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1 אוגוסט 2021 - אוגוסט 2021
7 אוגוסט 2021

יום שני 2 אוגוסט
 שיחה ב- teams בנושא המרלוג - ניר זמיר, דרור 08:30 - 09:00

קראוני, חגי סלע, קלמן דינס, אבישג, תמר, רועי, אריאל, 
 - רוביק דנילוביץ (פגישה של Microsoft Teams)מיכאל

 (פגישה של Microsoft  דירקטוריון פארק חצרים09:30 - 10:30
(Teamsרוביק דנילוביץ - 

 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה10:30 - 11:00
 סיור של מועצה אזורית ערבה תיכונה בחכ"ל 11:00 - 11:45

 - דרור קרואני (לו"ז מפורט )בני שמעון 
 ניחום אבלים - משה אורה12:00 - 14:00
  דיון בעניין הסכמים נגב אקולוגיה-חכל דודאים15:00 - 15:45

 - נטע-לי אביטל(משרד של נטע לי)
 (חדר ישיבות החברה  דירקטוריון חכ"ל 16:005.21 - 17:30

 - ניר בר דודהכלכלית-עידו הנגב - רחוב השלושה 1 רהט )
  פגישת הכנה לסיור ביום חמישי 05/08/21 17:30 - 18:30

 - ניר זמיר(דודאים - עידן הנגב)

יום רביעי 4 אוגוסט
 - ניר זמיר (לשכה) תכנית המנהיגות הצעירה10:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) אלי + אמיר11:00 - 11:30
 נסיעה11:30 - 12:00
  סיור + הכרות דרור מאיר - מנכ"ל פוליביד12:00 - 14:00

 - ניר זמיר(פוליביד - משמ"ה)
 נסיעה14:00 - 14:30
 חזי רז מנהל אגף חירום וביטחון משרד הפנים - 14:30 - 15:30

 (מועצה אזורית בני שמעון - מימוש תקציב לבניית מרכז הפעלה
 - ניר זמירלשכה)

 - ניר זמיר (לשכה) פ.ע. אסף רוט15:30 - 16:30
  (זום) דירקטוריון בני שמעון ייזום ופיתוח - 16:308/21 - 18:00

- דרור קרואני
 סגור18:00 - 19:00

יום שישי 6 אוגוסט
 (מרכז לבריאות  התור שהזמנת למרפאה בכללית08:30 - 08:40

 - ClalitServices@Clalit.org.ilהמשפחה - רהט א',   רהט)

שבת 7 אוגוסט

יום ראשון 1 אוגוסט
 - ניר זמיר (לשכה) אולגה + טל שם טוב08:30 - 08:45
  ישיבת צוות מטה: הסכמי עבודה שעתיים09:00 - 11:00

 - ניר זמיר(לשכה)
 צוות מטה: מש"א - מעבר מהסכם שעתי 10:30 - 11:00
 - ניר זמיר (חדר ישיבות לשכה)להסכם חודשי
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי11:00 - 12:00
 נסיעה12:15 - 13:45
 פגישת אגף בכיר תאגידים עירוניים עם חברת 13:45 - 14:45

 (משרד הפנים, רח' קפלן 2 ירושלים, חדר ייזום ופיתוח בני שמעון
 - מיכל פלד ביביישיבות קומת כניסה)

 נסיעה14:45 - 16:15
  שת"פ אשכול נגב מערבי - עמותת התיירות16:45 - 17:45

 - אורי פינטו(מ.א.בני שמעון לשכת ראש המועצה)

יום שלישי 3 אוגוסט
 - מאיה נברו דוחות גלית 07:0007:30 - 08:00
 - זהרה ישי (לשכה) רישום תצ"ר  תאשור 08:30 - 09:30
 נסיעה09:30 - 10:00
 (רחוב  סיור בעידן הנגב עם אהרון פוליבה 10:00 - 11:30

