת ראש המועצה) פ"ע אופיר ליבשטיין ודניאל סנרמן09:00 - 10:30
 (במועצה אזורית חוף  מועדון ראשי רשויות, לכיש, שפיר , יואב, באר טוביה, חוף אשקלון , שער הנגב, מטה יהודה 11:00 - 13:00

 - dani@lachish.org.ilאשקלון, אצל איתמר רביבו)
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 13:30 פגישה עם רני טריינין ואופיר ליבשטיין13:30 - 14:30
 14:30 פגישה עם גרג רומן-מנכ"ל הארגון The Middle East Forum  בשני נושאים: 1. קמפיין של "נצחון ישראל" 14:30 - 15:30

 (לשכת ראש לקראת הבחירות. 2 ) כנס של ראשי רשויות ומועצות בחודש 9/2019. אשת הקשר: נוה דרומי, נייד: 0523-301530 
 15:30 שיפוצי קיץ-קרית החינוך. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, דניאל סנרמן,  אלעד שניר, יצחק 15:30 - 16:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)שני (בבא), יואב גלבוצקי
 - סימה בוגנים (לשכת ראש המועצה ב שער הנגב) פגישת עבודה שי, דניאל ואופיר- תב"ע ספירים ב'16:00 - 16:30
 16:30 הקמת אתר למחזור פסולת בדורות. בהשתתפות: אורי שמר-מרכז משק, אופיר ליבשטיין, דניאל סנרמן 16:30 - 17:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב )ואלעד חורב
 - אורי פינטו (שיחה טלפונית) עדכונים שוטפים - אורי פינטו ואופיר ליבשטיין17:00 - 17:30
 (לשכת ראש המוא"ז שער  17:30 פגישת היכרות עם אלון בנדט-נגיד רוטרי ויו"ר בית האומנים בנגב ואופיר ליבשטיין17:30 - 18:15

 - אופיר ליבשטייןהנגב)
 18:30 פגישה עם תארא - עובד יחזקאל, בועז קרצ'מר ואופיר ליבשטיין. נמסר ע"י מזכירתו של עובד, טל: 18:30 - 19:30

 (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)03-5444407
 - מנהל מתנס (מופע קיץ - מס' 4) ימי שלישי חמים מתנס שער הנגב - " זרעי קיץ"+ברכת אופיר20:00 - 22:00

יום חמישי 8 אוגוסט
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) פ"ע לילך ואופיר07:30 - 08:30
 (לשכת ראש המועצה האזורית שער  9:30 פגישה עם מיכה חדד ואופיר ליבשטיין. תואם מול מיכה, נייד: 09:30054-6671554 - 10:30

 - אופיר ליבשטייןהנגב  )
 10:30 פגישה עם רחל עברון-רכזת קהילה, מרחב חוף/רט"ג  ואופיר ליבשטיין בנושא: תכנית חינוכית קהילתית 10:30 - 11:15

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)במרחב נחל שקמה
 אביב חצבני - קפה קצר11:00 - 11:30
 - אורי מלול (משרדו של אופיר) פ.ע אופיר, לילך ואורי12:00 - 13:00
 - עדי מאירי פ"ע אופיר ועדי13:00 - 13:30
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 13:30 פ"ע עם אלעד יאורי ואופיר ליבשטיין13:30 - 14:30
 שיחת טלפון עם איתמר-יו״ר גבים14:55 - 15:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) פ"ע עם הרבה יעל וורגן - נושאים שוטפים15:30 - 16:30
 18:00 מפגש עם מירי אריכא-מנהלת "עלה בשבילכם", אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, רעות כחלון, איריס 18:00 - 19:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)פרידמן + צוות הורים של צרכים מיוחדים במוא"ז שער הנגב
 פעילות פרטית19:30 - 22:00
 אירוע משותף לשדרות-שער הנגב לקראת תשעה באב-הקרנת סרט ומעגלי שיח. 20:00 ברכת אופיר-מצ"ב. אשת 20:00 - 22:30

 (סינמטק שדרות )הקשר: יעל וורגן
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11 אוגוסט 2019 - 
17 אוגוסט 2019

יום שני 12 אוגוסט
 - לילך שיינגורטן (מקלט המועצה) ישיבת צוות תיאום08:30 - 10:00
 - יעקב פולג [Yakov Poleg] (אולם נרקיס, קומה 4 משרד הכלכלה ג'נרי 1 ) הקמת מרכז קבע במקווה ישראל11:30 - 12:30
 פגישה עם אהוד יוסטמן ממשרד הפנים + אופיר ליבשטיין - ראש המועצה האזורית שער הנגב + דניאל סנרמן - 14:30 - 16:00

 - דניאל סנרמן (בית הדפוס 12 ירושלים , בנין c , קומה 5)מהנדס המועצה בעניין תכנית כולננית
 (לשכת ראש  18:30 תוכנית חומש. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, יפעת פורת, הדר שריד ורפי נשיא18:30 - 19:30

 - אופיר ליבשטייןהמועצה, שער הנגב)
 פעילות פרטית20:00 - 21:00

יום רביעי 14 אוגוסט
 - עדי מאירי (אופיר משרד) פגישה עם נרקיס שגב- שפה עיצובית08:15 - 09:00
 09:00 הקמת כפר סטודנטים בקיבוץ מפלסים. משתתפים: טל רביב מנהל "שחר" ונציגיו  + גיתית חכים, משה קפלן,09:00 - 10:00

 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר ליבשטיין, מועצה אזורית שער הנגב )הורסיו ויניצקי ואופיר ליבשטיין
 שטראוס-הצגת פרוייקט ברור חיל לראש מועצת שער הנגב. בהשתתפות: יפתח עצמון-מנכ"ל מזון טרי, יובל 10:00 - 11:00

 - Lior Carmi (מועצת שער הנגב )פלג-מנהל תפעול מזון טרי וליאור כרמי-מנהל מפעל הירקות + אופיר, דניאל וינינה
 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר ) פ"ע עם לילך, נגה גולסט ואופיר11:00 - 11:15
 - אופיר ליבשטיין (לשכתו של אופיר ) 11:15 - פ"ע אדי פולנסקי + אופיר ליבשטיין11:15 - 12:00
 (משרדו  12:00 פגישת היכרות עם אהוד רויטמן-האחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ, אופיר ליבשטיין ודניאל סנרמן12:00 - 13:00

 - אופיר ליבשטייןשל אופיר, מועצה אזורית שער הנגב)
 13:00 המשך הפעילות לגיוס מקורות לשיפוץ ושדרוג מוזיאון המוזיאון המים בניר עם. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין,13:00 - 14:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)חיים חרמוני, זיו קאשי ועופר ליברמן
 (מאחורי בסיס זיקים) חניכי קורס פו"מ לזיקים- סקירה על העוטף. איש הקשר: איציק וקנין14:30 - 15:30
 - מזכירות כפר עזה (חדר ישיבות מזכירות ) ישיבת ועדת איתור יו"ר לכפרית - ישיבה שלישית16:30 - 19:30
 פעילות פרטית19:30 - 21:00

יום שישי 16 אוגוסט
ט"ו באב 

 - אופיר ליבשטיין (לשכתו של אופיר) 08:00 - פ"ע אורנה נעים + אופיר ליבשטיין08:00 - 08:45
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה) 8:45 פ"ע עם ירון להב ואופיר ליבשטיין08:45 - 09:30
 - אופיר ליבשטיין (לשכתו של אופיר ) 09:30 פ"ע מורן חג'בי + אופיר ליבשטיין 09:30 - 10:15
 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר ) 10:15 - פ"ע דוד בן ברון + אופיר ליבשטיין10:15 - 11:00
 (לשכה) פ"ע עם יהל בן אריס11:00 - 11:30

פריטים נוספים...

שבת 17 אוגוסט
 פעילות פרטית21:00 - 22:30
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יום ראשון 11 אוגוסט
 (חגים דתיים יהודיים)תשעה באב

 - אופיר ליבשטיין (בביתו) ביקור חולים אצל אריה חודרה 08:30 - 09:20
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה) 9:30 פ"ע עם ינינה ואופיר09:30 - 10:30
 10:30 שיתופי פעולה בנושא חדשנות ויזמות במכללת ספיר-שער הנגב. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, יפעת פורת, 10:30 - 11:30

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)נגה גולסט, ינינה ברנע, אלה רסקין, שגית פלטין יפרח, דן פרייפלד 
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) עבודה מול הסוכנות. בהשתתפות: אופיר, לילך ויפעת11:30 - 12:30
 (לשכת ראש המועצה) פגישה עם דליה בהרב-יועצת בביה"ס התיכון12:30 - 12:50
 פגישת היכרות עם יוסף אל אסד-מנכ"ל חב' גלים. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין-ראש המועצה, לילך 13:00 - 14:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המוא"ז שער הנגב)שיינגורטן-מנכ"לית ועופר המר-מח' התחבורה/מוא"ז שער הנגב
 - אופיר ליבשטיין (לשכתו של אופיר) 14:00 המשך פ"ע עם ינינה ואופיר14:00 - 15:00
 (לשכת ראש  16:00 יחידה התפתחותית. בהשתתפות: ארנית רוזנבלט, נועה צחר, אופיר ליבשטיין ולילך שיינגורטן 16:00 - 17:00

 - אופיר ליבשטייןהמועצה, שער הנגב)
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה) 17:00 פ"ע יפעת פורת ואופיר ליבשטיין17:00 - 18:00
 - לילך שיינגורטן (חדר ישיבות קטן) ועדת הנהלה וכספים19:00 - 21:30

