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יום שני 30 אפריל
 - מירי טוכטרמןמירי השתלמות מנהלות לישכה 

ירושלים

דפנה בחופש

 (חדר ועדת הכלכלה ירושלים) דיון גמלים בכנסת 11:30 - 12:30

 (לשכת התכנון  ועדה מחוזית - תתל 82 + שיזף14:00 - 15:30
 - שירה מור יוסףהמחוזית קרית הממשלה ב"ש)

 חתימות בנק אוצר החייל, יאנה16:00 - 16:30

  17:00 תזכורת - טקס הענקת מלגות חקלאות17:00 - 18:00
 - yaacovm1(תחנת ניסיונות רמת הנגב חדר ישיבות)

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

 20:00 שיעור במכינת הנגב 20:00 - 21:15

יום רביעי 2 מאי
דפנה בחופש

ערב ל"ג בעומר

 (במשרדו של  8:00 רונית סויסה בנושא אשלים 08:00 - 08:30
ערן )

 פגישה מיכל בן שושן/שירה מור יוסף - תוכנית 09:00 - 09:30
 - שירה מור יוסף (במשרדו של ערן)כולננית

 09:30 ארז ירדני בנושא הקמת מוזיאון הקיבוץ 09:30 - 10:00
 (במשרדו של ערן )בשדה בוקר 

 ניר אדן10:00 - 11:00

 שמואל בזק ואליסון -פרויקטים ק"ל11:00 - 12:00

 לא לקבוע14:30 - 19:30

 השגחת מדורה- כיתות א׳19:30 - 20:30

יום שישי 4 מאי
14:00 - 09:00Brent and Julia Morris JCO VIP (מועצה) ביקור - 

ג'רד וויט

10:30 - 09:30VIP סיור במוצעה - מרכז  ביקור   תורמים מדנוור) 
 - ג'רד וויטטיפולי, מרכז חירום, תיכון חדש)

שבת 5 מאי

יום ראשון 29 אפריל
 - מירי טוכטרמן מירי השתלמות מנהלות לישכה 00:00

 8:00 איתי הס בנושא בחינת אפשרות לשיתוף 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )פעולה 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 8:30 רודני הירש 08:30 - 09:00

 - ערן דורון (חדר מליאה ) 9:30 פורום פיתוח 09:30 - 10:45

 - (חדר ישיבות מועצה ) 10:45 פורום תיאום ביצוע10:45 - 11:15
ערן דורון

 - ערן  (חדר מליאה ) 11:15 פורום חברה וקהילה 11:15 - 12:15
דורון

 (קבר ביקור עובדי מ.מ. רמת ישי בקבר בן גוריון 13:00 - 14:00
בן גוריון )

 (מועצה אזורית רמת נגב דירקטוריון מי רמת הנגב 14:00 - 15:00
 - yaacovm1- חדר ישיבות)

 14:30   צוות היגוי  דלויט: תוכנית כלכלית 14:30 - 16:30

 (במשרדו של ערן ) 16:30  קדם מליאה -  6 במאי 16:30 - 17:30

 דירקטוריון חכ"ל רמת הנגב -מצורפת הזמנה 17:30 - 18:30

 (מועדון  20:00 כמהין - פרידה מאלון צדוק 20:00 - 20:30

 (מועדון  20:30 הצגת תכנית חומש בכמהין 20:30 - 22:00

יום שלישי 1 מאי
 - מירי טוכטרמן מירי השתלמות מנהלות לישכה 00:00

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב

 סיור עם עמירה חיים בהשתתפות ספי+ ערן 09:00 - 12:30
 - מאיה  אלמליחלבית ספר בוסתן, ניצנה והגן האנטרופוסופי

 הערכות התנעה לפתיחת שנת הלימודים - 13:00 - 14:30
 - אדוה לויד (חד"ן מליאה)המשך

 (אצל בני ביטון  דיויד מיראג' בנושא נבטים 14:00 - 16:00
דימונה)