 - דרור קרואניהקיימות 5, רהט, אזה"ת עידן הנגב, צומת להבים-רהט)
 נסיעה11:30 - 12:00
 ביקורת משרד הפנים מקרקעין - סעיף 188 12:00 - 13:00

 - ניר זמיר (לשכה)פטור לרשויות איתנות
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג13:00 - 14:00
 נסיעה14:30 - 15:00
  ישיבת מועצת האיגוד - אשכול נגב מערבי15:00 - 16:30

(https://zoom.us/j/97371453718)אורי פינטו - 
 נסיעה16:30 - 17:00
 - ניר זמיר (להב) מטה עם מטה - להב17:30 - 20:30

יום חמישי 5 אוגוסט
 (דודאים - כתובת מדוייקת תשלח סיור הכרות רמ"י09:30 - 10:30

 - office@negevecology.co.ilבהמשך)
 ההזמנה עודכנה: סיור למטמנות דודאים 10:30 - 12:00

 (IDT) 15:00 - 09:30 ,2021 ואפעה, יום ה׳ 5 באוגוסט
(nirz@bns.org.il)(מטמנת דודאים) hila.barplanning@gmail.com - 

 נסיעה12:00 - 12:30
 פגישת הכנה לפגישה עם קק"ל חורבת זעק 16:00 - 17:00

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה)11/08/21
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידו17:00 - 18:00
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8 אוגוסט 2021 - אוגוסט 2021
14 אוגוסט 2021

יום שני 9 אוגוסט
 שיחה ב- zoom בנושא פארק חצרים - שי קרפ, 09:00 - 10:00

חגי סלע, ניר זמיר, דרור קרוואני, אריאל גולדמן, עומירי 
 ורדיקה, אבישג, תמר, תומר, טורקל, ליאור דיעי

(https://us02web.zoom.us/j/87419636959)רוביק דנילוביץ - 
 שיחה ב- temas בנושא שיווק פארק חצרים - ניר11:30 - 12:00

 (פגישה זמיר, דרור קרואני, ליאור מחברת BDO, אבישג, ליאור
(Microsoft Teams רוביק דנילוביץשל - 

 - דנה שמח שוטף דנה וניר13:30 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה14:30 - 15:30
 נסיעה17:00 - 17:30
 - איתי  (מועדון בית קמה) כנס מיגון בבני שמעון?17:30 - 19:30

זידנברג

יום רביעי 11 אוגוסט
 - ניר זמיר (לשכה) אושרית מימון - הדרכת תוכנה10:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) ניר + פלג + נטע לי11:00 - 12:00
 וועדת בחינה - מנהל/ת עמותת התיירות 12:45 - 15:00
 - ספיר חורין (חדר ישיבות לשכה)במרחב שקמה
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ויוסי15:00 - 16:00
 - עימאד  (זום) דירקטוריון עידן הנגב 16:003.2021 - 18:00

אל-סאנע
 נסיעה18:00 - 20:00

יום שישי 13 אוגוסט

שבת 14 אוגוסט

יום ראשון 8 אוגוסט
 (חדר  ניר מברך את אבות הבית ועובדי אחזקה08:30 - 09:00

 - ניר זמירישיבות)
 (לשכה;  ישיבת צוות מטה10:00 - 11:00

https://us02web.zoom.us/j/82886701879?pwd=cmZsL3B6ZzJsYmVk
(cjEzUVJFWnl4dz09ניר זמיר - 

 פגישת הכנה לפגישה עם שרת התחבורה 11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה)בתאריך 16/08/21

 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ונטע לי13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וניר בר דוד16:00 - 17:00
 לוויה בלהב17:30 - 18:30

יום שלישי 10 אוגוסט
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית08:00 - 09:00
 חיוב ארנונה- בריכות פרטיות וישוביות-דיון 11:00 - 12:00

 - נטע-לי אביטל (משרד של נטע לי)וחשיבה
 ועדת היגוי לשילוב הייטק בעידן הנגב - מצ"ב 12:00 - 12:30

