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יום שני 30 אוקטובר
 08:00 עדכון מצב תיכון אזורי עם אדוה, ספי, 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )נתנאל

 8:30  דיון בנושא שכר עם אדוה, אליעזר, 08:30 - 09:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )טטיאנה 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) רוחמה פמקר09:30 - 10:00

 10:00 ברכות+ סיור במתקן סולארי אשלים עם 10:00 - 11:30
 (נפגשים במו"פ )אנז"ק אוסטרליה

  פגישה בנושא המרכז טיפול - JNF/רמת הנגב12:00 - 13:30
 - Yoel Rosby(מועצה אזורית רמת הנגב)

 13:00 ועדת בחינת לבחירת חב' לתכנית 13:00 - 14:00
 (במשרדו אסטרטגית עם אדוה,עוזי,  נעמה, מיכל, דוד בן לולו

 14:00 עדכון פעולות המועצה באתר אשלים עם14:00 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )הילה קפלן ואדוה 

  14:30 ג'רד ודפנה לקראת הנסיעה לדנבר 14:30 - 15:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 - ערן דורון (רתמים) 16:00 צוות רתמים 16:00 - 17:00

 17:15 ברכות לנבחרת השחייה רמת הנגב עם 17:15 - 17:45

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 1 נובמבר
 (ישראל)יום הזיכרון ליצחק רבין

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב

 - ערן  שלמה מור יוסף ראש מינהל האוכלוסין 08:15 - 09:00
דורון

 (עמק ברכה  אצל מיקי גולדנברג עם עוזי חבשוש10:30 - 11:30
 - ערן דורון29 קומה 13 ת"א )

 12:00 אצל אלון יפרח עם ענת טוקר וקובי 12:00 - 13:00
 (שער אלירז - המשך דיון שחרור שטחי אש במרחב רמת הנגב 

 - ערן דורוןשאול הקריה ת"א )

 (מרכז המועצות ) 13:30 עם עומרי גל 13:30 - 14:30

 18:30 ארוחת ערב עם דיויד מיראג' והצוות 18:30 - 20:00
 (איילים אשלים )איילים

יום שישי 3 נובמבר
 כנס סביבות15:15 - 20:15

שבת 4 נובמבר

יום ראשון 29 אוקטובר
  ברכות בטקס  שחזור 100 שנה לכיבוש באר 08:30 - 11:00

שבע על ידי אנז"ק בפארק גולדה  יחד עם בתי הספר ותושבי 
 - ערן דורוןהמועצה 

 (פארק  מעבדת חדשנות למוצרים מוניציפליים11:30 - 13:00
ההיטק "גב ים" רחוב האנרגיה 77 בניין 1 קומה 4, באר שבע)

 ( we work 13:30 פגישת עבודה עם דיויד מיראג' 13:30 - 18:00
 מתחם שרונה  ת"א (לו"ז בגוף הזימון) )

 דיאנה אנדרסון נשיאת הפדרציה היהודית של 18:00 - 19:00
קולורדו 

יום שלישי 31 אוקטובר
 ( הסעה למקום האירוע  7:10 רכיבת אנז״ק07:00 - 09:30

מאצטדיון טרנר ב"ש )

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 עוזי חבשוש - שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

 (במשרדו של ערן ) 9:30 אושרה קמחי - ניוזלייטר09:30 - 10:00

15:00 - 11:00 Meyerhoff fund מועצה  פגישה וסיור עם ליז) 
 - ערן דורוןאזורית רמת הנגב)

 -  (במשרדו של ערן) 15:00 שוטף שירה מור יוסף 15:00 - 16:00
ערן דורון

 16:00 גזיפיקציה עם אלון צדוק, שירה, עוזי, 16:00 - 17:00
 - ערן דורון (במליאה )איציק צור, עשאל ורן חב' מגור 

   17:00 קול קורא 2017- חטיבה להתיישבות 17:00 - 18:00
 - Mor yosef, Sagit(מ.א רמת נגב )

