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30 יוני 2019 - יוני 2019
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יום שני 1 יולי
ירושלים

 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש
 צוות שיזף - שירה מור יוסף, גד גולדווסר, יוספה 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )דברה ואיתי דוינסקי
 חה"כ יעקב מרגי+ ערן דורון+ הגר שרן+ מושיק10:30 - 11:30

 - Hagar Sharan (כנסת חדר 2802)ביבי לידיעה 
 אליוט קרפ12:00 - 13:00
 יפה בן דוד מזכ"לית הסתדרות המורים ערן 13:45 - 14:45

 (לשכת דורון ראש מועצה אזורית רמת הנגב -פגישת הכרות
 - סימה דוידיהמזכ"לית בן סרוק 8 תל אביב קומה 4 חדר 402)

 ייעוץ משפטי בנושא ארנונה חלף היטל השבחה 15:15 - 16:45
ועתירות-ערן דורון, איתי הס, אבי פורטן,איל מאמו,אורי פורת 

 - Itay  (מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98 ת"א קומה 47)ועינת שרקי
Hass

 סיום קורס מדצים - יער חנתון17:30 - 21:30

יום רביעי 3 יולי
עידן בקורס מאיצים דיגיטליים

 (במשרדו של ערן ) עמי אוח - אישי08:00 - 08:30
 איתי ומור דוינסקי עם ג'רד - לקראת היציאה 08:30 - 09:30

 - ערן דורון (במועצה אצל ערן דורון )לשליחות
 יוזמה התיישבותית למורים בטללים עם אופיר, 10:00 - 11:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ספי, שרון מזרחי, עוזי דלל 
 (משרדו  תזכורת - מיזמים חושבים עושים 11:002019 - 12:00
 - הילה קפלןשל ערן מועצה)
 (הברזל 3, רמת  צילומים לערוץ 20 שמעון ריקלין 17:30 - 21:00

 - ערן דורוןהחייל)
 מפגש הוקרה לנהגים אוטובוסים צהובים פרטים18:30 - 21:00

 - מאיה  אלמליח (ב"ש )בהמשך...

יום שישי 5 יולי

שבת 6 יולי

יום ראשון 30 יוני
 (במשרדו של ערן )עידן דרור - שוטף

 - אופיר צימרינג (שיזף) פרידה מאיציק בר08:30 - 09:30
 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30

 - אדוה לוידשל ערן )
  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:30

 - ערן דורון(חדר מליאה)
 ביקור שלום נורמן 11:00 - 12:30
  תזכורת  - שיחת עובדים עם ראש המועצה 12:30 - 13:30

 - ערן דורון(במליאה)
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) הילה קפלן - שוטף 13:30 - 14:00

 (משרדו  הזוג הירש תורמים מסידני עם זאב קדם14:00 - 14:25
 - ערן דורוןשל ערן )

 פורום פיתוח כלכלי- עוזי, יענקל'ה, שירה מור 14:30 - 16:00
 ישיבת דירקטוריון מפעלי רמת הנגב לאישור 15:30 - 16:30
 ממשק רישוי עסקים ואגף שפ"ה טיפול באשפה 16:30 - 17:15
 - ערן דורון (הנדסה ) ועדה לתכנון ובניה 17:30 - 18:00
  ישיבת מליאה - שינוי תאריך למליאה מס' 7 18:00 - 20:30

יום שלישי 2 יולי
 כוללנית רמת הנגב - מערכת הבטחון ,שמורות 08:00 - 09:00

 (באר שבע לשכת התכנון מחוז טבע, בדואים  בתכנית הכוללנית
 - גל תכנוןדרום - באר שבע אצל תומר)

 שטחי אש וממשק עם מערכת הבטחון בתכנית 09:00 - 10:00
 (באר שבע לשכת התכנון מחוז דרום - באר הכוללנית רמת הנגב