יום שלישי 13 אוגוסט
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 8:00 פגישה עם אופיר ליבשטיין, רון שני וזכיין 08:00 - 08:30
 - מעברים נגב צפוני (איבים) ועדת היגוי מעברים נגב צפוני09:00 - 11:00
 - נועה יפת (בית התנועה קומה 7) ניר + אופיר ליבשטיין ונועה צור ברוש - הכנה לקראת מפגש השולחן הקיבוצי ב- 12:306.9 - 13:30
 שיחה טלפונית עם אלכס ויינטרוב (מועצת המכינות) בנושא פרויקט  "שביל השלום". אלכס, נייד:  14:00050-5882137 - 14:10
20:30 - 19:30startups 50 50 ועידה - שיחה עם אמיר yuvalstav@value2.co.il - 

יום חמישי 15 אוגוסט
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) פ"ע לילך ואופיר07:30 - 08:30
 - אורי מלול (לשכת ראש המועצה) פ.ע אופיר, לילך ואורי08:30 - 09:30
 עידית עשור 09:30 - 10:00
 10:00 סיור במפעל טופ גאם (תעשיות ממתקים). בהשתתפות: חי חיון-מנכ"ל, רועי לוסטרניק-שותף, גיא 10:00 - 10:30

לנדמן-סמנכ"ל מכירות, עמית חזהיבו-מנהל פרוייקטים, אופיר ליבשטיין ראש המועצה. מוזמנים: שי בן יעיש-מנכ"ל ספירים וינינה 
 - אופיר ליבשטיין (מפעל טופגם, אזו"ת שדרות, רח' פראג 2 ליד מפעל אסם)ברנע-רכזת פיתוח כלכלי ומנהלת אזו"ת שער הנגב מע

 בהמשך לפגישה עם משה מור יוסף מיום 14.7.19 (קולות קוראים ושת"פ שער הנגב -שדרות). פגישה בהשתתפות:  11:30 - 12:30
אופיר ליבשטיין, רן בנימין-סמנכ"ל ופלורין גדלבסקי-מנהלת פרויקטים/הרשות לפיתוח הנגב. מוזמנות: יפעת פורת ולילך 

 - רן בנימין - סמנכל הרשות לפיתוח הנגב (הרשות לפיתוח הנגב-רח' שדרות רגר 22 באר שבע, בנין בית הנשיאים קומה 3)שיינגורטן 
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 13:30 פגישה עם שלמה נדב ואופיר ליבשטיין13:30 - 14:00
 - ינינה ברנע (אצל אופיר) אופיר , יפעת וינינה - קבלת החלטות בנוגע למבנה המתנס14:00 - 15:00
 מירוץ למיליון ז' - יב' בערך 200 משתתפים (בשעות אחה"צ). אשת הקשר: נועה דגן16:00 - 19:00
 (מועצה אזורית בני שמעון -  החממה. בהשתתפות: ניר זמיר, דרור קרוואני, אופיר ליבשטיין, אלעד יאורי, גיל שוורצמן17:00 - 18:00

 - ניר זמירלשכה)
 (מועדון יחדיו, שער הנגב-ספיר) אפ לידיעה - הרצאה. 19:15 ברכת אופיר בטרם ההרצאה19:00 - 20:00
 (בריכת קבוץ מגן) אירוע תום עונת הקציר. איציק אמיתי-גידולי שדה נגב 19:30 - 21:30
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18 אוגוסט 2019 - 
24 אוגוסט 2019

יום שני 19 אוגוסט
 תום אלון - יזמות טכנולוגית07:30 - 08:30
 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה) צוות מטה המועצה08:30 - 10:00
 פגישה עם רוני ויניקוב-מנהל החטיבה לגיוס משאבים בקק"ל, משה אילוז, מיקי סהר, שריאל גון, אופיר ליבשטיין 11:30 - 12:30

 (משרדי קק"ל, רח' כנפי נשרים 24, קומה 4, ירושלים, טל': 02-6583801 ויפעת פורת, דניאל סנרמן - נושאים שוטפים+פרוייקט חמסה 
 - אופיר ליבשטיין(חניון נמצא בסוף הבניין)   )

  (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 14:30 פרויקט  "שביל השלום" - אלכס ויינטרוב (מועצת המכינות) ואופיר ליבשטיין14:30 - 15:00
- אופיר ליבשטיין
 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר) 15:00 פגישה עם קרן זהבי. משתתפים: רוני חג'בי + אופיר ליבשטיין15:00 - 15:30
 - galia@sng-edu.org פ"ע אופיר ליבשטיין, יעקב חדד ואורי מלול. בלשכתו של אופיר 15:30 - 16:30
 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר ) 16:30 תכניות עבודה עם לילך + יפעת + אופיר16:30 - 17:30
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 17:30 ראיונות לקורס דירקטורים - יכיני17:30 - 20:00

יום רביעי 21 אוגוסט
 אסי חגבי - יכיני 07:30 - 07:50
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 8:00 פ"ע ספית חשביה צורי ואופיר ליבשטיין08:00 - 09:00
 11:00 קידום החברה הכלכלית במוא"ז שער הנגב. בהשתתפות: רו"ח דודי ספיר-מנהל אגף בכיר לתאגידים 11:00 - 12:00

עירוניים, איתי פלומבו-סגן, מוחמד גליה-רפרנט/משרד הפנים. אופיר ליבשטיין-ראש המועצה, לילך שיינגורטן-מנכ"לית המועצה 
 - אופיר ליבשטיין (משרד הפנים - י-ם, רח' קפלן 2, קרית הממשלה, קומה 6-אגף תאגידים עירוניים)וירון להב-ועדה כלכלית. 

 ביקור חברי נשיאות ההתאחדות בהשתתפות: האלוף אבו רוקון ואל"מ איאד סרחאן-רמת"ק עזה. 12:30 התכנסות. 12:30 - 16:00
 (מת"ק עזה)13:00 הצגת עיקרי פעילות במת"ק. 14:30 מפגש עם ראשי איגודים ואנשי עסקים פלסטינים. 15:30 סיור במעבר ארז

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה) 14:00 פגישה עם פרופ' אריאל פלדשטיין ואופיר ליבשטיין14:00 - 15:00
 - דרור קרואני (חדר ישיבות חכ"ל) כינוס שותפים במיזם חממה טכנולוגית16:00 - 18:00
 (מועדון לחבר קיבוץ בארי) 17:00 - השקת הספר "חיים בצל העימות" יגאל צחור17:00 - 18:00
 - אופיר  (שדות נגב) התכנית האסטרטגית. פגישה עם עובד יחזקאל מתארא וראשי הרשויות בעוטף +אסטרטגים18:00 - 19:30

ליבשטיין
 (בקיבוץ בארי) 19:30 - דני עטר ואליעזר טולדנו19:30 - 20:30

יום שישי 23 אוגוסט
 (פארק הבשור (אשכול)) פסטיבל כדורים פורחים - מטס בוקר05:30 - 07:30
 חופשה משפחתית08:00 - 20:00

שבת 24 אוגוסט
 חופשה משפחתית08:00 - 20:00
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יום ראשון 18 אוגוסט
 - keren.southup@gmail.com ישיבת וועד מנהל -  חממה שער הנגב 07:30 - 09:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה) מוקד המועצה. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין ועדי מאירי09:00 - 10:45
 (חדר ישיבות קטן) 10:45 פגישה עם אליעזר טולדנו-מפקד האוגדה ואופיר ליבשטיין10:45 - 11:15
 (משרדו 11:40 שת"פ עמותת התיירות ואשכול נגב מערבי. משתתפים: אורי פינטו, אופיר ליבשטיין וליאורה סלע דוד11:40 - 12:30

 - אורי פינטושל אופיר)
 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר ) 13:00 פ"ע סטיא + אופיר 13:00 - 14:00
 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר ) 14:00 פ"ע עם רפי נבו בנושא אגריטך14:00 - 15:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 17:00 ראיונות לקורס דירקטורים - יכיני17:00 - 21:00

יום שלישי 20 אוגוסט
 -  (לשכה) הכנה לסדנת תוכניות עבודה (משתתפים: אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, יפעת פורת, מיטל אליעזר)08:00 - 09:00
לילך שיינגורטן

 (לשכת ראש  פגישה אופיר ליבשטיין ודניאל סנרמן עם דוד לפלר-יו"ר הועדה המחוזית ממשרד הפנים + סיור בשטח10:30 - 14:00
 - דניאל סנרמןהמועצה האזורית שער הנגב)

 - HABONIM DROR (תא ועידה: 02-6204221) שיחת ועידה בנושא הבית בבואנוס איירס14:00 - 14:30
 פגישה+סיור עם מפקדים למען בטחון ישראל. בהשתתפות: אלוף (מיל') אמנון רשף-יו"ר העמותה, אלכס טל ואריה14:30 - 15:45

 - אופיר  (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)פלמן, רולי גירון. אשת הקשר: ירדן חיים, נייד: 054-5220818 תואם מול גד 054-4402605
ליבשטיין

 - רפי נבו (איגוד התעשייה הקיבוצית) ועד מנהל אגריטך17:00 - 18:30
 - עדי מאירי ראיון לרדיו קול הנגב בנושא החיים בעוטף בכללי.18:20 - 18:40
 - מנהל מתנס (מופע קיץ מס' 5) ימי שלישי חמים מתנס שער הנגב - "התפוזים"20:00 - 22:00

יום חמישי 22 אוגוסט
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) פ"ע עם לילך ואופיר07:30 - 08:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) פ"ע עם אלעד יאורי ואופיר ליבשטיין08:30 - 09:30
 10:00 פגישה עם פרופ' שי פלדמן-נשיא מכללת ספיר החדש, אופיר ליבשטיין-ראש המוא"ז שער הנגב ואורנה 10:00 - 11:30