 - ערן (במשרדו של ערן ) 18:00 אלון צדוק - אישי 18:00 - 18:30
דורון

 שחר שילה- תוכנית עבודה 18:30.2018 - 19:30

יום חמישי 2 נובמבר
 8:30 דוד ברק רב רפורמי בנושא יהדות 08:30 - 09:00

 - ערן  (במשרדו של ערן )פלורליסטית שיוונית באזור - היכרות 
דורון

 9:00  פגישת עבודה עם דיוד מיראג' עם נעמה 09:00 - 11:00
 (במשרדו של ערן )וצוות מיראג' 

 - ערן דורון שר האוצר כחלון באקוואטק11:30 - 12:30

 (חדר  12:30 ביקור שר האוצר וסגנו במועצה12:30 - 14:00
 - ערן דורוןמליאה)

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) יוסי דה לוי14:00 - 15:00

  15:00 סקירה בפני קבוצה קק"ל צרפת (רבקה )15:00 - 16:00
 - ערן דורון(במו"פ)

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 16:00  מנחם אופיר 16:00 - 16:30
דורון

 18:00 שיחת ועידה סם הוניג, ציון שמר,אלון 18:00 - 18:30
 - ערן דורון (משרדו של ערן דורון)מלכיאור
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יום שני 6 נובמבר
 פורום מזכירי ישובים - ימי שני פעם בחודש 08:30 - 10:30

 - ערן דורון (מועצה )באולם המליאה במועצה

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 10:30 חמי כהן - שוטף 10:30 - 11:00
דורון

   איתי דוינסקי - שוטף אשלים עם אמיר אלחייק 11:00 - 11:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 פגישה של נעמה אשל עם ערן דורון, ראש 11:30 - 12:00
 - ראומה ערוסי (אצל ערן דורון)המועצה

 (במשרדו של  14:00 עפרון ואורה בר קדש ברנע 14:00 - 14:30
ערן)

 (במשרדו של ערן) 15:00 ג'קי אבידן15:00 - 15:30

 16:45 צוות רתמים - צביקה בלומשטיין, ליאור 16:45 - 17:45
 (במשרדונחמה, נדב פרץ, אדוה לויד, יהודה אבני, נתנאל ואופיר

 - ערן דורוןשל ערן )

 17:45  שרון מזרחי ואופיר צימרינג בנושא 17:45 - 18:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )פתמ"ר טללים

יום רביעי 8 נובמבר
 - ערן דורוןארה"ב

10:00Flight  UA91 TLV to EWR ((TLV)Departing Tel Aviv, IL ) 

 דנוור- עם אסנת פוקס - תכנית הביקור12:00 - 13:00

 פגישה בפדרציה עם ג'ניפר דין קורמן סגנית 13:00 - 14:00
נשיאת הפדרציה, ריי מנהל לפיתוח משאבים, פילפס, אסנת 

וליסה בנושא גיוס משאבים

 פגישה עם בוב למקי ומורט מאוור  בנושא 14:30 - 15:30
הרחבת מרכז טיפולי וקידום פרוייקטים ברמת הנגב 

 פגישה עם ג'ודי רובינס לשעבר נשיאת 16:30 - 17:30
הפדרציה 

 ארוחת ערב אצל ארט ועירית ולדבאום18:00 - 20:00

יום שישי 10 נובמבר
 - ערן דורוןארה"ב

 מפגש בבי"ח לילדים של דנוור עם מס' רופאים, 08:00 - 09:30

08:30 - 08:00FW: Eran Tour of Children's Hospital Children's) 

09:30 - 08:30FW: Continental Breakfast with Mayor  

 פגישה עם מייקל אוסטרמן גיוס כספים למבנה 11:00 - 12:00

13:30 - 12:30jcc -סיור במבנה ה 

פריטים נוספים...