 - גל תכנוןשבע אצל תומר)
 (במשרדו דיון בנושא צמ"ד וקהילה במשאבי שדה10:30 - 11:30

 - אופיר צימרינגשל ערן)
 פיליפ ז׳אנק - ביקור בפיתוח של קדש מקק״ל 12:30 - 14:30

 - ערן דורוןאוסטרליה
 ישיבת מועצת מנהלים מכון למורשת בן גוריון15:15 - 16:30
  קבלת פנים בבית השגריר האמריקאי לכבוד 17:304.7 - 22:30

(   ICC INTERNATIONAL CONVENTION  CENTERרח' שז"ר 1 ירושלים)

יום חמישי 4 יולי
 - שירה אברהמיחופש- שירה

 הסכם שיתןף פעולה אורון עם שי חג'ג', אייל 09:00 - 10:00
 - ערן דורון (מרכז המועצות )בלום, ערן דורון ועוזי חבשוש 

 מיכל בן שושן10:30 - 11:00
 (במרכז המועצות האזוריות ) קובי אלירז11:00 - 12:00
 (במרכז  ישיבת הנהלה מרכז המועצות האזוריות 12:00 - 14:00

 - ענת דורהמועצות)
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7 יולי 2019 - יולי 2019
13 יולי 2019

יום שני 8 יולי
ירושלים

 חוות 20-21 - דיון בהתנגדויות בועדה המחוזית -09:00 - 10:00
 - Tik Project (ועדה מחוזית)חוות 20,21

 ניחום אבלים ניר קדמי11:15 - 12:15
 נוהל הקמת יישוב עובדה עם יוני שריר אצל דור 12:30 - 13:30

 ( משרד בלוך רכז אסטרטגיה אגף תקציבים משרד האוצר 
 - doreb@mof.gov.ilהאוצר  קפלן 1 קומה 2 ירושלים )

  יועז הנדל+ ערן דורון+ מושיק ביבי+ הגר שרן13:45 - 14:45
 - Hagar Sharan(הכנסת, חדר 1226)

 (במשרד  ערן דורון, פיני כהן, נועם ניצני 16:0016:00 - 17:00
 - Mor Plonskiמגלים באירפורט סיטי)

יום רביעי 10 יולי
 נמרוד מדר המזכיר החדש של שדה בוקר - 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (בשדה בוקר )היכרות עם אדוה לויד 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) קמחי ומיכל פריאל09:30 - 10:00
 לישי - מנהלת אגף צעירים משרד נגב גליל10:00 - 11:00
 חנוכת מבנה מרכז צעירים ויזמות רמת הנגב 11:00 - 12:30

 -  (מרכז צעירים החדש)בנוכחות מנכ"ל נגב גליל אריאל משעל 
ערן דורון

 (במשרדו של  צחי רם איפיון מעקב אחר משימות 12:30 - 13:00
 - ערן דורוןערן )

 (לו"ז מעודכן ביקור השר אורי אריאל ברמת הנגב 13:30 - 18:30
 - ערן דורון)

יום שישי 12 יולי
 אמיתי מגד13:00 - 16:00

שבת 13 יולי

יום ראשון 7 יולי
 (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 )
 -  (מליאה) מטה מועצה בנושא פיתוח ותשתיות 09:30 - 11:00

ערן דורון
 (במשרדו של ערן ) עידן דרור - שוטף11:30 - 12:15
 -  (במשרדו של ערן ) 12:15 ספי מלכיאור- שוטף 12:15 - 13:15

ערן דורון
 (במשרדו של ערן ברמת  שמוליק לוי מועמד ממ"ד 13:15 - 14:00

 - ערן דורוןהנגב )
 (חדר  ישיבת סטטוס - פתיחת שנת הלימודים14:00 - 15:00

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

דורון
 רוני מרום בנושא מעבר תלמידים לתיכון האזורי 16:00 - 17:00
 ועדת בטיחות בדרכים עם דוד סבח, אדוה , 17:00 - 18:00

צביקה אלעזרי, מאיה, אילון צחור, גד או שירה , שיפרה בוכריס,
 -  (במליאה) צוות משימה לבחינת תנועות הנוער 18:00 - 19:00