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה האזורית שער הנגב)גיגי-מנכ"לית המכללה
 - מעברים קהילה שער הנגב (לשכתו של אופיר) סיום ראיונות יכיני11:30 - 12:00
 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר) פגישת היכרות עם אילן שרהשר + אופיר ליבשטיין12:00 - 12:30
 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר) פ"ע יפעת פורת + אופיר 13:00 - 14:00
 - Yoel, David (תא ועידה: 02-6204941) נכס בבואונס איירס - שיחת ועידה14:30 - 15:00
 מאיר זמר טוב - יועץ שר איכות הסביבה15:15 - 16:15
 - מזכירות כפר עזה (חדר ישיבות מזכירות ) ישיבת ועדת איתור כפרית 16:30 - 18:00
 פעילות פרטית18:45 - 19:45
21:30 - 19:00GLOW (פארק הבשור (אשכול)) פסטיבל כדורים פורחים - מופע 
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25 אוגוסט 2019 - 
31 אוגוסט 2019

יום שני 26 אוגוסט
 חופשה משפחתית - משפ' ליבשטיין08:00 - 20:00

יום רביעי 28 אוגוסט
 פגישה עם הש-מורה לאנגלית קפה כפר עזה07:30 - 08:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 8:00 פ"ע עם אלון שוסטר ואופיר ליבשטיין08:00 - 09:00
 - אורי מלול (אצל לימור דרמן - המנהלת) יום הערכות ביה"ס קשת09:00 - 09:15
 9:15 הצגת תוכנית למדידת חוסן של מערכות חינוך. בהשתתפות: אופיר (ראש המועצה), אורי מלול (מח' חינוך) 09:15 - 10:00

 - Hadas Gershi (לשכת ראש המועצה)חיים פליישמן (מנהל שפח) יאן סרדצה (צוות שפח)
 (משרדו של אופיר  פגישת המשך בנושא פיתוח המבנה החדש למיזם החקלאות בהשתתפות אופיר+ רון+ דוב10:00 - 11:00

 - Einatליבשטיין)
 11:00 מיזם תיירותי בשער הנגב. בהשתתפות: שלום נורמן-מנכ"ל מכון טריגובוף, ריטה לאטר-רכזת הפרויקט, 11:00 - 12:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המוא"ז שער הנגב )אופיר ליבשטיין,  דניאל סנרמן ומרטין סיאורנו
 - אופיר  (לשכת ראש המועצה שער הנגב) ביקור אבי רואה-עוזר שר הבטחון להתיישבות - מצ"ב רשימת הנושאים12:30 - 14:30

ליבשטיין
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 15:00 פ"ע אריה חודרה ואופיר ליבשטיין15:00 - 16:00
 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה) הנה"פ17:00 - 18:30
 פעילות פרטית19:30 - 21:30

יום שישי 30 אוגוסט
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 8:00 פגישת סטטוס עם יואב בוקעי-יו"ר ועד קהילתית בברור חיל08:00 - 09:00
 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר) 10:00 פ"ע - גיתית חכים + אופיר ליבשטיין10:00 - 11:00
  11:00 בטחון במועצה. בהשתתפות: ברק דובינובסקי/קבוץ אור הנר ואופיר ליבשטיין. ברק, נייד: 11:00050-2203151 - 12:00

(לשכת ראש המועצה, שער הנגב)
 (מועדון גבים) פאבלמנט עם ניצן הורביץ-יו"ר מר"צ13:30 - 15:00
 פעילות פרטית16:00 - 20:00
 (פיאצה, קיבוץ כפר עזה) 20:30 - בירה ונשירה עם בית השיטה20:30 - 22:30

שבת 31 אוגוסט
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יום ראשון 25 אוגוסט
 חופשה משפחתית - משפ' ליבשטיין08:00 - 20:00

יום שלישי 27 אוגוסט
 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר ) פ"ע - תמיר בראנץ + אופיר09:00 - 09:30
 פגישה בעניין התייחסות מתכנן מחוז הדרום-תומר גוטהלפ בטרם הפגישה אצל תומר ב-28.8.19. בהשתתפות: 11:00 - 12:00

 - דניאל סנרמן (לשכת אופיר ליבשטיין, ראש המועצה האזורית)אופיר, דניאל ושמעון
 12:00 תב"ע של שער הכניסה לקריית החינוך. משתתפים: אופיר ליבשטיין, דניאל סנרמן, אלכס דביר, נתי שיפר, 12:00 - 13:00

 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר, מוא"ז שער הנגב)לירון בילדר, נעמי רוזנשטיין
 (מועדון יחדיו) פורום חקלאות ותיקים: הרצאה על הקנביס - הטוב, הרע והמכוער 13:00 - 15:00
 15:30 תוואי לשביל הנגב המערבי חבירה לטיילת בתחום המוא"ז שער הנגב-הכנה לקראת הפגישה עם מנכ"ל 15:30 - 16:30

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)התיירות. אופיר ליבשטיין, דניאל סנרמן, מור כרמלי 
 - מנהל מתנס (פעילות משפחתית לכל הגילאים + הופעה) יריד החושים 2019 מתנס שער הנגב - חלל ומדע (מועצתי) 16:30 - 19:30
 (בית העלמין ברוחמה ולאח"כ ליד הבית עם קבוצה של "פלוגה ב'") אזכרה לאמנון גולץ ז"ל16:30 - 17:30
 (במדשאה מאחורי הקונסרבטוריון) ימי שלישי חמים - ערב חושים "הכבש השישה עשר" אליאנה תדהר ולי בירן19:30 - 21:30

יום חמישי 29 אוגוסט
 - לילך שיינגורטן (חדר ישיבות קטן) א. בוקר בהשתתפות אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, עובדי מח' התחבורה07:30 - 08:00
 - אופיר (משרדו של אופיר) 08:00 מיצוי תקציבי קק"ל בחינוך החברתי. משתתפים: אופיר, לילך, אריה חודרה, נעה דגן08:00 - 09:00

ליבשטיין
 (באודיטוריום) יום היערכות למורי התיכון. מוסרת: גליה סמחוף09:00 - 10:00
 10:00 פגישת היכרות עם הקרן לידידות והמוא"ז שער הנגב. בהשתתפות: ספואן מריח-מנהל תחום חירום ובטחון 10:00 - 11:30

 (לשכת ראש ומורן בן דוד/הקרן לידידות, אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי, חנה טל, יפעת פורת, תהילה רביבו
 - אופיר ליבשטייןהמוא"ז שער הנגב)

 11:30 פגישת היכרות עם אמיר חן-מנהל מרחב חוף החדש של רט"ג + שיתופי פעולה עם רט"ג ומנהלת השקמה. 11:30 - 12:30
 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר, מוא"ז שער הנגב)בהשתתפות: אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי

 12:30 שבילי אופניים במרחב הנגב. משתתפים: אחים מרגולין - ניצן פלג + אהוד רויטמן, אופיר ליבשטיין + דוד 12:30 - 13:30
 - Ehud Roytman (מועצה אזורית שער הנגב )רוזנברג

 (משרדו של אופיר ליבשטיין) 13:30 פגישה עם תום אלון מקיבוץ כפר עזה 13:45 - 14:15
 - ברכה וולפר (במשרד של אופיר ראש המועצה) ישיבת תאום בנושא ותיקים15:00 - 16:30
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) פ"ע אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי 16:30 - 17:30
 - קבט המועצה (אולם ישיבות הגדול במועצה שער הנגב) פ.ע לתחילת שנת הלימודים17:45 - 19:15
 שיחת טלפון עם יובל נגב מערבי19:45 - 20:00
 פעילות פרטית20:00 - 21:00
 פעילות פרטית21:00 - 22:30
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1 ספטמבר 2019 - 
7 ספטמבר 2019

יום שני 2 ספטמבר
 כנס בונציה + תרומה להידרו08:00 - 23:00
 פעילות פרטית19:30 - 22:00

יום רביעי 4 ספטמבר
 - יפעת פורתביקור - ד"ר שנאודיגל (ראש המועצה של קרלסרוהה)

 7:10 אילן שרהשר ואופיר בתחנת ההסעה בדורות07:10 - 07:40
 - לילך שיינגורטן (מתנ"ס באיבים) הדרכת תוכניות עבודה08:00 - 16:00
 (משהב"ט  הטמנת קווי חשמל למאגרי מים בכפר עזה ונחל עוז - זימון לדיון ביחידה להתישבות (הזמנה: נוחי מנדל)10:00 - 11:30

ביח' להתיישבות, רח' לאונרדו דה וינצ'י 9, קומה 2, ת"א )
 (חדר הישיבות, צמוד ללשכת ראש המועצה באר  ישיבת מועדון ראשי מועצות + הרמת כוסית בהשתתפות - שי חג'ג. 11:00 - 13:00

 - dani@lachish.org.ilטוביה)
 - מרדכי כהן (מרכז פרס לחדשנות, קדם  132 יפו) אירוע ההשקה של "הזירה" תכנית צוותי החדשנות בשלטון המקומי16:00 - 19:00
 (תל אביב) ארוחת ערב עם כריסטוף שנאודיגל + אופיר ולילך19:00 - 20:30
 פעילות פרטית20:30 - 22:00

יום שישי 6 ספטמבר
 - אופיר ליבשטיין (חדר הישיבות במוא"ז מנשה) 9:00 שולחן קבוצי במועצות האזוריות09:00 - 11:00

שבת 7 ספטמבר
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יום ראשון 1 ספטמבר
 פתיחת שנה"ל + ניר מאיר. 07:30 - 09:00
 (ביה"ס "אלונים") 08:30 ילדי כיתות א' מגיעים לביה"ס-אופיר קבלת פנים בשער ביה"ס 08:30 - 09:00
 (אצל  שילוב קק"ל בפרויקט הסתרה - איציק ועקנין+ירון אוחיון+דניאל סנרמן+אופיר ליבשטיין+לילך שיינגורטן09:00 - 10:10