 -  (במשרדה של אדווה) 16:30 שי ברגר ואבי להם16:30 - 17:30
אדוה לויד

 לא לקבוע 17:30 - 21:30

יום חמישי 3 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)ל"ג בעומר

 (במשרדו של  8:00 מירנה ואורב צרפתי - אישי07:30 - 08:00
ערן )

 (מועצה  טקס קבלת מענקים קרן בונה טרה08:30 - 09:30
 - yaacovm1אזורית רמת הנגב)

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 9:00 שוטף דפנה כהן 09:00 - 10:00
דורון

  10:00 יענקל'ה מוסקוביץ - הערכת עובדים 10:00 - 10:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 10:30 - אופיר,רפי נשיא, ורד חדידה - תוכנית 10:30 - 11:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן)משאבי שדה

 (אצל ערן  ערן דורון+אסף כהן פיתחת ניצנה11:00 - 12:00

 (משרדו של ערן דורון  פגישה עם ערן דורון12:30 - 13:30

 אבי להם 14:00 - 15:00

  (במשרדו של ערן ) 16:00 שירה מור יוסף- שוטף 16:00 - 17:00

 17:00 **לידיעה**אצל אבי גבאי עם דויד 17:00 - 18:30

 הנחת אבן פינה לתיכון האזורי בנוכחות הורי 17:00 - 18:30

 אירוע 40 שנה לאשלים19:00 - 22:00
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6 מאי 2018 - 
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יום שני 7 מאי
ירושלים

 (קרית הממשלה קומה 4  המשרד להגנת הסביבה 08:30 - 12:30
(

 פורום מזכירי ישובים ומנהלי הקהילות ברמת 08:30 - 10:30
 - אדוה לויד (חד"ן מליאה)הנגב

 (במכונים לחקר  13:15 משלחת קק"ל אוסטרליה13:15 - 16:30
 - ערן דורוןהמדבר )

 הצגת מיפוי רמת הנגב בקורס מנהיגות את מחר17:30 - 18:30

 סיום קורס חובשים18:00 - 19:00

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

יום רביעי 9 מאי
 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (ברתמים )גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 9:00 אסף עמיחי ושי יגל בנושא קידום שיפוץ 09:00 - 09:30
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )שבילים ובניית חדשים     

 - ערן  (במשרדו של ערן )  שירה אברהמי, שוטף 09:30 - 10:00
דורון

 FW: דיון עם הוועדה הגאוגרפית בנושא חלוקת 10:00 - 13:00
 (משרד הפנים באר שבע, חדר ישיבות גדול הכנסות מנאות חובב

 - ועדה גאוגרפית דרוםקומה 3  דלת שניה מצד ימין )

 (חוות  ארוחת צהריים עם נשיא קרן בונה טרה13:30 - 14:30
 - tsionsקורנמל)

 תזכורת: פגישת שדה בוקר (אראל ארצי, יגיל 15:00 - 16:00
 אבין, יוסי גולדמן + רזי יהל) עם ערן דורון בנושאים שוטפים

 חנוכת ספריית אשלים בהשתתפות מפקחת 16:30 - 18:00
 - מאיה  אלמליח (אשלים)מנהל הספריות וראש המועצה

 17:15 סיור רכוב עם פורום משפיעים של מעוז 17:15 - 18:45
 ומשרד המשפטים בליוי  מנכלית משרד המשפטים אמי פלמור

 20:00  חנוכת תאורה במגרש הכדורגל ברביבים20:00 - 21:00
 - ערן דורון (מגרש כדורגל רביבים )+ דרור הראל ונציגי  רביבים 

יום שישי 11 מאי

שבת 12 מאי
 מפגש עם נוער מרחבעם 21:00 - 22:00

יום ראשון 6 מאי
 8:00 עוזי חבשוש בנושא הכנת מסמך להסדרת 08:00 - 09:00

 - ערן  (במשרדו של ערן )מע' יחסים בין המועצה לבית השנטי 
דורון

 (במשרדו  9:00  מירי - שוטף והארכת עובדים 09:00 - 10:00
של ערן)