 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום בגוף הפגישה
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:00 - 14:00
 - פלג  (חדר ישיבות חכ"ל ) פורום "בעל הבית" 14:00 - 15:00

ניאגו

יום חמישי 12 אוגוסט
 נסיעה08:00 - 08:30
 (ברוש) אלי אלמליח - סיור מושב ברוש08:30 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי10:30 - 11:30
 (לשכה;  יח"צ 11:30 - 12:30

https://us02web.zoom.us/j/88320764996?pwd=MDl0MFdiOWFRSGZ
(0eG1kSlhQQ2ZuQT09ניר זמיר - 

 פגישה בנושא הכרות וניצול כספי בהשתתפות 13:00 - 15:00
 המהנדסת החדשה , ניר זמיר,, וגזברית המועצה , לאוניד גולוב

 - שולמית שפיגל(בזום)
 - ניר זמיר (לשכה) נועה לוין15:00 - 16:00
 סגור16:30 - 19:00
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15 אוגוסט 2021 - אוגוסט 2021
21 אוגוסט 2021

יום שני 16 אוגוסט
 נסיעה10:00 - 11:30
 - ניר זמיר (ירושלים) שרת התחבורה מירב מיכאלי11:30 - 12:30
 נסיעה12:00 - 13:30
 (לשכה- ניר זמיר ( צומת בית קמה,  שימוע דודאים 14:00 - 15:30

 - ניר בר דודהמועצה האזורית בני שמעון ))
 - ניר זמיר (לשכה) ערן אדמתי15:30 - 16:00
 - ניר זמיר (לשכה) סגירת תקציב16:00 - 17:00
 (חדר ישיבות  קהילתיות דו-רובדית- חתך אמצע17:00 - 19:00

 - פלג ניאגולשכה)

יום רביעי 18 אוגוסט
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה09:30 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי10:00 - 11:00
 - ניר זמיר (ניר ) שוטף הרב גבי11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) דוד חוות הר שמש12:00 - 12:30
 נהלי קורונה לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ב 13:00 - 14:30

 (זום2; בבתי הספר 
https://us02web.zoom.us/j/86733112470?pwd=MWlBWmx4WWxW

(WDB3Qm40WERsVHVzZz09פלג ניאגו - 
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי15:00 - 15:30
 ניקיון הישוב גבעות בר - מצ"ב קישור לזום בגוף15:30 - 16:30

 - ניר זמיר (זום1)הפגישה
 מפגש מנהלי קהילה, מזכירים וצוותי קורונה- 16:30 - 17:30

 חיתוך מצב בני שמעון והיערכות להמשך
(https://us02web.zoom.us/j/83864387981) - 

 ישיבת הנהלה אוגוסט 2021 - מצ"ב קישור לזום 17:30 - 19:00
 - ניר זמיר (זום1)בגוף הפגישה

יום שישי 20 אוגוסט

שבת 21 אוגוסט

יום ראשון 15 אוגוסט
 (חדר ישיבות  ניר מברך את הילדים העולים ל-א'08:30 - 09:00

 - ניר זמירחיצוני)
 ישיבת צוות מטה: מערכת לניהול תכניות 09:00 - 11:00

 (לשכה; עבודה מקושרות תקציב
https://us02web.zoom.us/j/88002845204?pwd=dlpyZTJ2RUEzQlJsM

 אריה מצליח+צוות מטה: הצגת נושא תכניות 10:30 - 11:00
 - ניר זמיר (זום )עבודה מחוברות תקציב 

 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וזהרה11:00 - 12:00
  הצעת מחיר של קנדו - זיהומים במט"ש רהט 12:00 - 13:00

 - דרור קרואני(לשכת ראש מ.א בני שמעון )
 נסיעה13:30 - 14:00
  ועדת מכרזים עמותת התיירות פתיחת מעטפות14:00 - 15:00

 - leorasd75@gmail.com(מועצה אזורית שער הנגב, ישראל)
 נסיעה15:00 - 15:30
 ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה בני שמעון 16:00 - 17:30

