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27 ספטמבר 2020 - 
3 אוקטובר 2020

יום שני 28 ספטמבר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)יום כיפור

יום רביעי 30 ספטמבר
 -  (Zoom) פגישת המשך עם ערן דורון 08:00 - 09:00

joseph.draznin@gmail.com

 - הילה קפלן פסולת אנרגיה 09:30 - 10:30

  ועדת חינוך מועצה אזורית 10:00 - 10:30
(https://zoom.us/j/98348260557)

 בית קטן בערבה, חבל אילות עם ערן דורון, חנן 10:30 - 11:30
גינת יהודה אבני, הילה קפלן, שירה מור יוסף, אופיר לוי, הדס 

 - ערן דורון (בזום רצ"ב קישור )שפירא 

 סוגיות שעל סדר היום ואשפה מוא"ז חבל אילות11:30 - 12:30
עם ערן דורון, חנן גינת, אסף עמיחי, יעל גרינוולד, הילה קפלן, 

 -  (בזום, רצ"ב קישור )הדס שפירא, רויטל טריפלר, דורון אלפסי 

 איגור12:30 - 13:00

 "צפיפות דיור במרחב הכפרי, לוח 2 - מחוז דרום13:00 - 16:00
 - מרים כהן (zoom לשכת תכנון דרום 1)"

  ישיבת הנהלה בזום- תזכורת+נושאים לדיון!14:00 - 15:00
https://zoom.us/j/98471557520?pwd=dmdMRE5YalRuV2ZTaXBXRX)

(Yyb0dyQT09Or Kobi - 

 פעילות מתנ"ס עם ספי, דרור, ורד פליישר, 15:30 - 16:30
 - ערן דורון (זום , רצ"ב קישור )אליעזר, הילה 

יום שישי 2 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב סוכות

  מרוין ישראלוב 17:00 - 18:00
(https://us02web.zoom.us/j/86284807127)

שבת 3 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)סוכות (ישראל)

 גלישה 14:00 - 16:30

יום ראשון 27 ספטמבר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (חגים דתיים יהודיים)ערב יום כיפור

  ישיבת חיתוך מצב מטה קורנה מצומצם09:30 - 10:05
(https://us02web.zoom.us/j/83977287568)ערן דורון - 

 שיעור גלישה מס 5 11:00 - 13:30

יום שלישי 29 ספטמבר
 (משאבי  ביקור ב"משותף " נלי בן משאבי שדה 08:30 - 09:30

שדה ליד הבית תינוקות )

 פגישת זום עם מיכאל גדלביץ' מנהל מחוז משרד11:30 - 12:30
בריאות עם  גל הורביץ, הילה קפלן, דרור הראל, מוטי זנה, ורד 

 - ערן דורון (זום, רצ"ב קישור )חדידה 

 ישיבת מעקב בזום-(15.7.2020)-שי חג'ג',עוזי 14:00 - 15:00
חבשוש-,נימרוד חלמיש-,ערן דורון-ר.מ. אזורית רמת נגב-הכנה 

לישיבה בוועדה הארצית בנושא משק האשפה-שלמה 
דולברג,איתי חוטר,מירה סלמון,קרנית גולדווסר,מאיה 

קרבטרי-(חבצלת ולינור-אנו נאלצים לדחות הישיבה ,אם יש 
 (באפליקצית זום ~~קישור בגוף הזימון~~ (חבצלתבעיה עם המועד

ולינור-אנו נאלצים לדחות הישיבה ,באם יש בעיה עם המועד-נא 
 - שלמה דולברגהתקשרו-רינה-03-6844200/2-תודה))

 סקירת הישובים בכוללנית- 15:30 - 17:30
 ערן+הילה+שירה+מיכל+רפי-דרך זום
(https://us02web.zoom.us/j/81770132924)שירה מור יוסף - 

 (זום , ישיבת מליאה מס' 9  ( במקום באוקטובר )18:00 - 20:30
 - ערן דורוןרצ"ב קישור )