 Giro - חוצה את המועצה10:30 - 15:30

 - ערן דורון הכנה למדברן 11:00 - 13:00

 - ערן דורון  הכנה למשרד הגנ"ס16:00 - 17:00

 - ערן דורון (חדר מליאה) ישיבת  מליאה18:00 - 20:00

יום שלישי 8 מאי
 8:00 - צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר,08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוספה דברה ואיתי דוינסקי

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

 -  (במשרדו של ערן ) 9:30 שירה מור יוסף- שוטף 09:30 - 10:30
ערן דורון

 (במשרדו של יוני שריר + שירה מור יוסף - שוטף 10:30 - 11:00
 - ערן דורוןערן )

 (במשרדו של  מוטי זנה שוטף והערכת עובדים 11:00 - 12:00
 - ערן דורוןערן )

 13:00 ביקור השר צחי הנגבי השר לפיתוח אזורי13:00 - 15:00

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

 18:15 הצגת צוות פלד בפני האלוף איל זמיר 18:15 - 19:15
 (ניצנה אלוף פיקוד דרום עם מח"ט הר שגיא אל"מ אבי רחמים 

מיקום מדויק ישלח בהמשך )

יום חמישי 10 מאי
 (במשרדו של ערן רונן מורן - שוטף מצ"ב נושאים 08:00 - 09:00

 - ערן דורון)

 9:00 יצחק לסרי קרן פיצ'וטו עם הרב סויסה 09:00 - 09:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )בנושא מקוה ניצנה 

 ועדה מחוזית 11:00 - 12:00

 ערן דורון - ראש מועצת רמת הנגב & רביב צולר12:00 - 13:00
 - Raviv (רח' מנחם קרוייצר 12 בית מקלף קומה 8, ב"ש)- מנכ"ל כיל

Zoller

16:00 - 14:30 Rob Shwartz  14:30  מסעדת אמא רח' שמואל) 
ברוך 55 ירושלים )

 כנס מנדל17:00 - 22:00
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13 מאי 2018 - 
19 מאי 2018

יום שני 14 מאי
ירושלים

 הוואשלה08:00 - 08:30

 פגישת אריאל יוצר(סגן ממונה על תקציבים)  + 10:30 - 11:30
ערן דורון(ראש המועצה האזורית רמת הנגב) + עוזי חבשוש  

 - (משרד אריאל יוצר: קפלן 1, קומה 2 , ירושלים)בנושא: עיר עולים
עוזי חבשוש

 13:00 דיון בוועדת הכלכלה על שדה תעופה 13:00 - 14:00
 (כנסת ירושלים)בנבטים

 תומר אושרי14:00 - 15:00

 ערן דורון, ישראל נדיבי, שאול - ספר לזכרו של 16:00 - 16:30
 (מנכל רטג. רחוב עם ועולמו 3 גבעת שאול שמוליק ריפמן ז"ל
 - שאול גולדשטיין Shaul Goldsteinירושלים קומה 4)

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

 20:00 שיעור במכינת הנגב 20:00 - 21:15

יום רביעי 16 מאי
 (מרכז פיס  תרגיל חירום משותף חינוך ורווחה09:00 - 13:00

 - ורד חדידהלקשיש)

 -  (במשרדו של ערן ) 9:00  שירה אברהמי, שוטף 09:00 - 10:00
ערן דורון

 (במשרדו של  10:30  ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 10:30 - 11:30
 - ערן דורוןערן )

 -  (במשרדו של ערן ) 11:30  הילה קפלן - שוטף 11:30 - 12:30
ערן דורון

 (משרדו  15:00 חנן גינת עם ערן סיור במדברן 15:30 - 16:30
 - ערן דורוןשל ערן דורון )

 - ערן דורון סיור מדברן 16:30 - 20:30

יום שישי 18 מאי
 שיחה עם אוסנת פוקס07:00 - 08:00

שבת 19 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)ערב שבועות

יום ראשון 13 מאי
 (ישראל)יום ירושלים

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) 8:00 גלית פרג 08:00 - 08:30