 - דניאל סנרמןאופיר - מצ"ב מצגת)
 (ביה"ס "אלונים") 10:20 טקס ילדי כיתות א' + ברכת אופיר10:20 - 10:50
 (באמפי המרכזי בביה"ס תיכון) 10:50 טקס חטיבת הביניים. 11:00 ברכת  אופיר 10:50 - 11:30
 (אמפי בתיכון) 11:30 טקס לכיתות י'-יא'+ברכת אופיר. נטע חסון, נייד: 050-5753799 11:30 - 11:45
 - אופיר  (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) ביקור סלבנה-יו"ר של נשות הפדרציה בסן דייגו + בעלה, הבת והחתן שלה12:00 - 12:30

ליבשטיין
 טיסה לכנס בונציה + תרומה להידרו14:00 - 23:30
 (הקריה, ת"א, בניין משהב"ט, קומה 14,  15:00 פגישה עם אודי אדם-מנכ"ל משרד הבטחון וראשי הרשויות בעוטף עזה15:00 - 16:15

 - אופיר ליבשטייןכניסה משער בגין מול קניון עזריאלי )

יום שלישי 3 ספטמבר
 - יפעת פורת ביקור - ד"ר שנאודיגל (ראש המועצה של קרלסרוהה)00:00

ביקור ד"ר שנאודיגל  - נוחת בשעה 14:30
 חזרה מהכנס בונציה 08:00 - 14:00
 - ינינה ברנע (בלשכה) אופיר וינינה - קול קורא האיחוד האירופי14:00 - 14:30
  14:30 פגישה  עם הרב משה שחור, חנוך גנן-מנהל מחוז דרום של אגף תרבות יהודית/משה"ח ואופיר ליבשטיין14:30 - 15:00

 - אופיר ליבשטיין(לשכת ראש המועצה, שער הנגב)
 ביקור מנכ"ל משרד התיירות-אמיר הלוי. מוזמנים: ראשי הרשויות השותפים בעמותת התיירות. אשת הקשר: ליאורה15:00 - 16:30
 - דניאל סנרמן (בלשכת ראש המועצה) פ"ע אופיר ליבשטיין ודניאל סנרמן16:30 - 17:00
 (לשכת ראש המועצה, שער  פ"ע עם כריסטוף שנאודיגל+אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, יפעת פורת ושולי הרן18:00 - 19:00

הנגב)
 (סינס) ארוחת ערב עם כריסטוף שנאודיגל + אופיר + יפעת + שולי19:00 - 21:00
 - yuvalstav@value2.co.il ההזמנה עודכנה: 50 50 עם עזה 20:00 - 21:00

יום חמישי 5 ספטמבר
 - יפעת פורת ביקור - ד"ר שנאודיגל (ראש המועצה של קרלסרוהה)00:00

 (ביתן 2, אקספו תל אביב)10:00 ועידת המשפיעים של קק"ל 2019 - ההשתתפות אושרה במייל
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 7:30 פ"ע עם אלעד יאורי ואופיר ליבשטיין07:30 - 08:30
 8:30 הסדר קרקעות-קבוץ רוחמה. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, דניאל סנרמן, חיים חרמוני, איתי שור, עמית 08:30 - 09:30

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)פרדמן, עמיר אלנברג, אבישי לזרוביץ ורן פרדמן. תואם מול גלית
 (לשכה) 9:40 פ"ע עם רותי רביד/מפלסים09:40 - 10:00
 (קריית החינוך, מוא"ז אשכול ) טקס חנוכת קרית החינוך ובתי הספר היסודיים החדשים במוא"ז אשכול11:30 - 12:30
 - אופיר ליבשטיין (משרדו של אופיר ) 13:30 תכנית עבודה עם לילך + יפעת + אופיר 13:30 - 14:30
 - אופיר ליבשטיין (אולם הישיבות הגדול (מקלט)) ישיבת מנהלת השקמה 14:30 - 16:30
 - אורי פינטו (רהט) מפגש אשכול נגב מערבי עם נציגי קרן בלומברג ומשרד הפנים16:00 - 17:00
 (מתנ"ס איבים (מצ"ב  17:00 - קורס דירקטורים - מפגש 1 תאום ציפיות+ברכת אופיר. (אשת הקשר: מורן חג'בי)17:00 - 18:00

הברכה))
 - נעה דגן (החומוס של טחינה - רחוב הרצל 51, 8708805 שדרות, ישראל) מפגש מיזם חריש20:00 - 21:00
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8 ספטמבר 2019 - 
14 ספטמבר 2019

יום שני 9 ספטמבר
 (סן דייגו+וושינגטון)אופיר בחו"ל
 סן דייגו07:30 - 22:30
 פעילות פרטית19:30 - 22:00

יום רביעי 11 ספטמבר
 (סן דייגו+וושינגטון)אופיר בחו"ל
 סן דייגו07:30 - 22:30

יום שישי 13 ספטמבר
 (סן דייגו+וושינגטון)אופיר בחו"ל

הוועידה הארצית של JNF בוושינגטון  (בין התאריכים 13-15/9)
 הוועידה הארצית של JNF בוושינגטון07:30 - 21:00

שבת 14 ספטמבר
 (סן דייגו+וושינגטון)אופיר בחו"ל

הוועידה הארצית של JNF בוושינגטון  (בין התאריכים 13-15/9)
 הוועידה הארצית של JNF בוושינגטון07:30 - 21:00
 פגישה עם דן 17:00 - 18:00
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יום ראשון 8 ספטמבר
 (סן דייגו+וושינגטון) אופיר בחו"ל00:00

 - אופיר ליבשטיין (חדר הישיבות בוועדה, גילת) 08:00 ישיבת הנהלה הועדה לתכנון ולבניה נגב מערבי08:00 - 09:00
 (המראה מת"א 12:15 נחיתה בשעה 21:56)  טיסה לסן דייגו 09:00 - 17:15
 (חדר ישיבות בוועדה, גילת) 09:00 מליאת הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה09:00 - 10:00
 - מעברים יזמות בני שמעון (בית מקלף רח' מנחם קרויצר 12 קומה 8) סיום תוכנית מנטורים כיל- בני שמעון ושער הנגב13:00 - 14:30
 - לילך שיינגורטן (חדר ישיבות גדול (מקלט) המועצה) ועדת חינוך18:30 - 20:30
21:56 - 19:00SAN DIEGO SAN :נחיתה ב21:56 ב NEWARK EWR :19:00 המראה מ 

יום שלישי 10 ספטמבר
 (סן דייגו+וושינגטון)אופיר בחו"ל
 סן דייגו08:00 - 23:00

יום חמישי 12 ספטמבר
 (סן דייגו+וושינגטון)אופיר בחו"ל

 הוועידה הארצית של JNF בוושינגטון  (בין התאריכים 13-15/9)00:00
 הוועידה הארצית של JNF בוושינגטון (בין התאריכים 13-15/9)08:00 - 21:00
 (חדר ישיבות במרכז המועצות האזוריות (רח' שאול המלך 8, בית אמות  11:00 ישיבת הנהלה של המועצות האזוריות 11:00 - 13:00

משפט, קומה 4 ת"א))
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15 ספטמבר 2019 - 
21 ספטמבר 2019

יום שני 16 ספטמבר
 (סן דייגו+וושינגטון) אופיר בחו"ל00:00
 הוועידה הארצית של JNF בוושינגטון  (בין התאריכים 13-15/9)00:00

 (18:15 המראה מ: WASHINGTON DULLES IAD נחיתה ב08:10 בFRANKFURT FRA) הוועידה הארצית של JNF בוושינגטון08:00 - 20:00

יום רביעי 18 ספטמבר
 (לשכת ראש המועצה,  7:30 פגישה עם עידו בן יוסף בשני מיזמים: מיזם אמנותי בארז + מערכת התרעות צבע אדום07:30 - 08:00

 - אופיר ליבשטייןשער הנגב)
 (לשכת ראש  פגישה וסיור עם תומר גוטהלף במועצה האזורית שער הנגב. תואם מול מרים, טל: 08:0008-6263820 - 10:30

 - אופיר ליבשטייןהמועצה, שער הנגב)
 (לשכת ראש המועצה,  10:30 פרוגרמה חקלאית אזורית. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, עמיר אלנברג וחיים חרמוני  10:30 - 11:00

 - אופיר ליבשטייןשער הנגב)
 11:30 שיפוץ חדר האוכל בברור חיל. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, דניאל סנרמן, סטיא בובליל, עוזי שמאי, סיימון 11:30 - 12:30

 (לשכת ראש גוטרי, איתן רוזנבלט, יוסי קרן, אוהד כהן, ישי בידר וברוכי אחיקם. תואם מול איתן רוזנבלט, נייד: 054-6614344
 - אופיר ליבשטייןהמועצה, שער הנגב)

 12:30 פרויקט קק"ל-ישראל 2040/קו"ק של הרשות לחדשנות הקמת חממה טכנולוגית. בהשתתפות: אופיר 12:30 - 13:30
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המוא"ז שער הנגב)ליבשטיין, יפעת פורת, אלירן קרן,  טל גל, גיל שוורצמן ואלעד יאורי

 (לשכת ראש המועצה, שער  13:30 מרכז ספורט וצעירים. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, דניאל סנרמן, שמעון קרן צבי13:30 - 15:00
 - אופיר ליבשטייןהנגב)

 15:00 קורס יזמות היי-טק. בהשתתפות: אפי מחלב-מנהל אשכול דרום, שרית מנשקו-מנהלת מעוף שדרות, חדווה 15:00 - 16:00
 אלמוג-מנהלת הדרכות, אביה רחבלסקי שמש-מנהלת תוכנית "המאיץ", אופיר ליבשטיין, נוגה גולסט, ינינה ברנע ואלה רסקין 