שבת 11 נובמבר
 - ערן דורוןארה"ב

יום הולדת מירי טוכטרמן

 פגישה סיכום עם אסנת 09:00 - 10:30

 טיסה לטוסון 13:00 - 16:00

 ביקור בטוסון  יוני ותמר גרין מכפר רתמים 17:30 - 20:30

יום ראשון 5 נובמבר
 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30

 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30
 - אדוה לוידשל ערן )

 -  (במשרדו של ערן ) 9:30 אליעזר ואדוה - שוטף 09:30 - 10:00
ערן דורון

 -  (במשרדו של ערן) 10:00 גד גולדווסר- היכרות 10:00 - 10:30
ערן דורון

 10:30   פגישת הכנה לועדת גבולות עם אליעזר,10:30 - 11:30
 - ערן דורון (משרד ערן)אדוה, אמיר, אבי להם ודפנה 

 דפנה - שוטף11:30 - 12:30

 - ערן  (שיזף) משלחת קק״ל אוסטרליה (10 איש)13:00 - 14:45
דורון

 תזכורת: ישיבת תיאום בנושא התנגדות 15:00 - 16:00
 -  (מועצה- חדר ישיבות בניין הנדסה)מ.א.רמת נגב ליער עזוז

ראומה ערוסי

 - ערן דורון (הנדסה) ועדה לתכנון ובניה 17:00 - 18:00

 -  (חדר מליאה במועצה ) 18:00 ישיבת מליאה18:00 - 20:30
שמואל ריפמן

יום שלישי 7 נובמבר
 - ערן דורון ארה"ב00:00

 בית ספר צין מפגש עם רונית ואביגיל 08:00 - 09:00

 סיור שדה בוקר 09:30 - 11:00

 ארז לוזון11:30 - 12:00

 פעילות פרטית13:30 - 16:00

 - ערן דורון (עזריאלי ת"א ) סם הונינג18:15 - 19:45

יום חמישי 9 נובמבר
 - ערן דורוןארה"ב

 פגישה עם אלן ברנט יו"ר ועדת תמיכות של 09:00 - 10:00
הפדרציה

 פגישה עם מרשה נשיאת הפדרציה הנכנסת, 10:30 - 11:30
ניקה, אסנת וג'ניפר- סקירה על רמת הנגב וגיוס גספים לתיכון 

האזורי.

 פגישה עם ג'ניפר ובת'אני מנהלת החשבונות 13:00 - 14:30
של הפדרציה 

 פגיה עם בריאן פרידמן 15:30 - 16:30

 men's event - Jewish Colorado -  נאום בפני 17:30 - 20:00
תורמים מהפדרציה לרמת הנגב



3 ערן דורון14:32 04/12/2017

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

דצמבר 2017

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
2627282930

נובמבר 2017

12 נובמבר 2017 - 
18 נובמבר 2017

יום שני 13 נובמבר
 - ערן דורוןארה"ב

 טוד פוליקוף- מנכל הפדרציה של ווגאס08:00 - 10:00

 רפי רוני- קרן ויינברגר10:30 - 11:30

 דאג ססרמן- מנכל אגודת ידידי בן גוריון12:00 - 13:00

 ברוס לנגרטן- מנכל פדרציה של פאלם 14:00 - 15:00
ספרינגס

 טוד, ברוס וגניפר - שת״פ פדרציות15:30 - 18:00

 קבלת פנים וארוחת ערב  עם משלחת קולוראדו 18:30 - 21:00
GA -ל

יום רביעי 15 נובמבר
 - ערן דורון ארה"ב00:00

 פגישה עם בריז מקנמנין בנושא קרן הלמסלי 10:30 - 11:30
התומכת בהקמת מרכזים רפואיים.

11:30 - 10:30 .The Leona M. & Harry B  :  פגישה בניו-יורק 
Helmsley Charitable Trust(ראו כתובת למטה) רבקה שולברג - 

 פגישה עם מרווין ישראלוב 12:00 - 13:00

 (Flight  UA1909 LAS to EWR  Departingטיסה חזרה 23:55
((Las Vegas, NV (LAS

יום שישי 17 נובמבר
  כנס מלגאי מעורבות חברתית-כנס פתיחה09:00 - 13:30

 - מעיין עשת(מרחב עם)