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

 - ערן דורון (חדר מליאה ) 9:30 פורום פיתוח 09:30 - 10:45

 - (חדר ישיבות מועצה ) 10:45 פורום תיאום ביצוע10:45 - 11:15
ערן דורון

 - ערן  (חדר מליאה ) 11:15 פורום חברה וקהילה 11:15 - 12:15
דורון

 פגישה בנוגע למדיניות אכיפה בתיק עזוז ברמת 13:30 - 14:30
 -  (ת"א רח' הנרייטה סולד 1, בית הדר - דפנה בניין D קומה 3)נגב.

Talia Cohen

 (משרדי פאר לוין - רח' השלושה 2  אצל ממי פאר 15:00 - 16:00
 - ערן דורוןכניסהB1 קומה 5  ת"א )

 (דיזינגוף 302) פיאצה, כרם16:30 - 17:30

יום שלישי 15 מאי
 8:00 - צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר,08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוספה דברה ואיתי דוינסקי

 -  (במשרדו של ערן דורון ) 8:30 רפי נשיא ומוני 08:30 - 09:30
ערן דורון

 9:30  - רפי נשיא הכנה לדיון המשך הסדרת 09:30 - 10:30
 (במשרדו של מערכת היחסים בין הועדים המקומיים למועצה   

 - ערן דורוןערן דורון )

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 11:15 שוטף דפנה כהן 11:15 - 12:15
דורון

 (במשרדו של  12:30 אורי עטר ושירה מור יוסף 12:30 - 13:30
 - ערן דורוןערן דורון )

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

 העתק: הזמנה: בימת מנדל קבוצת ירוחם רמת 17:30 - 20:00
 (IDT) 20:00 - 17:30 ,2018 נגב, יום ג׳ 15 במאי

(mirit@rng.org.il)(מגדל הרכבת, באר שבע, ישראל)  - 
revi.hir@gmail.com

 בית מדרש מועצתי19:00 - 22:00

יום חמישי 17 מאי
 (בקציעות ) אצל מח"ט שגיא אל"מ אבי רחמים 08:30 - 11:00

 זאב אלדר11:30 - 12:00

 רמת הנגב - ביקור רז פרוייליך  - מנכ"ל החברה 12:00 - 13:30
ופרידה מקובי שרון משתתפים - ערן דורון -ר. המועצה, סיגל 

 - מחוז  (רמת נגב - לשכה )פריינטה, ספי מלכיאור, ניצה נדיל 
דרום משרד

  13:30  ספי מלכיאור שוטף + הערכת עובדים 13:30 - 14:15
 - ערן דורון(במשרדו של ערן )

 ד"ר רוני צבר וקרן ברין המשך פגישה בנושא 14:15 - 15:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אשפוז ביתי

 17:00 פגישת תושבים בעזוז עם שירה, אדוה, 17:00 - 18:00
 - ערן דורון (מועדון עזוז)אבי להם 

 שיחה עם ג'נט שרמן 18:30 - 19:30

 מדברן 19:30 - 21:00
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20 מאי 2018 - 
26 מאי 2018

יום שני 21 מאי
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג שבועות (ישראל)

 חופש08:00 - 16:30

 תחרות נדב - קרטה12:00 - 14:30

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

 20:00 שיעור במכינת הנגב 20:30 - 21:45

יום רביעי 23 מאי
 8:00 הכנה לפגישה עם שר החקלאות - יוני 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )שריר ויענקל'ה מוסקוביץ 

 -  (במשרדו של ערן ) 8:30  שירה אברהמי, שוטף 08:30 - 09:30
ערן דורון

 9:30  אריאל קפון מנכ"ל ורידיס עם עוזי והילה 09:30 - 10:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )קפלן 

 פגישה בנושא קידום ההתיישבות בניצנה 12:00 - 13:00
בהשתתפות: ערן דורון + אופיר צימרינג +צביקי + איציק בר +