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

 - ערן  (שיחת טלפונית ) ספי נושא מרכזי למידה 08:00 - 08:30
דורון

 - הילה קפלן (זום ) וועדת פרט08:30 - 09:30

 - ערן  (משרדו של ערן ) פגישה ערן/ניר תמרקין 10:00 - 10:30
דורון

 טרנספורמציה בדיגיטל לעסקים מ.א רמת נגב -12:00 - 13:00
 הג'וינט

https://us02web.zoom.us/j/87586878653?pwd=azJ4NUd1Y05lMUJ)
(aUFlJKy9lS0ZsUT09Tal Gal - 

 - ערן דורון (זום) מיזם גלמפינג בחאן ניצנה 13:30 - 13:45

 כנס שטיפטונה14:00 - 15:00

 (זום;  מטה חירום מועצה 15:00 - 16:00
https://us02web.zoom.us/j/82391676904)הילה קפלן - 

 גולן כפרי ופטריק מזוז בנושא תקציבים ותחנות 16:00 - 17:00
 - (בזום רצ"ב קישור )הסולאריות עם אליעזר/ אמיר והילה קפלן 

ערן דורון
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4 אוקטובר 2020 - 
10 אוקטובר 2020

יום שני 5 אוקטובר
ירושלים

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)

 רכב  השמחות יוצא לדרך ובא להעיף לכם את 10:00 - 15:30
 (פיתחת ניצנה הסכך  - פיתחת ניצנה + אשלים+ חוות בודדים  

 - רכז תרבות+ אשלים+ חוות בודדים)

יום רביעי 7 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)

08:45 - 08:30JNF קדם ישיבה פנימי ש"ב (zoom) דפנה כהן - 

  מועצה-שדה בוקר חוזה קרן הדיור08:45 - 09:15
https://us02web.zoom.us/j/85677665620?pwd=bFBPaGhUYUFYQW)

(h5WklMNHk4NnNGdz09דפנה כהן - 

  ישיבת תקציב 09:00 - 11:00
(https://us02web.zoom.us/j/87514472794)הילה קפלן - 

13:00 - 12:00UAE עתיד הנגב והסכם - LV - ראיון - ג'רד וערן  
(https://us02web.zoom.us/j/83204062644)ג'רד וויט - 

  מפגש ראשי רשויות עם רוה״מ 13:00 - 14:00
https://zoom.us/j/91345165456?pwd=cEZsQjg5VldpMFlzTUliUmZ4)

(V1Z1Zz09

  המשך תכנית סיוע לעסקים14:30 - 15:30
(https://us02web.zoom.us/j/81352164070) חברה כלכלית רמת - 

הנגב

 ערן וג'רד - ראיון למשלחת וירטאלי לאס ואגס -16:00 - 17:00
 - ג'רד וויט (https://us02web.zoom.us/j/84345025478)עתיד 

יום שישי 9 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)הושענא רבה (חול המועד סוכות)

שבת 10 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)

יום ראשון 4 אוקטובר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הראשון-ישראל)

 קליקיט ארץ ישראל - שעשועון טלוויזיוני 10:45 - 11:45
מאתגר וקורע מצחוק כל רמת הנגב משחקים יחד, לכל משפחה

 (לכל בסלון (פרס שווה לשלושת המקומות הראשונים)
 - רכז תרבותהמשפחה)

יום שלישי 6 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)

 (זום;  מטה חירום מועצה09:00 - 10:00
https://us02web.zoom.us/j/88254541179)הילה קפלן - 

 רכב  השמחות יוצא לדרך ובא להעיף לכם את 10:00 - 15:30
הסכך  - אגן משאבים ( רתמים, רביבים, שיזף, משאבי שדה, 

 (רתמים, רביבים, שיזף, משאבי שדה, טלילים, חוות בודדים)
 - רכז תרבותטללים, חוות בודדים)

 - רינת  (zoom) הכנת נייר עמדה למשרד החינוך11:00 - 13:00
חכים

  שיר ערש  לעמק - בן שני18:30 - 20:30
(https://us02web.zoom.us/j/82328002435)

יום חמישי 8 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)

09:30 - 08:30ynet  אולפן 
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11 אוקטובר 2020 - 
17 אוקטובר 2020