יום שלישי 9 יולי
 צוות מרכז טיפולי עם שירה, גד, ורד חדידה וספי08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )- פעם בשבועיים 
   תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 -  (במשרדו של ערן )  ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 09:30 - 10:30

ערן דורון
 FW: סיור למידה ברמת נגב  -אגף הון אנושי 10:30 - 13:30
 - רועי דהן (מועצה אזורית רמת נגב )משרד הפנים 

 גד גולדסוואר13:00 - 14:00
 ארגון לומד- טדים על אגפי ומחלקות המועצה- 14:00 - 15:30

 - ורד פליישר (בית גיל הזהב)חלק ב
 ביקור השר יצחק ועקנין שר הדתות ברמת הנגב 15:30 - 18:00
 18:00 פגישה עם שר הדתות-ערן דורון, ועדה 18:00 - 19:00

חקלאית פתחת ניצנה, מרכזי משקים פתחת ניצנה, יענקלה 
 - yaacovm1 (קדש ברנע- בבית של איציק לוי)מוסקוביץ

יום חמישי 11 יולי
 אראל ארצי ואריה וינד בנושא שביל אופניים 08:00 - 08:30

 (בשדה בוקר )שדה בוקר מדרשה 
 - אדוה לויד אדוה וערן - סיור חורשת הפלמ"ח09:00 - 09:30
 קאבירה שרעבי מנכ"לית מדברן וערן פוקס  + 09:30 - 10:30

 - ערן דורון (מוא"ז רמת הנגב במשרדו של ערן דורון )הילה קפלן
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שפרה בוכריס- שוטף 10:30 - 11:15

דורון
 (משרדו  פגישה עם הלל מאור- מועמד לנגב סיני11:15 - 12:00

 - ספי מלכיאורשל ערן)
 נילי אבינון -הקמת האב חינוכי ליזמים בחינוך 12:00 - 13:00

 (במשרדו של ערן דורון ראש בוויז - מועצה אזורית עם ספי מלכיאור 
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) נטע שחם - אישי 13:30 - 14:00
 14:00 פגישה בנושא בית ספר למשתלמים- ערן 14:00 - 15:00

 - (מועצה אזורית רמת נגב- משרד ערן)דורון, דוד בן לולו, ציון שמר
 נחמיה שחף ועמיר ססלר - הצגת תכנית חומש 15:00 - 16:00

 (במשרדו של ערן ברמת הנגב )רמת הנגב עם שירה, עוזי ויענקלה
 (במשרדו של ערן ) גרטה 16:00 - 16:30
 פעילות פרטית16:30 - 20:00
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14 יולי 2019 - יולי 2019
20 יולי 2019

יום שני 15 יולי
ירושלים

עידן חופש
 יפעת שאשא ביטון (שרת הבינוי והשיכון)+ ערן 12:30 - 13:30

 (קלרמון גאנו 3, מזרחדורון+ הגר שרן+ מושיק ביבי ואסנת קמחי
 - Hagar Sharanירושלים, משרד הבינוי והשיכון, קומה 3 )

 אוסנת קמחי - ישן מול חדש13:30 - 14:30
 (כנסת מספר חדר 1405) גדעון סער16:00 - 17:00
 דיאנה אנדרסון במועצה 17:00 - 19:00

יום רביעי 17 יולי
 - ערן  (במשרדו של ערן ) עוזי חבשוש, שוטף קצר 08:00 - 08:30

דורון
 (בית גיל הזהב – מועצה  ועדת היגוי רמת הנגב10:00 - 17:00

 - גל תכנוןאזורית רמת נגב.)
 ארוחת צהרים עם  JULI AND SAUL RUBEN לאס12:00 - 13:00

 - ערן דורון (קורנמל )ואגס
 (במשרדו של ערן ) דנה לרנר 15:00 - 16:00
 - Harel  (משרדי המועצה) מכרז חממות פריפריה16:00 - 17:00

Ram

יום שישי 19 יולי

שבת 20 יולי

יום ראשון 14 יולי
עידן חופש

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

 (חוות שבדרון ביער    חומש ותכניות עבודה 2020 09:00 - 20:00
 - ערן דורוןלהב )