 (קינג גורג 48  ירושלים, לשכת מנכ"ל החטיבהיהודה אבני + אחיה 
 - Bar hay, Zvikiלהתיישבות, קומה 1, חדר 173 )

 כנסת13:00 - 16:00

יום שישי 25 מאי

שבת 26 מאי

יום ראשון 20 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)שבועות

יום שלישי 22 מאי
 8:00 - צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר,08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )יוספה דברה ואיתי דוינסקי

 אפרת08:00 - 08:30

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

 -  (במשרדו של ערן ) 9:30 שירה מוריוסף - שוטף 09:30 - 10:30
ערן דורון

 דיון בנושא ארנונה ועדת גבולות ומשרד 10:30 - 11:30
 - אמיר אלחייק (משרדי המועצה האזורית רמת הנגב)הביטחון

 -  (במשרדו של ערן ) 11:30 ורד חדידה - שוטף 11:30 - 12:30
ערן דורון

 גדעון שביט פיטר בולוט ושפרה הורן12:30 - 14:00

 פגישת הכנה- לפגישת הסכם בנושא רט"ג רמת 14:00 - 15:00
 - שירה מור יוסף (משרדו של ערן)הנגב עם גלעד גבאי

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

 אירוע לאדם ואדמה19:00 - 22:00

יום חמישי 24 מאי
 (משרדו של ערן דורון ) מתן דהן - אישי 08:00 - 09:00

  **תזכורת **ועדת בחינה מנהל מחלקת חינוך09:00 - 10:00
 - ערן דורון(חדר ישיבות מליאה)

 (משרדו  10:00 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)10:00 - 11:00
 - אדוה לוידשל ערן )

 13:00 פגישה עם מאיר צור בנושא פיתוח אזור 13:00 - 14:00
 - אורי יהודה  אריאל הכהן [Uri (לשכת השר, בית דגן)פתחת ניצנה 

[Ariel

 עו״ד סיגל פעיל14:00 - 15:00

 ארוחת סיום ראמדן בלק׳יה18:00 - 19:00
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27 מאי 2018 - 
2 יוני 2018

יום שני 28 מאי
00:00HERTZL MELAMED JCO ג'רד וויט (מועצה) ביקור - 

ירושלים

 (במשרדו  יענקלה וציון בנושא התחנה - דחוף 08:30 - 09:00
 - ערן דורוןשל ערן דורון )

 - ערן  בני גפן - הזכיינים של מכרז לולים אשלים09:15 - 10:30
דורון

 אצל אל"מ אבי רחמים מח"ט הר שגיא בנושא 11:00 - 12:00
 - ערן דורון (קציעות)מדברן 

  15:00 אצל גבי שוחט בנושא מתקן חולות 15:00 - 16:00
(קפלן 1 משרד האוצר קומה 3 חדר 332 ירושלים)

 מושיק ביבי16:00 - 18:00

 ערב חגיגי עם שר המדע אופיר אקוניס - 70 18:00 - 21:00
 (מתחם התחנה דוד רמז 4 ירושלים )שנות חדשנות מדעית

 שיעור גיטרה18:30 - 19:30

 הזמנה: כנס מסיימי י"ב וש"שנים- חצאית כאן 19:00 - 23:00
 (IDT) 23:00 - 19:00 ,2018 קודקוד, יום ב׳ 28 במאי

(eran@rng.org.il) - 
51nn86qo8l1ub8gnf3f8rgn8a8@group.calendar.google.com

יום רביעי 30 מאי
 8:00 צוות רתמים - צביקה בלומשטין,רועי 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן)גרטלר, נתנאל, אופיר, נדב, אדוה

 (במשרדו של ערן דורון ) 8:30 דודו חורש - אישי 08:30 - 09:00

 -  (במשרדו של ערן ) 9:00  עוזי חבשוש - שוטף 09:00 - 10:00
ערן דורון

 עידן דרור10:00 - 11:00

 - (במשרדו של ערן ) 11:00 שירה אברהמי, שוטף 11:00 - 12:00
ערן דורון

 14:00 פרופ' ארנון בן תור בנושא מרכז  מחקר 14:00 - 15:00
 (מרכז המועצות האזוריות שד' עם מכון שמואל נאמן ויהודה אבני 