 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה) הנה"פ16:00 - 18:00
 שיחת טלפון עם רפי נשיא - תנחומים18:00 - 18:30
 - לילך שיינגורטן (חדר ישיבות קטן) ועדת הנהלה וכספים19:00 - 21:30

יום שישי 20 ספטמבר
 (בחממה בניר עם) האקתון הקיבוצי השני 19-20/9 (24 שעות). אשת הקשר: רותם שניצקי09:00 - 12:30
 יגאל צחור החץ השחור 12:00 - 13:00

שבת 21 ספטמבר



16 אופיר ליבשטיין13:01 07/11/2019

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2019

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2019

יום ראשון 15 ספטמבר
 (סן דייגו+וושינגטון)אופיר בחו"ל

הוועידה הארצית של JNF בוושינגטון  (בין התאריכים 13-15/9)
 הוועידה הארצית של JNF בוושינגטון07:30 - 21:00
 (בית החינוך, שער הנגב) ביקור מנכ"ל סוכנות החלל בבית החינוך בשער הנגב 10:30 - 12:30
 - נועה יפת (בית התנועה קומה 2-) מזכירות 11:00 - 13:00
 - מזכירות כפר עזה (מועדון לחבר כפר עזה ) אסיפת קיבוץ לבחירת יו"ר כפרית20:00 - 22:00

יום שלישי 17 ספטמבר
 (המראה מפרנקפורט בשעה 10:20, נחיתה בת"א בשעה 15:25) בחירות לכנסת 08:00 - 21:00

יום חמישי 19 ספטמבר
 מיכל שניצר08:00 - 08:30
 - אופיר  (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 08:30 מטווח בהשתתפות: לילך שיינגורטן, מרטין סיאורנו ואופיר ליבשטיין08:30 - 09:00

ליבשטיין
  פגישת עדכון סטטוס - מפעלי שעה"נ בהשתתפות ארבל לוין, בועז הולנד והגר אראיה, אופיר, שמעון וינינה09:00 - 10:00

 - ינינה ברנע(בלשכה של אופיר)
 - ברכה וולפר (ביחדיו) פתיחת חגיגית של התערוכה שלושה עשורים להנחת אבן היסוד של מועדון יחדיו+אופיר ולילך10:00 - 10:45
 11:00 פגישה בנושא מלונית. בהשתתפות: איציק קיקוס-מנהל מחוז דרום של רח"ל, מיטל מרציאנו-מנהלת מרחב 11:00 - 12:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)לכיש ואלי מועלם ממשרד הפנים   
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) פ"ע אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי 12:00 - 13:00
  האקתון הקיבוצי השני 19-20/9. 14:00 (תחרות)-התכנסות. 15:00-ברכת אופיר. אשת הקשר: רותם שניצקי14:00 - 23:00

(בחממה הטכנולוגית בניר עם)
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22 ספטמבר 2019 - 
28 ספטמבר 2019

יום שני 23 ספטמבר
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה) 8:00 רונית איפרגן/כפ"ע - הצגת מיזם בתחום המדיה, נייד: 08:00052-8323729 - 08:30
 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה) צוות מטה המועצה08:30 - 09:15
 -  (לשכה) פסולת - אשכול נגב מערבי (משתתפים: אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, שמעון קרן צבי, אלעד חורב)09:15 - 10:15
לילך שיינגורטן

 אלון גיוס משאבים10:00 - 10:30
 - לילך שיינגורטן (אולם הסגול, אור הנר) פעילות לרגל ראש השנה10:30 - 13:00
 (משרדו  13:00 מרכז קהילתי בגבים. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, יפעת פורת, אריאל ארבל, איתי אבני וצילה לוי 13:00 - 14:00

 - אופיר ליבשטייןשל אופיר)
 13:15 הרמת כוסית לרגל החג בביה"ס היסודי אלונים13:15 - 13:45
 - דניאל סנרמן (בלשכת ראש המועצה) פ"ע אופיר ליבשטיין ודניאל סנרמן14:00 - 15:30
 - galia@sng-edu.org (בלשכתו של אופיר ) פ"ע אופיר ליבשטיין, יעקב חדד ואורי מלול15:30 - 16:30
 - minaorgad@gmail.com (תל אביב TBC) הקונגרס היהודי העולמי (ישראל) - אסיפה כללית ואישור דוחות 17:00 - 20:00
 - מנהל מתנס הנהלת מתנס 4 17:002019 - 18:00
 (האולם הסגול  ערב לציון 28 שנים להנחת אבן היסוד ו-18 שנים להקמת יחדיו. 18:00 התכנסות. 19:00 ברכת אופיר18:30 - 20:00
 - לילך שיינגורטן (קרית החינוך) בחירות לועד הורים20:00 - 21:30
 (חדר ישיבות מקלט המועצה) הרמת כוסית מתנדבי מג"ב + 20:00 ברכתו של אופיר 20:00 - 20:30
 - אופיר ליבשטיין (במכינה בנח"ע) 21:00 מכינת נחל עוז - הרמת כוסית לחג (מאיר ליפשיץ, נייד: 054-7447202)21:00 - 21:30

יום רביעי 25 ספטמבר
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) פ"ע עם אלעד יאורי ואופיר ליבשטיין07:30 - 08:30
 - לילך שיינגורטן (חדר ישיבות גדול (מקלט) המועצה) סיכום ביקורת רח"ל08:30 - 09:30
 - ינינה ברנע (בלשכה של אופיר) פ.ע. אופיר וינינה10:30 - 11:30
 (לשכת  12:00 פגישה עם השומר החדש מוריה מדמוני-מנהלת תוכנית "מאהל ומגדל", אופיר ליבשטיין ומורן חג'בי  12:00 - 12:30

 - אופיר ליבשטייןראש המועצה, שער הנגב)
 - אופיר (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 13:00 פגישה עם ישי ביידר ואביבה פרידמן מסטודיו זרתא בנושא: פרויקטים13:00 - 14:00

ליבשטיין
 - leorasd75@gmail.com (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) עמותת התיירות - ראשי המועצות14:00 - 15:15
15:30 - 15:00X-LABהסרת הלוט לשלט התרומה למרכז היזמות ב (מול חדר אירוח ספריה x-lab) Sapir college - Ceo - 
 - Sapir college - Ceo (חדר ישיבות - ספרייה) ישיבת חבר נאמנים - מכללה אקדמית15:30 - 16:30
 מפגש של ראשי רשויות עם אלוף פד"מ+הרמת כוסית לרגל החג. 16:00 התכנסות. 16:15 שולחן עגול לראשי 16:00 - 17:30

 (היכל התרבות במוא"ז שדות נגב)המועצות בעוטף. 17:00 הרמת כוסית לכל ראשי הרשויות
 - Sapir college - Ceo (חדר ישיבות - ספרייה) ישיבת וועד מנהל - מכללה אקדמית 16:30 - 17:30
 - Sapir college - Ceo (חדר ישיבות - ספרייה) ישיבת וועד מנהל מכללת הנגב17:30 - 18:15
 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה) הנה"פ (בשעה 18:30 מוזמן ירון להב, בנושא: החברה לפיתוח כלכלי)18:30 - 20:30

יום שישי 27 ספטמבר
 - מנהל מתנס אופיר + אריה08:00 - 09:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 9:00 פ"ע עם עינת חיימי ואופיר ליבשטיין09:00 - 10:00
 שירי הבונים דרור10:00 - 11:00
 (מועדון גבים) פאבלמנט עם תא"ל אליעזר טולדנו-מפקד האוגדה13:30 - 15:00

שבת 28 ספטמבר
 ערב בברור חייל20:00 - 21:00
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יום ראשון 22 ספטמבר
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 7:45 פ"ע אלון שוסטר ואופיר ליבשטיין07:45 - 08:45
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) 8:30 גיל שוורצמן ואלעד יאורי08:30 - 09:00
 9:00 אגריטק. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין ולאה פורת (לשעבר מנהלת אגף טכנולוגיה במכון הייצוא), נייד: 09:00 - 10:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המוא"ז שער הנגב)058-7505087
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 10:00 פגישה עם צלילה וחגי צח10:00 - 10:45
 לילך שיינגורטן 11:00 - 11:05
 (אתר החץ השחור) רון ליבשטיין  ופלוגת הנצחה - סקירה11:30 - 12:00
 - אורי  (משרדי האשכול, נתיבות) פורום ראשי רשויות-החלטת מיקום מרכז שוורץ רייסמן ללימודי פיזיקה והרמת כוסית12:30 - 13:00

פינטו
 - אורי פינטו (משרדי האשכול ,נתיבות) ישיבת מועצת האיגוד -אשכול נגב מערבי13:00 - 15:00
 (אולם הישיבות במרכז לשירותים  14:45 פתיחת שנת תש"פ של עבודת הפורום הרב מקצועי-ילדים ונוער של המועצה14:45 - 15:15

פסיכולוגים, קרית החינוך)
 (מפעל המלוחים שטראוס, שער הנגב) 15:00 - הרמת כוסית מפעלי שטראוס 15:00 - 15:30
 - לילך שיינגורטן (לשכה) תוכניות עבודה (משתתפים: לילך שיינגורטן, אריה חודרה, אופיר ליבשטיין)15:30 - 16:30
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) 16:30 פ"ע עם יפעת פורת ואופיר ליבשטיין16:30 - 17:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 18:00 פ"ע ספית חשביה צורי ואופיר ליבשטיין18:00 - 19:00
 - לילך שיינגורטן (חדר ישיבות גדול (מקלט) המועצה) ישיבת מליאת המועצה19:00 - 22:00

יום שלישי 24 ספטמבר
 -  (לשכתו של אופיר) מנהלת מיזם טק נגב- גיבוש הצעה לאשכול נגב מערבי לשותפות בטקנגב וניהול הקהילה08:00 - 09:00