 מפגש פותח מרכז מנדל - סלון נגב: תרבות 11:30 - 13:00
 (מגדלי הרכבת ב"א )ומנהיגות

שבת 18 נובמבר
 צעדת בן גוריון 09:00 - 13:00

 שבת ארגון כפר רתמים 18:15 - 19:15

יום ראשון 12 נובמבר
 - ערן דורוןארה"ב

11:59 - 10:00Flight  UA5489 TUS to LAX  ,Departing Tucson) 
((AZ (TUS

 ברוס לנגרטן, סילייה נורין, פאלם ספרינגס13:00 - 14:00

 גניפר קורמן, כרם, אלן ברנדט14:30 - 15:30

 מושב בנושא יחסי ישראל ארה"ב 16:00 - 18:30

יום שלישי 14 נובמבר
 - ערן דורוןארה"ב

 יום מרוכז עם לורנס וג'ואן דיוויס תורמי קרן 09:00 - 18:30
המלגות 

יום חמישי 16 נובמבר
 (Flight  UA1909 LAS to EWR  Departingטיסה חזרה 07:33

((Las Vegas, NV (LAS
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יום שני 20 נובמבר
 - העתק: סמינר רכזות חינוך בלתי פורמלי במרסיי,צרפת

אורלי זרחין

 מירי בהשתלמות מנהלות לשכה 00:00

ירושלים

 8:00 צוות רתמים - רועי גטלר, נתנאל כהן, 08:00 - 08:30
ליאור נחמה, צביקה בלומשטיין, נדב פרץ, אדוה, אופיר צימרינג

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 8:45 חן גולדמן 08:45 - 09:30

 -  (במשרדו של ערן ) 9:30  תחיה ודודו  קלינגר 09:30 - 10:00
ערן דורון

 ביקור רן קיוותי ברמת הנגב עם אפי מחלף 10:00 - 12:00
 - ערן דורון (במועצה )מנהל אשכול דרום ועוזי חבשוש

 (במשרדו  12:00 ג'רד ודפנה - הערכות לביקורים12:00 - 12:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 (חוות  13:30 אצל רחלי ואמיר אנטיגונוס 13:30 - 15:00
אנטיגונוס)

 (במשרדו של ערן ) 16:30 רוני מרום 16:30 - 17:30

 מזכירות רתמים 18:00 - 18:30

יום רביעי 22 נובמבר
 - העתק: סמינר רכזות חינוך בלתי פורמלי במרסיי,צרפת

אורלי זרחין

מירי בהשתלמות מנהלות לשכה 

 שידור ברדיו דרום לתכנית של דוד יוסוב מארח 08:00 - 09:00
 (רדיו דרום ב"ש)ראשי רשיות וח"כ 

 ועדת מעקב לאתר הפסולת אשלים עם אדוה 09:30 - 11:30
 - טל פודים (משרדי המועצה האזורית רמת-נגב)והילה

 תזכורת: הנחיות בינוי ועיצוב לישובי המועצה- 11:30 - 12:30
 - ראומה ערוסי (אצל שירה/ ערן)יודן רופא, ערן ושירה

 (לשכת ראש המועצה רמת נגב -  קולחי כלא נפחא13:00 - 14:30
 - איתי פרימןערן דורון )

  15:00 - קדם מליאה עם אדוה, אליעזר ושירה 15:00 - 16:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 16:30 אמנון בן דהן פגישת המשך עם עוזי 16:30 - 17:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )חבשוש 

 (במשרדו של ערן ) 17:30 ערן גיא  תושב כמהין 17:30 - 18:00

יום שישי 24 נובמבר
 - העתק: סמינר רכזות חינוך בלתי פורמלי במרסיי,צרפת

אורלי זרחין

 סופשבוע עין חרוד 80 שנה לדני11:00

שבת 25 נובמבר
 - העתק: סמינר רכזות חינוך בלתי פורמלי במרסיי,צרפת

אורלי זרחין

 סופשבוע עין חרוד 80 שנה לדני19:00

יום ראשון 19 נובמבר
 העתק: סמינר רכזות חינוך בלתי פורמלי 00:00

 - אורלי זרחיןבמרסיי,צרפת

 - ערן דורון (במדרשה) 8:00 - ג'רד שוטף במדרשה08:00 - 08:45

 9:00 ברכות לבית ספר משאבים בצעדת בן 09:00 - 10:00
 (קבר בן גוריון )גוריון  

 (במשרדו של 10:30 שפרה בוכריס ואופיר קלימי 10:30 - 11:15
 - ערן דורוןערן )