יום שני 12 אוקטובר
ירושלים

 - הילה קפלן (זום) פגישת מזכירים - מועצה 08:30 - 10:00

11:45 - 10:30Adiv Abed's Zoom Meeting  
(https://zoom.us/j/93863438944)Efrat Crombie Kwin - 

 - Chanan  תיק תקשורת -ראיון עם ערן דדון10:30 - 11:30
Cohen

 (זום) ועדת החינוך, התרבות והספורט11:00 - 12:00

 - הילה קפלן (זום) הגדרת תפקידים - שפ"ה 12:00 - 13:00

 ישיבה בנושא מתמחים 13:30 - 14:00
 - הילה קפלן (זום)הילה/ערן/ספי/ורד/אנה

  (זום) שירה אברהמי עם אריאל ואופיר, פאר לוין14:00 - 15:00
- ערן דורון

 - ערן דורון (טלפונית) אסף עמיחי, שוטף 16:00 - 17:00

 עבודות פיתוח שדה בוקר עם אראל ארצי, 17:00 - 18:00
 (בזום, רצ"ב נמרוד מדר, ענבר ניר ,אליעזר אמיר ודפנה כהן 

 - ערן דורוןקישור )

יום רביעי 14 אוקטובר
פעילות פרטית

 ערן דורון  ואופיר בן פורת מנהל התיכון לחינוך 08:00 - 08:30
 - ערן דורון (תיכון לחינוך סביבתי )סביבתי 

 שיחת זום / ערן דורון +מושיק ביבי+ישי 10:00 - 11:00
 - Yiffat Grosgoldשכטר+הגר שרן

 (קפה ג'ו מחלף  אורי אריאל אצל ערן דורון11:00 - 12:00
 - ערן דורוןשפירים )

 כוללנית רמת הנגב- מכינה לוועדת 12:00 - 15:00
 - לרמן בן שושן (זום)היגוי(11.11)- שריון

 פורום ראשי רשויות מייעץ לשר הבריאות 14:15 - 15:30
 -  (מצ"ב קישור לזום עם סיסמא)בתקופת הקורונה- סבב ראשון

אנה לרנר-זכות

 (בזום  פגישה בנושא אורון עם הגופים הירוקים 16:00 - 17:00
 - ערן דורוןרצ"ב קישור)

 - ערן  (בזום רצ"ב קישור ) מטה מול מטה אשלים 17:30 - 19:00
דורון

יום שישי 16 אוקטובר
 (ZOOM מצורף  כנס פתיחת שנת המלגות תשפ"א09:00 - 11:00
 - רכזת מעורבות חברתיתקישור בזימון ל)

 ענת וולקני10:00 - 10:30

שבת 17 אוקטובר

יום ראשון 11 אוקטובר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (בזום, רצ"ב  פורום מנהלים מורחב + מטה חירום09:30 - 11:30
 - ערן דורוןקישור)

 שיחה עם שרת התיירות אורית פרקש כהן10:00 - 11:00

  חוקי עזר- הצגת נתונים- דרך זום11:30 - 12:15
(https://us02web.zoom.us/j/86525012939)אווה ליפשיץ - 

 12:15 ספי מלכיאור- שוטף  חצי שעה ראשונה 12:15 - 13:15
 - ערן דורון (במשרדו של ערן )עם הילה ודפנה ארבל

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) הילה קפלן,  שוטף15:00 - 16:00

  תכנית אב נחל צין- פגישת המשך- דרך זום16:00 - 17:00
(https://us02web.zoom.us/j/84590066259)אווה ליפשיץ - 

יום שלישי 13 אוקטובר
 צוות כיתה ד08:15 - 09:00

 רם זהבי - 10:30 - 11:00

 אריאל, אופיר, זיו- ערן דורון, הילה קפלן, שירה 11:30 - 12:30
 אברהם ( רמת הנגב) - שיחת זום שוטפת 