מעברים קהילה שער הנגב
 (משרדו של אופיר, מוא"ז  09:00  על קיבוצניקים וחולצות כחולות - משתתפים: אלינור קניגסוולד + אופיר ליבשטיין09:00 - 09:30

 - אופיר ליבשטייןשער הנגב)
 (מכללת ספיר באקסלאב - מול  כנס של אגף חברה וקהילה של התק"צ. 9:45 ברכת אופיר. אשת הקשר: אילת גלס09:45 - 10:45

חדר האירוח בספריה)
 - מעברים  (חדר ישיבות הגדול (מקלט)) שיח וחשיבה על תחום החקלאות במועצה- מנהלי ענפים חקלאים ואופיר11:00 - 14:00

קהילה שער הנגב
 -  (ועדה מרחבית נגב מערבי- צומת גילת מועצה אזורית מרחבים) סיור של מטה הדיור בוועדה המרחבית נגב מערבי11:30 - 13:30

miric@mof.gov.il
 14:00 פגישה עם עו"ד אבי וינברגר-יועמ"ש של הועדה לתכנון ולבניה נגב מערבי ואופיר ליבשטיין-ראש מוא"ז שער14:00 - 15:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המוא"ז שער הנגב)הנגב
 (בגינה הקהילתית (צמוד למעון), מושב יכיני) 16:30 יצירת גינה בקהילה בשיתוף קק"ל, מוא"ז שער הנגב ומושב יכיני16:30 - 17:30
  17:00 חלופת האגודה. משתתפים: אופיר ליבשטיין, אלון שוסטר, דניאל סנרמן, זבולון כלפה, סול לביא בן שימול17:00 - 18:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 18:00 פגישה קצרה עם מיכה חדד ואופיר ליבשטיין18:00 - 18:30
 18:30 שיחה טלפונית עם גדעון שביט אודות הביקור של דיויד מוזס- נשיא JNF סידני אוסטרליה ב-17.10.19 (גדעון,18:30 - 19:00
 מיטל קיבוץ רעים20:30 - 21:30
 כיתת כוננות כפר עזה ראש השנה21:15 - 22:15

יום חמישי 26 ספטמבר
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) פ"ע עם לילך ואופיר07:30 - 08:30
 - מנהל מתנס (משרדי האשכול) ועדה לטיפול בנגע סמים והועדה למיגור אלימות - ועדה סטטוטורית (1)08:30 - 10:30
 (באמפי המרכזי) 9:40 טקס חגי תשרי בחט"ע 09:40 - 10:00
 (באמפי המרכזי) 10:20 טקס חגי תשרי בחט"ב10:20 - 10:50
 (לשכת ראש  11:00 פגישה עם יעקב שניידר בטרם טיסתו לסן דייגו. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין ויפעת פורת 11:00 - 12:00

 - אופיר ליבשטייןהמועצה, שער הנגב )
 ביקור וולף + אלעד יאורי11:00 - 11:30
 (לשכת ראש  12:00 פגישה עם יצחק אמיתי (חקל'ה), דניאל סנרמן ואופיר ליבשטיין - עפ"י פירוט הנושאים הר"מ12:00 - 13:00

 - אופיר ליבשטייןהמועצה, שער הנגב)
 13:00 שינוי ארגוני ויישום הרפורמה בחב' החשמל-פירוט המשתתפים מטעם חב' החשמל ר"מ.  אשת הקשר: 13:00 - 14:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)שגית-מנהלת תיק לקוח, נייד: 054-6094458 
 - ינינה ברנע (במתנ"ס שער הנגב באיבים) הקמת פורום תעשיינים  - הרמת כוסית15:30 - 17:00
 - נוגה גולסט (אולם הסגול, אור הנר) קהילת עסקים שער הנגב - הרצאת אורח - יובל הס17:00 - 19:00
 פעילות פרטית20:00 - 21:00
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29 ספטמבר 2019 - 
5 אוקטובר 2019

יום שני 30 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום הראשון)

יום רביעי 2 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)צום גדליה

 8:00 קשר עם התושב בחירום. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, חנה טל, תהילה רביבו, מיה 08:00 - 09:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)זילברבוש, נפתלי סיון, אייל חג'בי, נגה גולסט ועדי מאירי

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 9:00 - פ"ע יפעת פורת + אופיר ליבשטיין09:00 - 10:00
 - מנהל מתנס (אצל אופיר) פגישה עם יעל (רבה) תרבות יהודית - אופיר לילך אריה יעל10:30 - 11:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 11:30 פ"ע דניאל סנרמן + אופיר ליבשטיין11:30 - 13:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 13:00 שיחת משוב חיים חרמוני ואופיר ליבשטיין13:00 - 14:00
 (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 14:00 פ"ע עם רותם הירשפלד, נייד: 054-7917256 14:00 - 14:30
 14:30 פגישת היכרות עם דנה אדלהייט-מנהלת הקהילה החדשה בברור חיל+צביקה רמות-יו"ר החדש בברור חיל. 14:30 - 15:30

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, שמעון קרן צבי, לילך שיינגורטן ונפתלי סיון 
 משלחת נערים למחנה דרום אפריקה- אופיר, סילביו, שירי ודני (המועד תואם מול שירה נבו). מוזמנים מטעמנו: 16:00 - 17:00

 - HABONIM DROR (אצל אופיר- מועצה שער הנגב)אורי מלול/יעקב חדד, אריה חודרה ונועה דגן
 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה) הנה"פ17:00 - 18:30
 - אופיר  (משרדו של אופיר, מוא"ז שער הנגב) 18:30 ברור חיל - פ"ע עם יואב בוקעי+צביקה רמות+אופיר ליבשטיין18:30 - 19:30

ליבשטיין
 (ליד חד"א במפלסים) 20:00 הופעה של שולי רנד.  איש הקשר: הרב משה שחור20:00 - 21:30

יום שישי 4 אוקטובר
 פעילות פרטית09:00 - 14:00

שבת 5 אוקטובר
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ספטמבר 2019

יום ראשון 29 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב ראש השנה

יום שלישי 1 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום השני)

יום חמישי 3 אוקטובר
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) פ"ע עם לילך ואופיר07:30 - 08:30
 - לילך שיינגורטן (חדר ישיבות גדול (מקלט) המועצה) פורום מרכזי משק08:30 - 10:30
 - לילך  (לשכה) שותפות סאן דייגו משתתפים: אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, יפעת פורות, אורית אלקיים-כהן)10:30 - 11:30

שיינגורטן
 - אוריה גרשון (חדר ישיבות קטן מ.א. שער הנגב) ועדת משנה סטטוטורית מנהלת שקמה13:00 - 16:00
 - merakez@kreim.org.il (מקורות אשקלון) פיתוח השפדן. הזמנה: אורי נעמתי 14:00 - 16:00
 פעילות פרטית15:45 - 16:45
 (יחדיו) קורס דירקטורים יכיני - מרצים: עמית יפרח ואיתם בריגר   (אשת הקשר: מורן חג'בי)17:00 - 21:00
 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה) צוות מנהלי חינוך17:30 - 19:30
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6 אוקטובר 2019 - 
12 אוקטובר 2019

יום שני 7 אוקטובר
 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה) צוות מטה המועצה08:30 - 10:00
 10:00 ברור חיל. בהשתתפות: עו"ד מירון הכהן-רשן האגודות, שאול גורדון-סגן, אלעד חבשוש-מנהל מח' פיקוח 10:00 - 11:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)ויהודה משה-מפקח אזורי, אופיר ליבשטיין, שמעון קרן צבי, נפתלי סיון
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) פ"ע אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי 11:00 - 12:00
 (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 12:15 פגישה עם שלום חג'בי, משק 18 מושב יכיני,  12:15053-7726161 - 12:30
 - דניאל סנרמן (בלשכת ראש המועצה) פ"ע אופיר ליבשטיין ודניאל סנרמן12:30 - 15:30
 - דניאל סנרמן (משרדו של אופיר) שיחה עם אופיר ודניאל לפני הפגישה ב 15:2015:30 - 15:30
  15:30 תשתיות בקריית החינוך. משתתפים: אופיר, לילך, אורי מלול, באבא, דניאל סנרמן, דוד רוזנברג, עוזי שמאי15:30 - 16:30

 - אופיר ליבשטיין(משרדו של אופיר)
  17:00 צילום משותף של אופיר ליבשטיין ואלון דוידי לקראת המירוץ המשותף של שער הנגב-שדרות ב-17:007.11.19 - 17:30

 - אופיר ליבשטיין(ספורט קלאב ליד הבריכה העירונית בשדרות)
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 17:40 קול קורא מבני ציבור. בהשתתפות: הנה"פ + יפעת פורת17:40 - 18:10
 - נפתלי סיוון (בבית התרבות, אור הנר) מפגש מטה מועצה עם הנהלות היישוב + מפגש תושבים באור הנר18:30 - 22:00

יום רביעי 9 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)יום כיפור

יום שישי 11 אוקטובר
 (אולם  10:00 הזמנה להשתלמות ענפית/פס אקרובטיקה-אופיר משתתף. מיכאלה מילוא, נייד:  10:000504884940 - 15:00

ההתעמלות)

שבת 12 אוקטובר
 (אולם ההתעמלות) 10:00 הזמנה להשתלמות ענפית - פס אקרובטיקה10:00 - 15:00
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יום ראשון 6 אוקטובר
 - אופיר ליבשטיין (חדר הישיבות בועדה, גילת) 08:30 ישיבת הנהלה הועדה לתכנון ולבניה נגב מערבי08:00 - 09:00
 סיור בנחל עוז עם יהודה פיורנטינו08:30 - 09:30
 (חדר ישיבות בוועדה) 09:00 מליאת הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה09:00 - 10:00
 - נועה יפת (ת"א - בית התנועה קומה 2-) מזכירות11:00 - 13:00
 - רותם שניצקי (ת"א - קומה 6, התנועה הקיבוצית) הקיבוצניקים המתחדשים 13:00 - 14:30
 פעילות פרטית16:30 - 17:00
 פעילות פרטית18:00 - 20:00
 ועד יכיני הרמת כוסית18:00 - 19:00
 הרמת כוסית רבשצים עוטף19:00 - 20:00
 פעילות פרטית20:30 - 22:30