יום שלישי 16 יולי
 - ערן דורון דיאנה אנדרסון 08:00 - 10:30
 רינה מצליח10:30 - 11:30
 אופיר - ערן בר-טל ( ישראל היום), ערן דורון, 11:30 - 17:00

 (מ.א רמת עידן דרור, שירה מור יוסף (מ.א רמת הנגב) - סיור
 - אביגיל גברילוקהנגב)

יום חמישי 18 יולי
מירי בחופש

 (חגים דתיים יהודיים)צום י"ז בתמוז
 (אצל אבי  אבי עטר וערן דורון  - פגישה עבודה 07:30 - 08:30

 - ערן דורוןעטר )
 - ערן  (משרדו של ערן ) ליאת מעוז - ראיון מנדל 09:00 - 10:00

דורון
 סיור של חה"כ רם בן ברק במועצה אזורית רמת 10:00 - 13:30

 (לרשום ב-waze- מועצה נגב+ ערן דורון+ מושיק ביבי+ הגר שרן
 - Hagar Sharanאזורית רמת נגב )

 (קיבוץ עינת ) הלוויה מעיין עשת 16:30 - 19:00
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21 יולי 2019 - יולי 2019
27 יולי 2019

יום שני 22 יולי
ירושלים

 אצל ערן ראובני08:30 - 09:30
 אצל רם זהבי עם ספי מלכיאור וערן דורון  - 09:45 - 11:00

 - ערן  (משרד החינוך מחוז דרום ב"ש )הערכות לשנה"ל הבאה 
דורון

 פגישה בנושא הכנות לתוכנית עבודה 2020 רמת11:00 - 13:00
הנגב משתתפים: גבריאל, ערן דורון, שירה מור יוסף , אבי לוי, 

 (בחדר ישיבות בקומה ה2 ברחוב התקווה 4 באר אניס , גד גולדווסר
 - סגלית יפרחשבע קומה ה2)

 Updated invitation: ערן דורון ושלום נורמן @ 14:00 - 15:00
Mon Jul 22, 2019 14:00 - 15:00 (IDT) (eran@rng.org.il) 

(Ziona Cafe, Weizman St 18, Ness Ziona, Israel) - 
trigu.institute@gmail.com

  נתנאל איזאק והאחים נוימן על נווה תמרים16:30 - 17:30
(מגדלי משה אביב קומה 61 בורסה רמת גן )

יום רביעי 24 יולי
 - שירה מור יוסף (סיור בשטח) טיילת מצוק הצינים08:00 - 09:30
 (במשרדו  הילה קפלן ויעל גרינולד  חומש אשפה 10:00 - 11:00

 - ערן דורוןשל ערן )
 -  (מוא"ז רמת הנגב ) סיור אבי רואה ברמת הנגב 11:00 - 14:00

ערן דורון
 סיור עוזר שר הבטחון ונציגיו + ראש מוא"ז רמת 14:00 - 16:00

 (מועצה אזורית נגב + אג"ת + איילים + יואל ויהודה מהחט"ל
 - Rivlin, Yoelרמת נגב)

 (מקלט ישיבות במשאבי  מזכירות משאבי שדה 15:00 - 16:00
 - ערן דורוןשדה )

יום שישי 26 יולי
 פסטיבל הבירה באשלים11:30 - 13:00

שבת 27 יולי
 השקת ספר יגאל צחור17:30 - 18:30

יום ראשון 21 יולי
 הקמת חממה טכנולוגית עם אראל רם, עוזי 08:00 - 09:00

 (מועצה מקומית חבשוש, אליעזר, אבי להם ודבשי ודוד בו לולו
 - ערן דורוןעומר - חדר ישיבות )

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

 - ערן  (חוות שבדרון) חומש ותכניות עבודה 2020 09:00 - 16:00
דורון

  (בשבדרון) קדם מליאה עם אדוה, אליעזר ושירה 11:30 - 12:30
- ערן דורון

 שדות נגב18:00 - 19:00

יום שלישי 23 יולי
 צוות מרכז טיפולי עם שירה, גד, ורד חדידה וספי08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )- פעם בשבועיים 
   תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00