(https://zoom.us/j/5156851769)אביגיל גברילוק - 

 עיר הבהדים- סיור17:00 - 17:45

יום חמישי 15 אוקטובר
08:30 - 07:30Nikki Laib - Parth 

 - ערן  (במשרדו של ערן ) חנן מגל עם הילה קפלן 09:00 - 09:30
דורון

 שפרה בוכריס- חיתוך מצב פשיעה רמת הנגב12:00 - 12:30

  היכרות עם מפקד דימונה סנ"צ משה הזריהן13:00 - 14:00
 - ערן דורון(במועצה )

 - הילה קפלן (זום) תאגיד- יועמשים / ערן/הילה 14:00 - 15:00

 - מיכל  התנהלות אשלים ופתחה לקראת שנה"ל15:00 - 16:00
פריאל

 -  (Zoom) פגישת המשך עם ערן דורון 2 16:00 - 17:00
joseph.draznin@gmail.com

 פגישת זום של הנהלת מועצת הנגב עם ראש 17:30 - 18:15
 מועצת רמת נגב ערן דורון בנושא הצגת תכנית "בלו פרינט"

 - ניסן בן חמו, עורך דין(באמצעות זום קישור מצורף בגוף הפגישה )
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18 אוקטובר 2020 - 
24 אוקטובר 2020

יום שני 19 אוקטובר
ירושלים

  הכנה לביקור דלית זילבר עם שירה ועוזי 08:00 - 09:00
 - ערן דורון(במשרדו ש ערן )

 - ערן דורון (במשרדו של ערן) עמית יפרח 09:00 - 10:00

 - Or  (https://zoom.us/j/95124221477) ועדת חינוך10:00 - 12:00
Kobi

 חלוקת תעודות הוקרה לצוות המח רמת נגב 10:15 - 11:00
 - ורד חדידה (אולם המליאה - בניין ראשי)מהמחוז 

 רני לובשטיין והשותף שלו עם איציק צור וערן 18:45 - 19:45
 - ערן דורון (זום, רצ"ב קישור )דורון 

יום רביעי 21 אוקטובר
 (נפגשים  סיור בעזוז עם עצירה בצמת הנגב08:00 - 13:00

 - דלית זילברבשעה 08:15 בצומת הבנגב - מצ"ב סדר היום)

 הקונגרס הציוני (עד השעה 12:00 ) תתקיים 08:00 - 12:00
הצבעה לבחירת פרקליט ההסתדרות הציונית, עמיתי כבוד 

ועוד.

 -  שיחת זום -ערן דורון + הגר שרן / שוטף 13:00 - 14:00
Hagar Sharan

 - ערן דורון ראיון בשיזף 14:00 - 14:30

 14:30 סיור בעבדת וחוות אבן ארי, מיזם 14:30 - 16:30
 תיירותי  עם ערן דורון , גלעד גבאי, צביקה צוק, רונית ניר 

 - ערן דורון(נפגשים במועצה )

 תקציב הסעות עם יוחאי דמרי ,שי חג'ג' וערן 16:15 - 16:45
 - ערן דורון (זום, רצ"ב קישור )דורון 

 הקונגרס הציוני - ישיבות הועדות, אתם תקבלו 17:00 - 18:30
במייל זימון באיזו ועדה אתם משובצים

יום שישי 23 אוקטובר
 סטאטוס צרכים מרחב עם מטה חירום הנהגת 10:00 - 11:00

 - הילה קפלן (זום)הישוב

 קורס גלישה 16:00 - 17:00

שבת 24 אוקטובר

יום ראשון 18 אוקטובר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (בלשכת  ערן דורון רכישת המרכז הבינתחומי08:00 - 09:00
 - sigal.boker@gmail.comמנכ"ל המדרשה)

 מעודכן - שימו לב לשעה. רצ"ב לו"ז ביקור 09:00 - 13:00
בתערוכה הזקן והעם במכון למורשת בן גוריון - פורום מנהלים 

 - ערן דורון (צריף בן גוריון )מורחב 

 (זום) ועדת משנה נפתי, רצ"ב סדר יום 09:00 - 13:00

 התנועה החדשה - שירי ארדיטי נחום, יואל 13:00 - 14:00
זילברמן וראשי מועצות בנושא היערכות לשנת תשפ"א ועדכון 