יום שלישי 8 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב יום כיפור
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 8:30 פגישה עם זכריה חג'בי רבן, ציון חג'בי ואופיר ליבשטיין08:30 - 09:00

יום חמישי 10 אוקטובר
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) פ"ע עם לילך ואופיר07:30 - 08:30
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה) 8:30 פ"ע אופיר ליבשטיין ויפעת פורת08:30 - 09:30
 9:45 פ"ע עם אופיר ליבשטיין-ראש מוא"ז שער הנגב ויריב עמית-מומחה למיתוג ערים ותרבות, נייד: 050-4302430 09:45 - 10:45
 צמר אדמתי11:00 - 12:00
 (לשכת ראש המועצה, שער הנגב ) פגישה עם אריאל שגרמן מאור הנר12:30 - 12:40
 פעילות פרטית15:15 - 15:45
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) פ"ע אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי 16:30 - 17:30
 18:00 מדד החוסן של מערכות החינוך: "ממחקר לטכנולוגיה ישימה". בהשתתפות: ד"ר יפית לוין, אופיר ליבשטיין, 18:00 - 19:30

לילך שיינגורטן, חנה טל, תהילה רביבו, אורי מלול, אריה חודרה, אורנית רוזנבלט, חיים פליישמן, יאן סרדצה, עדי מאירי ולירז 
 - אופיר ליבשטיין (לשכתו של אופיר ליבשטיין-ראש המועצה האזורית שער הנגב)ספיר-יועצת ארגונית של אוגדת עזה

 (מתנ"ס איבים) קורס דירקטורים יכיני-מפגש אחרון. אשת הקשר: אלה רסקין19:30 - 20:30
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13 אוקטובר 2019 - 
19 אוקטובר 2019

יום שני 14 אוקטובר
סוכות - חופשה מרוכזת

 (חגים דתיים יהודיים)סוכות

יום רביעי 16 אוקטובר
סוכות - חופשה מרוכזת

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)
 (מתנ"ס ) 8:30 מפגש עם משלחת נוער מקרלסרואה + ברכת אופיר08:30 - 09:30
 (בעיר שדרות ) יריד עסקים אזור עוטף עזה  במסגרת פסטיבל "סוכה למחשבה" 10:00 - 17:00
 ליאור ניסקי קפה13:30 - 14:30

יום שישי 18 אוקטובר
סוכות - חופשה מרוכזת

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)
 פעילות פרטית09:45 - 10:45
 פעילות פרטית12:00 - 13:00

שבת 19 אוקטובר
סוכות - חופשה מרוכזת

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)
 (מועדון, קיבוץ ניר עם) יום הולדת 80 לתאומים איציק ואבי איבו13:00 - 15:00
 פסטיבל הבירה בארז16:00 - 17:00
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יום ראשון 13 אוקטובר
 סוכות - חופשה מרוכזת00:00

 (חגים דתיים יהודיים)ערב סוכות

יום שלישי 15 אוקטובר
סוכות - חופשה מרוכזת

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הראשון-ישראל)
 (טרקלין בחדר האוכל, כפר עזה ) 21:00 ערב הוקרה למתנדבים - טקס קצר + מופע21:00 - 22:00

יום חמישי 17 אוקטובר
סוכות - חופשה מרוכזת

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)
 תמיר עידאן בנתיבות08:00 - 09:00
 מפגש פלוגה ביער חורשים09:15 - 10:15
 - רפי נבו (שער הנגב) אגריטך09:30 - 10:30
 (בעיר שדרות) יריד עסקים אזור עוטף עזה  במסגרת פסטיבל "סוכה למחשבה" 10:00 - 17:00
 11:30 דיון בנושא מט"ש-לקראת הפגישה המקצועית במילת"ב ב-23.10.19. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, חגי 11:30 - 12:30

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)קוצר-מתכנן, לוי סילוק, אוהד ברוך, שמעון קרן צבי ואריה כהן
 - אופיר  (כפר עזה כולל ארוחת צהריים) ביקור גדעון שביט ודיויד מוזס {נשיא JNF סידני אוסטרליה} - מצ"ב לו"ז13:30 - 16:00

ליבשטיין
 - keren.southup@gmail.com (חממה טכנולוגית שער הנגב) ביקור גדעון שביט ודייויד מוזס {נשיא JNF סידני אוסטרליה}15:00 - 16:00
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20 אוקטובר 2019 - 
26 אוקטובר 2019

יום שני 21 אוקטובר
 סוכות - חופשה מרוכזת00:00

 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)
 ביקור תנחומים בביתו של ציון פרץ ז"ל19:00 - 20:00
 (ברחבת בית הכנסת "אחים ורעים") הקפות שניות במושב יכיני20:00 - 21:30

יום רביעי 23 אוקטובר
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 09:00 שיחת משוב אופיר ליבשטיין ויפעת פורת 09:00 - 10:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 10:00 שיחת משוב שי בן יעיש ואופיר ליבשטיין 10:00 - 11:00
 (ועדת כספים,  11:00 ועדת כספים בכנסת בנושא: סיוע לענף המסעדנות ומציאת פתרון למסעדנים בעוטף עזה11:00 - 13:00

כנסת ישראל)
 (משרדו של אופיר, מוא"ז שער  11:00 פגישה עם כנרת איבלו כהן בנושא עזרה בהסעות לב"ש עם אופיר, לילך ואורי11:00 - 11:30

 - אופיר ליבשטייןהנגב)
 11:30 הצגת מערכת שועל של פקע"ר. בהשתתפות: סגן בר נועה פוירמן בליווי הצוות של מערכת שועל, אופיר 11:30 - 12:30

 - אופיר  (חדר הישיבות הקטן במועצה, שער הנגב)ליבשטיין, לילך שיינגורטן, אייל חג'בי, גולן גנם, עומר צדיקביץ, הדסה אטיאס
ליבשטיין

 - ינינה ברנע (בלשכה של אופיר) אלעד ינינה ואופיר - מבסנה היחפכ כפתרון לחברות גדולות בחממה14:00 - 15:00
 - ינינה ברנע (בלשכה של אופיר) מינהלת אזור התעשיה - הכנה לישיבה עם ערן ראובני ויגאל צרפתי15:00 - 16:00
 פעילות פרטית16:30 - 17:00
 17:30 תוכנית עבודה תיכון שער הנגב בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, לילך שיינגורטן, אורי מלול, יעקב חדד ודורית 17:30 - 18:30

 - galia@sng-edu.org (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)וייץ

יום שישי 25 אוקטובר
 - אופיר ליבשטיין (לשכתו של תמיר, מוא"ז שדות נגב) פ"ע תמיר עידאן + אופיר ליבשטיין08:00 - 09:00

שבת 26 אוקטובר
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יום ראשון 20 אוקטובר
סוכות - חופשה מרוכזת

 (חגים דתיים יהודיים)הושענא רבה (חול המועד סוכות)
 מדרחוב ברור חייל19:45 - 20:45

יום שלישי 22 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג סוכות (ישראל)

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 7:30 פגישה עם רום ספינזי מאור הנר, נייד: 07:30050-7233974 - 08:00
 08:00 פגישה עם עידית (פרייבך) ויהודה בר אדון תושבי גבים ובעלי מאפיית "עמית" במול 7 - קידום העסק. תואם 08:00 - 08:30

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)מול עידית, 052-5917267
 (לשכת  8:30 הוצאת סחף מהמאגר של כפר עזה. בהשתתפות: רז דיאור, עופר וינר, אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי08:30 - 09:30

 - אופיר ליבשטייןראש המוא"ז שער הנגב)
 (לשכת ראש המוא"ז שער נגב) 9:30 פגישה עם גלבוע זינגר/משרד רוה"מ ואופיר ליבשטיין09:30 - 11:00
 11:00 אחזקה של האתרים החץ השחור, מצפור אסף ומצפור נביה מרעי. בהשתתפות: בוריס וולדרסקי-מנהל אזור 11:00 - 12:00

 - אופיר ליבשטיין (נקודת המפגש בלשכה ויציאה לסיור בשטח)נגב צפוני, אופיר ליבשטיין, אלעד חורב וחיים חרמוני
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 12:30 פגישה עם ליאורה סלע דוד, אופיר ליבשטיין ושוקי פדר12:30 - 13:00
 פגישת הכנה לקראת הכנס ב-31.10.19 "פילנתרופיה בשעת חירום". בהשתתפות: יעל רז-מנהלת אגף משימות 13:00 - 13:45

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המוא"ז שער הנגב)מיוחדות ושעת חירום בסוכה"י, נייד: 052-8991774 
 - אופיר ליבשטיין (בבית המשפחה, רח' אהבת ציון 21, שדרות  ) 14:00 ביקור תנחומים אצל משפחתו של ציון פרץ ז"ל14:00 - 14:30
 פגישה בנושא הכנות לתוכנית עבודה 2020 מועצה אזורית שער הנגב משתתפים: רחמים, אבי לוי, , סגלית, דניאל 15:30 - 17:30

 - שולמית שפיגל (ב"ש - משב"ש, חדר ישיבות קומה ה2)סנרמן, ראש המועצה,  יולי, ריאהם, שולמית