 12:30 בחינת שיתופי פעולה אשכול נגב מזרחי 12:30 - 13:30
 - רויטל עטר  (מועצה אזורית רמת נגב - לשכה ערן דורון )ורמת נגב

כלפון-משרד איגוד רשויות אשכול

 13:30 עוזי אפרת, אבי להם, שירה מור יוסף, 13:30 - 14:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )איתי דוינסקי בנושא שיזף

 14:30 פגישת הכנה לוועדת גבולות שתתקיים 14:30 - 15:30
 - ערן דורון (משרד ערן)13.12

 (במשרדו של ערן ) 15:45 נלי שחר 15:45 - 16:15

יום שלישי 21 נובמבר
 - העתק: סמינר רכזות חינוך בלתי פורמלי במרסיי,צרפת

אורלי זרחין

מירי בהשתלמות מנהלות לשכה 

 (טלפונית  שיחה טלפונית - עדי ניר שגיא, מנדל08:30 - 09:00
(050-5752852Hani Botrashvili-Hotoveli - 

 10:00 אצל אמנון חב' עדליא עם אדוה בנושא 10:00 - 11:00
 - ערן  (רח' המלאכה 3 בית ויקטוריה קומה 3 תל אביב )יעוץ כלכלי 

דורון

 11:30 אצל פיני כהן יו"ר  "קרן נוי " עם ערן 11:30 - 12:30
 גרטנר מנכ"ל מגלים, דידי פז מנכ"ל נגב אנרגיה ועוזי חבשוש 

 - ערן דורון(משרדי קרן נוי רח'  יגאל אלון 98 תל אביב)

 13:00 אצל עוזי לוי מנכ"ל דירה להשכיר עם 13:00 - 14:00
 (רח' אפעל 25 קרית אריה פ"ת בית אמות פלטינום קומה ארז ירדני 

 15:00 פגישת המשך עם ישי שכטר ומושיק ביבי 15:00 - 16:00
 (גני התערוכה שער 1 (בוויז גורן אמיר יועצים יש חניהעם אדוה ועוזי 

 17:00 ברכות בפתיחת קורס פעילים בנושא מזון17:00 - 17:30
 (במועצה )מקיים 

 18:00 מפגש תיירנים : סיכום 2017 והצגת 18:00 - 20:00
 - ערן  (מ"פ רמת הנגב )תוכנית עבודה 2018  והחומש המועצתי

יום חמישי 23 נובמבר
 - העתק: סמינר רכזות חינוך בלתי פורמלי במרסיי,צרפת

אורלי זרחין

 מירי בהשתלמות מנהלות לשכה 00:00

אזכרה לדוד בן גוריון 

 (במשרדו  8:00 ג'רד ודפנה - הערכות לביקורים08:00 - 08:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 8:30 מתן דהן - יוזמות ופרויקטים08:30 - 09:00

 9:00 אבי גבאי- יו״ר מפלגת העבודה09:00 - 11:00

 ערן חרמוני10:30 - 11:00

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 11:00  שירה מור יוסף 11:00 - 12:00
דורון

 טקס בן גוריון13:00 - 16:00
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יום שני 27 נובמבר
00:00JCO משלחת אנשי ציבור- POM (מדינת ישראל)  ג'רד - 

וויט

ירושלים

 (יס פלאנט  חיים אלוש - כנס החקלאות השנתי08:45 - 09:45
באר שבע )

 ניחום אבלים רוני קוריאל10:30 - 11:30

 (בכנסת חדר 0211 קומה 0  12:00 אצל חיים ילין 12:00 - 13:00
 - ערן דורוןליד האודיטוריום ירושלים )

 - עוזי  (בכנסת קומה אפס 1818) דודי אמסלם13:00 - 14:00
חבשוש

 אצל אלי בן דהן סגן שר הבטחון עם עוזי 14:00 - 14:40
 - ערן דורון (ירושלים - בכנסת חדר 1458 קומה 1 )חבשוש