 - ערן דורוןשאול המלך 8 קומה 4 ת"א )

 15:00  עופר פדן ודורית קורין בנושא מירוץ 15:00 - 16:00
 (מרכז המועצות )בצעדת בן גוריון 

 חמי סל17:00 - 18:00

 (החצב 18 קומה 13  ניחום אבלים-  אלונה מילר19:00 - 20:30
נצרת עלית)

 יותם בבאי21:30 - 22:30

יום שישי 1 יוני
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב

שבת 2 יוני

יום ראשון 27 מאי
00:00HERTZL MELAMED JCO ג'רד וויט (מועצה) ביקור - 

 (מחנה  סדנת תחקור בבסיס רמון- אין שחרורים08:20 - 10:10
 - דפנה כהןרמון)

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 11:00 שוטף דפנה כהן 11:00 - 12:00
דורון

 זאב קדם- סיור עם שותפה בנושא שביל אופניים12:00 - 14:00

 מפגש עם סנדור פרנקל, נשיא קרן הלמסלי על 15:00 - 16:45
 - ערן דורוןכמרפאה האזורית

19:30 - 18:00JCO ג'רד  (פאב 40) א.ע. הרצל מלמד וחברים - 
וויט

יום שלישי 29 מאי
 (משרדו של ערן  8:00  ממ"ז דרום ניצב מוטי כהן 08:00 - 09:00

 - ערן דורוןדורון )

 -  (במשרדו של ערן ) 9:30 ספי מלכיאור, שוטף 09:30 - 10:30
ערן דורון

 (במשרדו של ערן 10:30 ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 10:30 - 11:30
 - ערן דורון)

 11:30 - צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד 11:30 - 12:00
 - ערן  (במשרדו של ערן )גולדווסר, יוספה דברה ואיתי דוינסקי

 אייל שורצמן סמנכ"ל בינוי משכ"ל עם מאיר חזן12:00 - 13:00
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )מחוז דרום בנושא שיתוף פעולה 

 ראיונות למועמדים למנהל /ת תיכון אזורי ( 13:00 - 14:00
פנינה)

 14:00 כץ עוז וויצמן משיח המועצה לישראל יפה14:00 - 15:00
 (במשרדו של ערן )בנושא שתוף פעולה חינוכי 

 15:00 הסעות עומרי בשן -ספי, ורד, נדב, מאיה,15:00 - 15:30

 15:30 אייל מור יוסף בנושא הקמת "האב" 15:30 - 16:00

 לא לקבוע 16:00 - 20:00

  (מתנ"ס / מרפאה)  אירוע לכבוד עולים לכיתה א17:00 - 19:00

יום חמישי 31 מאי
 -  (במשרדו של ערן דורון ) 8:30 חמי כהן שוטף 08:30 - 09:00

ערן דורון

 - ערן  (במשרדו של ערן ) 9:00 שוטף דפנה כהן 09:00 - 10:00
דורון

 10:00  שחף רצון -  יועץ פנסיוני מנורה מבטחים10:00 - 11:00

  יצחק לסרי והרב סויסה בנושא מקוה ניצנה 11:30 - 12:30
 - ערן דורון(במשרדו של ערן דורון )

  ענת שרגאי אורלי גלעד ויהודית זמל בנושא 12:30 - 13:00
 -  (במשרדו של ערן)שיפוץ מבנה לגיל השלישי עם גד גולדווסר 

ערן דורון

 ארז לב רן13:30 - 14:30

 -  (מעלים בניידים ) שיחת ועידה - רמת נגב - 14:00 - 14:30
Moshe Bibi

 לא לקבוע14:30 - 17:30

  מופע מחול בוגרות  להורי רקדניות +אורחים 18:00 - 19:00
 - אלונה מילר(אולם גולדה רביבים)