 בשינויים בשטח - בזום
https://us02web.zoom.us/j/88472223701?pwd=RTBmeUthOTdvST)

(M2eUZsNVZKLzhKZz09שירי ארדיטי - 

 המשך ישיבת תקציב - זימונים לאורחים נשלחו 14:20 - 17:50
 - הילה קפלן (זום)בנפרד אליהם עם אותו הקישור 

 - הילה קפלן (זום) מטה חירום מועצה 18:00 - 19:00

יום שלישי 20 אוקטובר
 09:00 סיור בפרויקטים של מקורות (משאבי 09:00 - 12:00

שדה, שדה בוקר, רביבים)לו"ז מצ"ב- ערן דורון, מאיר ארג'ואן, 
 (תחנת שאיבה נירית טופל, פטריק פרטוש, יענקלה מוסקוביץ

 - Sapirישנה משאבי שדה)

 העתק: קבוצת עבודה של ראשי רשויות-משרד 11:15 - 12:45
 הבריאות בנושא חקירות אפידמיולוגיות
(https://us02web.zoom.us/j/87375853846)Or Kobi - 

 ניחום אבלים רמי ושלומי בנדו 13:00 - 14:30

 צילום ברכה לידי כיתה ד' עליה לתנועות הנוער 14:30 - 15:00

 בחירות לקונגרס הציוני- הסבר על איך 15:00 - 16:30
מצביעים+ הצבעה לנשיא ונשיאות הקונגרס

 ההזמנה עודכנה: ערן דורון ורם שפע זום, יום ג׳ 17:15 - 18:15
 (IDT) .20 באוקטובר 2020, 5:15 אח. - 6:15 אח

(eran@rng.org.il)mkramshefa@gmail.com - 

 הקונגרס הציוני -הצבעה על החלטות הנשיאות18:30 - 19:00

יום חמישי 22 אוקטובר
 הקונגרס הציוני ( עד השעה 12:00) הצבעה על 08:00 - 12:00

החלטות הועדות 

 (זום /  ועדת פרט, הילה, אליעזר, ורד פליישר 08:30 - 09:00
 - ערן דורוןאצל ערן )

 (זום) ועדה מחוזית - ועדה מקצועית למים וביוב 09:00 - 12:00

 12:00-13:00 - תא מנהלי אגפי חינוך במועצות 12:00 - 13:00
האזוריות. אילנה נולמן, רינת חכים, מירב בן שימול, ערן דורון, 

ראובן לייבל, שרית דור, שרי שלזינגר, עליזה שרייר, אורנה 
 - לשכת מנהלת המינהל (קישור לזום בגוף הזימון )פרידמן 

 - פולינה  (ZOOM) הדרכת דשבורד רשויות 13:00#2 - 14:30
קמפינסקי

 פעילות פרטית13:15 - 13:35

 ארז לב רן14:30 - 15:30

 (מוא"ז מרחבים ) צילום לכתבה בידיעות 15:30 - 16:30

 הצבעה לחברי הועד הפועל הציוני16:50 - 17:45
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25 אוקטובר 2020 - 
31 אוקטובר 2020

יום שני 26 אוקטובר
ירושלים

 - Hagar  ערן דורון +הגר+מושיק-שיחת ועידה. 08:00 - 09:00
Sharan

 ועדה מחוזית 09:00 - 10:00

 - הילה קפלן (זום) שוטף- ספי מלכיאור 09:00 - 10:00

 (רמת הנגב,  ביקור מיכאל ביטון ברמת הנגב 10:00 - 15:00
 - ערן דורוןגדנ"ע , מתקן חולות)

יום רביעי 28 אוקטובר
 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) נטע שחם08:00 - 09:00

  עודפים במרכז האזורי09:00 - 10:00
(https://us02web.zoom.us/j/84950479165) חברה כלכלית רמת - 

הנגב

  לילי פיינטוך משרד הפנים  - פגישת עבודה10:00 - 12:00
 - לילי פיינטוך(בזום)