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

ERAN
 -  (במשרדו של ערן )  ג'רד - שוטף ( דו שבועי) 10:00 - 11:00

ערן דורון
 חתימה על דוחות 2018 עם אורטל מבקרת 10:00 - 10:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )משרד הפנים ואליעזר 
 בגנים בקדש ברנע 11:00 - 12:30
 בחינת שת"פ רמת נגב אשכול- אזורי תעשייה 13:30 - 14:30
 צוות משימה מרחבעם עם שירה, גד, שמואל בזק14:30 - 15:00
 אסתר עקיבא ואליעזר כהן - הכנה לפגישת 15:00 - 16:00
 גולן כפרי ופטריק מזוז בנושא פרוייקטים 16:00 - 16:30
 מנכ״ל חברת הבנייה ס.ס. קרן אשר בונה עבורנו16:30 - 17:00
 לא לקבוע 17:00 - 21:30
19:45 - 18:45housing fund שיחת ועידה 

יום חמישי 25 יולי
 - ערן  (במשרדו של ערן ) שירה אברהמי- שוטף 08:00 - 09:00

דורון
 ניר גלילי (מנכ"ל סונול)+ ערן דורון (ראש מ.א 09:00 - 10:00

 (לרשום ב-waze- מועצה אזוריתרמת נגב)+ הגר שרן+ מושיק ביבי
 - Hagar Sharanרמת נגב )

 (המרכז לחקלאות  10:00 הנהלת מו"פ חצי שנתי 10:00 - 12:00
 - yaacovm1מדברית )

 סיור ברמת נגב- צביקה האוזר+ יועז הנדל+ ערן11:00 - 14:30
 - Hagar  (מועצה אזורית רמת נגב )דורון+ הגר שרן+ מושיק ביבי

Sharan
 (לשכת  פעילות החטיבה להתיישבות -  רמת נגב14:30 - 15:30

 - Avni, Yehudaראש מועצה רמת נגב)
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) ורד חדידה - שוטף 15:30 - 16:30



5 ערן דורון14:57 07/08/2019

שוהדגבא
123

45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

אוגוסט 2019
שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

28 יולי 2019 - יולי 2019
3 אוגוסט 2019

יום שני 29 יולי
ירושלים

 הסדרת קרקעות מול רמ"י עם שירה מור יוסף, 08:00 - 08:45
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )אורלי גלעד, ואבשה 

 עמנואל רוטשילד , הסעות כיתה ז' לירוחם עם 08:45 - 09:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )ספי 

 סיור הכרות ערן דורון ראש מועצת רמת נגב 11:00 - 12:30
 - Ester Akiva (מרכז שוורץ רייסמן רחובות)במרכז שוורץ רייסמן

 גרניט אלמוג- מנדל14:00 - 15:00
 (כנפי  אצל השר יצחק ועקנין השר לשירותי דת16:30 - 17:30

 - ערן דורוןנשרים 7 קומה 1 ירושלים )

יום רביעי 31 יולי
 (במשרדו של ערן ) ניר אלקסלסי 08:00 - 08:30
 שיחה טלפונית - ערן מאיר בנושא קראוונים 08:30 - 09:00

 - ערן דורון (במשרדו של ערן )וחשמל 
 ביקור וסיור גלעד שרון ברמת הנגב 09:00 - 12:00
 - ערן דורון ורד חדידה שוטף12:30 - 13:30
 (במשרדו  ניר פרידמן בנושא פינוי אשפה בחאן 14:00 - 14:30

 - ערן דורוןשל ערן )
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) יוני שריר, שוטף 14:30 - 15:00
 סיון כהן שחרי, מנהלת פרויקטים  קרן מיראג' 15:00 - 15:30
  הצגת מערך הפרדת פסולת וחד פעמי במועצה16:00 - 17:00