 (אלי כהן 10/16) ניחום אבלים באשקלון אבי כהן16:00 - 17:00

 18:00   מפגש צעירי ביר הדאג' וצעירי רמת 18:00 - 20:00
 - ערן דורון (ביר הדאג')הנגב 

יום רביעי 29 נובמבר
JCO משלחת אנשי ציבור- POM(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

00:00 HIP (מועצה) ג'רד וויט - 

 -  (במשרדו של ערן ) 8:00 שגיא בשן עם אדוה 08:00 - 09:00
ערן דורון

  10:00 אורי מלכה ועודד נחמיה עם יוני שריר10:00 - 11:00
 - ערן דורון(גילת במשרדים הסיירת הירוקה )

 איציק מושייב - שיחה אישית13:00 - 14:00

 מפגש במועצה לכיוון בן גוריון14:00 - 15:30

 - ערן דורון בסיס רמון - משלחת מקולורדו15:45 - 17:45

יום שישי 1 דצמבר
JCO משלחת אנשי ציבור- POM(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 HIP(מועצה) ג'רד וויט - 

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב

שבת 2 דצמבר
JCO משלחת אנשי ציבור- POM(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 HIP(מועצה) ג'רד וויט - 

יום ראשון 26 נובמבר
 העתק: סמינר רכזות חינוך בלתי פורמלי 00:00

 - אורלי זרחיןבמרסיי,צרפת

 (במשרדו  8:00 יוני שריר פגישה התחלת תפקיד08:00 - 08:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30
 - אדוה לוידשל ערן )

 -  (במשרדו של ערן ) 9:30 אליעזר ואדוה - שוטף 09:30 - 10:00
ערן דורון

 - (חדר ישיבות מועצה ) 10:00 פורום תיאום ביצוע10:00 - 12:00
ערן דורון

 - FW Alon: ביקור ועדה בינמשרדית - מופ11:30 - 13:00

 12:00 עדכון מצב תיכון אזורי עם אדוה, ספי, 12:00 - 12:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שירה וגד גולדווסר

 13:00 26/11 חטיבת ביניים לממ"ד עם ישראל 13:00 - 14:00

 -  (במשרדו של ערן ) 14:00 מעיין עשת - שוטף 14:00 - 14:30

 15:00 אריק יעקב ואופיר צימרינג בנושא גיוס 15:00 - 16:00

 16:00 שוטף דפנה כהן עם אושרה קמחי 16:00 - 17:00

 פעילות פרטית18:00 - 19:00

יום שלישי 28 נובמבר
JCO משלחת אנשי ציבור- POM(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30 עוזי חבשוש - שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

 (רמת הנגב ) ביקור עוזי דיין ברמת הנגב 10:30 - 13:30

 (משרדו  15:00 עם חנן גינת הכנה לישי שכטר15:00 - 15:30
 - ערן דורוןשל ערן )

 15:30  פגישת המשך עם ישי שכטר ומושיק ביבי15:30 - 16:30
 (במשרדו של ערן דורון,  מ.א. רמת הנגב עם חנן גינת, אדוה ועוזי 

 - ערן דורון)

 16:30 ערן דורון + חנן גינת + הדס שפירא  -  16:30 - 17:30
 - Hanan Ginat  (רמת הנגב)סוכם בין מירי לרונית

(Moetza-Chairman)

 שביל ישראל באופניים- הילל זוסמן18:00 - 19:00

יום חמישי 30 נובמבר
JCO משלחת אנשי ציבור- POM(מדינת ישראל) ג'רד וויט - 

 HIP(מועצה) ג'רד וויט - 

 נסיעה על כביש 10 עם נציגי ממשל קולורדו08:30 - 10:00

 ניצנה 10:00 - 11:30

 ביקור אצל משק כץ כולל ארוחת צהריים11:30 - 13:30

15:30 - 14:00B ביקור בפלוט 

 עלייה לקבר של שמוליק15:30 - 16:45

 (לובי קפה ועוגה - משלחת אנשי ציבור קולוראדו16:15 - 17:00
 - ג'רד וויטמועצה)