 (במשרדו של ערן דורון  שירי קמיניץ, נוה מדבר 13:00 - 14:00
 - ערן דורוןמוא"ז רמת הנגב )

  שיחת זום ראשי הרשויות-שר החינוך יואב גלנט15:00 - 16:00
https://zoom.us/j/93382754219?pwd=ZVIxeUFOeEFPVW0zM2ZaM)

(GNkVi9uQT09Or Kobi - 

 מפגש עבודה של ראשי רשויות בנושא מודל 16:00 - 18:00
 - פולינה  (https://us02web.zoom.us/j/83251896523)הרמזור

קמפינסקי

 תאום ציפיות וועד מדרשה +וועדת תכנון / 17:00 - 18:00
 - הילה קפלן (זום )שירה / הילה / ערן דורון 

יום שישי 30 אוקטובר
 - ערן דורון (רצ"ב קישור ) פרויקט משתלמים בזום 09:30 - 10:30

 צילומים משאית אשפה חדשה בקיבוץ שדה 11:00 - 12:00
 - יעל גרינוולד (שדה בוקר)בוקר

 ברוס לנגרטן17:00 - 18:00

שבת 31 אוקטובר

יום ראשון 25 אוקטובר
 - מירי טוכטרמןהעתק: דוד סבח בדיקה וטיפול רכב ערן 

 (במשרדו של ערן) 8:00  מירי - שוטף 08:00 - 08:30

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

  (בזום, ישלח קישור בבוקר) פורום מנהלים מורחב 09:30 - 11:30
- ערן דורון

 - ערן דורון (בזום) קדם מליאה 11:30 - 12:30

 דיון בנושא עבד'ה עם מיכל צ'רנובסקי, מעיין 13:00 - 14:00
 - ערן דורון (זום, רצ"ב קישור )ספיבק, יריב מן ויוני שריר

 מפגש ראשי רשויות עם שר האוצר14:00 - 15:00

 פדרציית התיירות - אירוע בקבר בן גוריון15:30 - 16:30

 - ערן דורון (בזום, אצ"ב קישור ) הילה קפלן,  שוטף16:30 - 17:30

 שיחה טלפונית עם ערן דורון 17:30 - 18:30
 - Hagar Sharan+מושיק,הגר,שכטר, שוקי (יצלצלו לערן)

יום שלישי 27 אוקטובר
 - אורלי זרחיןחג תנועות הנוער

פעילות פרטית

 (זום) 08:30 הקמת בית ספר למשתלמים בכמהין08:30 - 09:30

 ועדת חינוך - סכנת הסגירה של מדרשת שדה 09:30 - 11:30
 בוקר בנגב

 התחדשות מרכז מדרשת בן גוריון- פגישה 09:30 - 10:00
 - אווה ליפשיץ (משרדו של ערן דורון)מקדימה אצל ערן דורון

11:15 - 10:15ynet (בזום רצ"ב לינק) ראיון 

 - ערן דורון תקציב והאצלת סמכויות ועדים11:30 - 12:30

  ערן דורון  אצל דודו בן לולו מרכז רביבים12:30 - 13:30
 - ערן דורון(רביבים)

 מפגש מנהל המחוז עם ראשי רשויות ומנהלי 14:00 - 15:30
 אגפי חינוך- חזרה ללימודים בבתי הספר 

 - ערן דורון (במשרדו של ערן ) דפנה כהן - שוטף 16:00 - 17:00

 מפגש עם מנהלי בתי הספר17:00 - 18:00

 - הילה  (זום ) מטה חירום מועצה/מרחב עם 18:30 - 19:30
קפלן

יום חמישי 29 אוקטובר
 פעילות פרטית08:30 - 09:30

12:00 - 11:30JNF ערן דורון (מועצה) צילומים לסרטון - 

 -  (מועדון באר מילכה ) סיור - השר צחי הנגבי13:00 - 14:30
Avni, Yehuda

 ניחום אבלים פלג ניאגו16:00 - 17:00

 ביקור ב NSL לווינים-השר יועז הנדל +ערן דורון18:30 - 19:30
 - itzur (כנרת 12 איירפורט סיטי)איציק צור ויענקל'ה   