 - יעל גרינוולד(משרד ערן)
 סער והדס בדש - מיזם לאתר מורשת לחקלאות 17:00 - 17:30

 (במשרדו של ערן )קדומה 
 החטיבה להתיישבות בנושא פיתוח אזורים 17:30 - 18:30

לאומיים בנגב עם יואל ריבלין, יהודה אבני , שלמה חסון , 
 - ערן דורון (חדר המליאה במוא"ז רמת הנגב )אופיר, שירה ועוזי 

יום שישי 2 אוגוסט

שבת 3 אוגוסט

יום ראשון 28 יולי
 (משרדו  8:30 שוטף - ערן ואדוה (פעם בשבוע)08:30 - 09:30

 - אדוה לוידשל ערן )
  9:30  מטה מועצה בנושא חברה קהילה וחינוך 09:30 - 11:30

 - ערן דורון(חדר מליאה)
  אצל צחי רם, אפיון מעקב אחר משימות 12:00 - 12:45

 - ערן דורון(ברביבים )
 ארוחת צהרים עם שותפים gma איציק צור 13:00 - 14:00

 (קורנמל)ויענקלה 
 (אצל  הסכם חקלאות פתחת ניצנה - לחתימה16:00 - 17:30

 - יואב מורג יואב מורג  במשרד החקלאות מרכז אזורי חקלאי  גילת)
[Yoav Morag]

  (שיחה לנייד של דורון ערן ) ערן דורון/נועם ניצני 17:00 - 17:30
Noa Deutsch -

 - ערן דורון (חדר מליאה במועצה ) ישיבת מליאה 18:00 - 20:30

יום שלישי 30 יולי
 8:00 צוות תיכון אזורי - ספי מלכיאור, שירה מור 08:00 - 08:30

 - ערן דורון (במשרדו של ערן דורון )יוסף, גד גולדווסר
   תיכון אזורי - שוטף עם ספי ודפנה ארבל 08:30 - 09:00

 - ערן דורון(במשרדו של ערן )
 איתן פלדזשטיין - הקמת יישוב בדואי בעבדה09:30 - 10:00
 (רח' התקווה 4, קריית  שוטף - ערן דורון ואבי עטר11:00 - 12:00

 - ערן ראובני (DERANR)הממשלה ב"ש, קומה 1, משרד מנהל המרחב)
 כוללנית רמת הנגב - פגישה עם תאגיד שדה 12:00 - 13:00

 -  (קריית הממשלה ב"ש -  חדר ישיבות מנהל מקרקעי ישראל)בוקר 
לרמן בן שושן

 כוללנית רמת הנגב - פגישה עם אוניברסיטת בן 13:00 - 14:00
 -  (קריית הממשלה ב"ש -  חדר ישיבות מנהל מקרקעי ישראל)גוריון

לרמן בן שושן
 (חדר מליאה, מבנה  ארגון לומד- זכויות עובדים14:00 - 15:30

 - ורד פליישרהנהלה)
 לא לקבוע 16:00 - 20:00
 פרידה מגרניט במנדל17:00 - 18:00

יום חמישי 1 אוגוסט
 - סוניה רביבולשלוח לסוניה ק"מ רכב כל ראשון לחודש

 (אנדרטת חטיבת הנגב) צילומים סרט מחוז דרום08:30 - 09:30
 (air port city) שרון שביט אגם10:30 - 11:30
   שלום שמחון+ערן דורון+רינת-,תנועות נוער12:00 - 12:30

 - ליאורה ברנס(מרכז המועצות האזוריות)
 גורן עמיר13:15 - 14:15
 שת"פ בנושא "מעמד רשות איתנה " בהשתתפות14:30 - 16:00

מוטי ששון, ראש העיר חולון, אושרת גני גונן, ראשת מועצה 
 אזורית דרום השרון, ערן דורון, ראש מועצה אזורית רמת הנגב

 - חיים ברוידא(לשכת ראש העיר רעננה )
  אמיתי - Monday .com ,תכנת ניהול משימות 17:00 - 18:00

(מנחם בגין 52 מגדל סונול קומה 13 תא )