יום חמישי 24 אוקטובר
 - alon.schuster@gmail.com (מועצה אזורית שער הנגב) פ"ע אופיר ליבשטיין - אלון שוסטר08:00 - 09:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 09:00 שיחת משוב אופיר ליבשטיין ודניאל סנרמן 09:00 - 10:30
 - אופיר  (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 10:30 פגישת היכרות עם אריה לוי-מנכ"ל מו"פ קטיף ואופיר ליבשטיין10:30 - 11:10

ליבשטיין
 - Eliran Keren שיחת ועידה - ישראל 2040 - אופיר ליבשטיין 11:00 - 11:20
 11:30 אחזקה של האתר גבעת הגמל. בהשתתפות: בוריס וולדרסקי-מנהל אזור נגב צפוני, אופיר ליבשטיין, אלעד 11:30 - 12:30

 - אופיר ליבשטיין (נקודת המפגש בלשכה ויציאה לסיור בשטח)חורב וחיים חרמוני
 - Liora Sela (לשכת ראש המועצה) שיתופי פעולה בין המרכז לשירות הפסיכולוגי לבין מחלקת חינוך גיל רך שער הנגב13:00 - 14:00
 - עדי מאירי פ"ע עם אופיר- נושאים לסרטון 14:00 - 14:30
 פגישה עם אור בר אילן15:00 - 15:15
 (לשכתו של אופיר, מוא"ז שער  פגישה עם אמנון פרש מנהל המפעל אודי אופיס דיזיין + אופיר ליבשטיין - טופס 15:304 - 15:45

 - אופיר ליבשטייןהנגב)
 - לילך שיינגורטן (לשכה) פ"ע בין אופיר ליבשטיין ולילך שיינגורטן16:00 - 17:00
 (קיבוץ ארז) 70 שנים לקיבוץ ארז - 19:00 - התכנסות, 19:30 המופע "זה יהרוס את הקיבוץ"19:00 - 21:00
 (בדשא המרכזי בקבוץ גבים) ערב הוקרה ליוני שחם20:00 - 21:30
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27 אוקטובר 2019 - 
2 נובמבר 2019

יום שני 28 אוקטובר
 לדבר עם אופיר  מגבים06:45 - 07:15
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) פ"ע עם לילך ואופיר07:30 - 08:30
 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה) צוות מטה המועצה08:30 - 10:00
 (לשכה) פ"ע עומרי שרון 10:00 - 10:15
 (איבים) 11:00 תערוכת רוקמות של קהילת יוצאי אתיופיה11:00 - 12:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 12:00 פ"א עם קארן הלפרן מברור חיל ואופיר ליבשטיין12:00 - 12:30
 - מנהל מתנס (לשכת ראש המועצה) תקציב מתנ"ס - אופיר לילך אריה שמעון ויואב13:00 - 14:00
 -  (באקסלאב) 16:00 פתיחת שנה"ל בספיר + פתיחה חגיגית של מרכז יזמות וחדשנות בספיר. מוסר: ניסים בראל16:00 - 17:00
אופיר ליבשטיין

 (מתנ"ס ארנון) השתלמות צוותים חינוכיים בגיל הרך שער הנגב - מפגש ראשון. התכנסות 16:30, הרצאה 17:0017:00 - 18:30

יום רביעי 30 אוקטובר
 ביקור של דבי וג'ואל קרניק, ג'ויס אקסלרוד וג'ו פיש - סן דייגו00:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 8:00 שיחת משוב משותפת לאריה חודרה בהשתתפות: אופיר ולילך08:00 - 09:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 9:00 שיחת משוב ינינה ברנע ואופיר ליבשטיין 09:00 - 10:00
 שוטף - סיגלית10:00 - 10:10
 10:45 ביקור בנחל עוז ועד הפועל (יניב של גוסטי)10:45 - 11:15
 (ארז) 11:30 ביקור של ההסתדרות הציונית + מטרו-ווסט   (יהל בן אריס)11:30 - 11:50
 12:00 גיוס משאבים לשיפוץ ושידרוג מוזיאון המים בניר עם. בהשתתפות: עומרי שלמון, אהרון לויתן, עופר יוגב, 12:00 - 13:30

 (לשכת ראש המועצהאלעד בצלאלי-המועצה לשימור אתרי מורשת, אופיר ליבשטיין, יאיר מנע, חיים חרמוני, עופר ליברמן וזיו קאשי
 - אופיר ליבשטייןהאזורית, שער הנגב)

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 13:30 פגישה עם דבי קרניק, סן דייגו, אופיר ויפעת13:30 - 14:30
 (בית החינוך) המופע "בית בסכנה" - מגמת תיאטרון י"א 14:002020 - 15:30
 - מנהל מתנס (לשכתו של אופיר) מיל"ה - בהשתתפות אופיר, לילך, אריה, לבנת ב, חנה טל, אורי מלול14:30 - 15:30
 16:00 קידום תוכנית רשת ערים בריאות של השלטון המקומי. בהשתתפות: אילנה שמלה ללום, אופיר ליבשטיין, 16:00 - 17:00

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)לילך שיינגורטן, ורד ליבשטיין עירית צדק והלה 
 הנה"פ (מוזמנת: מזי אילון בנושא:  עמותת הספורט ושדרוג מגרש הכדורגל בקרית החינוך. בשעה 18:00 מוזמנת 17:00 - 18:30

 - לילך שיינגורטן (לשכת ראש המועצה)קרן רוזן בנושא: תוכנית הדרכה)
 - מחלקת ביטחון (חד"ן מועצה) ועדת מל"ח- מוא"ז שער הנגב- מס' 3- מצע לדיון.18:30 - 19:30
 - מנהל מתנס (אולם דורות) קאמל קומדי קלאב -  (ברכת אופיר)20:30 - 22:00

יום שישי 1 נובמבר
 פעילות פרטית07:45 - 14:45
 (מועדון גבים) פאבלמנט עם האלוף במיל' נועם תיבון13:30 - 15:30

שבת 2 נובמבר
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יום ראשון 27 אוקטובר
 (לשכת ראש המועצה, שער  7:30 הגדרת יעדים ושת"פ עם קרלסרואה. בהשתתפות: אופיר, לילך, אריה, אורי ויפעת 07:30 - 08:30

 - אופיר ליבשטייןהנגב)
 (לשכה) פ"ע אלון אלשייך09:00 - 09:15
 9:45 פגישה עם זכריה חג'בי רבן וציון חג'בי-מושב יכיני. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, שמעון קרן צבי ולילך 09:45 - 10:30

 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב)שיינגורטן
 - נועה יפת (בבית התנועה) מזכירות התנועה. 11:00 - 13:00
 - אופיר ליבשטיין (לשכתו של אופיר) פ"א נגה גולסט, אופיר ליבשטיין ולילך שיינגורטן11:00 - 11:30
 ביקור David Ellman  מסן דייגו. 12:00 ביקור בחממה. 13:30 ארוחת צהריים12:00 - 14:30
 - keren.southup@gmail.com (לשכה) 14:30 פ"ע עם David Ellman מסן דייגו, אלעד, אופיר ואהרלה 14:30 - 15:30
 - אופיר ליבשטיין (לשכתו של אופיר, מוא" שער הנגב ) פ"ע יהודה אהרוני + אופיר ליבשטיין16:00 - 16:30
 (ישיבת ההסדר, שדרות) אזכרת השבעה של ציון פרץ ז"ל. 16:30 תפילת מנחה, דרשות, תפילת ערבית וסעודת מצווה16:30 - 17:30
 - לילך שיינגורטן (חדר ישיבות קטן) ועדת הנהלה וכספים17:30 - 20:00

יום שלישי 29 אוקטובר
 - אופיר ליבשטיין (לשכה) פ"ע אופיר ליבשטיין ושמעון קרן צבי 08:00 - 09:00
 פגישה עם ירדן קוטלר09:00 - 09:30
 - אופיר ליבשטיין (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 9:30 מטה המועצה - פרידה מיפעת פורת09:30 - 10:30
 (לשכת ראש המועצה, שער  10:30 נושאי חינוך. בהשתתפות: אופיר ליבשטיין, יעקב שניידר, יעקב חדד ויפעת פורת  10:30 - 11:30

 - אופיר ליבשטייןהנגב)
 - Shai Feldman (במשרדו של אופיר) פגישה עם פרופ' שי פלדמן - פגישת הכנה לקראת ביקור JNF ב-11:3012.11.19 - 12:30
 שיחת טלפון עם רפי12:45 - 13:00
 איבים התנועה החדשה13:00 - 14:00
  14:30 ארמי,שמואל נחמני-שחק המומחים לשכר - גדי ירקוני,תמיר עידאן,אופיר ליבשטיין-נושא שכר תיכנון ובניה14:30 - 16:00

 - ארמי פרג(לשכת ראש  מועצה מרחבים)
 - אופיר  (לשכת ראש המועצה, שער הנגב) 16:30 פגישה עם רני פרידלנדר-יו"ר נחל עוז וצוותו + אופיר ליבשטיין16:30 - 17:30

ליבשטיין
 יואל ומוקי צור18:00 - 19:00

יום חמישי 31 אוקטובר
 ביקור של דבי וג'ואל קרניק, ג'ויס אקסלרוד וג'ו פיש - סן דייגו00:00

 (בבית חומה - אפעל) מועצת התק"צ - מצ"ב סדר יום09:00 - 12:00
 פעילות פרטית10:30 - 16:00
  כנס 'פילנתרופיה בשעת חירום' - 16:30 פאנל בהשתתפות אופיר בנושא: היכן נגמרת אחריות המדינה ומתחילה 15:30 - 19:00

 - לילך שיינגורטן (באוניברסיטת תל אביב , שער סמולרש )אחריות הפילנתרופיה? אשת הקשר: יעל רז, נייד: 0528991774  
 (רמת אפעל, ת"א ) הבונים דרור חוגג 90 שנות הישגים - מצ"ב ההזמנה19:00