 - מיכל זמיר (זום )2021008
 - Meirav  (לשכתו של ניר) עודד זבולון, ניר זמיר18:00 - 18:30

Levy (Mishkey-Hanegev)

יום שלישי 17 אוגוסט
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) בית חוגים08:30 - 09:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ונטע לי09:30 - 10:00
 פר קפיטה מנהלות ביה"ס - מצ"ב קישור לזום 10:00 - 11:00
 - ניר זמיר (זום2)בגוף הפגישה

 - ניר זמיר (לשכה) אוסי מוריץ11:00 - 12:00
 - ניר זמיר נסיעה12:00 - 12:30
 שר התיירות בפארק הבשור12:30 - 13:00
 - ניר זמיר (מלון צאלים ) מפגש עם שר התיירות13:00 - 15:00
 שיח עם מנכ"לית עמותת תיירות ומפגש עם 14:00 - 14:30

 - רזבוזוב  (מלון ארץ צאלים)ראשי מועצות (אשכול ובני שמעון)
יואל

 - ניר זמיר נסיעה15:00 - 15:20
 (מועצה החברה הכלכלית רהט - מוזיאון ג'ו אלון16:00 - 17:00

 - ניר זמיראזורית בני שמעון - לשכה)
 (מועצה - לשכה/ פלג- זום;  דינה + פושו 17:00 - 18:00

https://us02web.zoom.us/j/84336215564?pwd=ai9VV2RsSzJRaXlqU
(m9lYnl1MHNudz09ניר זמיר - 

יום חמישי 19 אוגוסט
 נסיעה08:30 - 09:00
 - ניר זמיר (חצרים) צילומים בכאן הפקות09:00 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג10:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידו11:00 - 12:00
 (זום - קישור בגוף  תקצוב מבני ציבור במועצה12:00 - 13:00

 - זהרה ישיהזימון)
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וטלי לוין (מעברים)13:00 - 14:00
 ברית אופיר + יליב בוקובזה - פרויקט חדש 14:00 - 14:45

 - ניר זמיר (לשכה)במרכז הצעירים
 - ניר זמיר (לשכה) ניר + פלג + אמיר14:45 - 15:45
 - ניר זמיר (ניר) פ.א אימי ועפרה16:00 - 17:00
 סגור17:00 - 20:00
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22 אוגוסט 2021 - אוגוסט 2021
28 אוגוסט 2021

יום שני 23 אוגוסט
טיפול לרכב

  למידת עמיתים עם חבל אילות-זימון פנימי 08:30 - 10:00
(זום-בהמשך; 

https://us02web.zoom.us/j/81207283128?pwd=amwvdjVZZkRFRDJ
(5QVNaUVpTM3JFUT09פלג ניאגו - 

 - ניר  (לשכה) ניר ונטע לי עם ירון + דינה + פושו10:00 - 11:00
זמיר

 כנס הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב 12:00 - 13:30
 בהשתתפות שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא 

(https://bit.ly/openPeBet)רם זהבי - 
 - דנה  (לשכה) צילום ברכה לקהילת מונטריאול 13:30 - 14:00

שמח
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג14:00 - 15:00
 שולחן עגול בני שמעון - פסולת ושריפת פסולת 15:00 - 16:30

 - ניר  (זום1)בשטחים פתוחים - מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה
זמיר

יום רביעי 25 אוגוסט
 סגור09:00 - 09:30
 -  (דולב) סיור בדולב - השרה לאיכות הסביבה 09:30 - 10:30

ניר זמיר
 נסיעה10:30 - 11:00
 *הביקור הוקדם לשעה 11:00* השרה לאיכות 11:00 - 12:30

 - ניר בר דוד (מרכז מבקרים)הסביבה - סיור באתר 
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי11:30 - 12:30
 נסיעה12:30 - 13:00
 פגישת הכנה - בריכת תשטיפים דודאים 14:30 - 15:30

 - ניר זמיר (דודאים)בתאריך 30/08
 נסיעה15:30 - 16:00

יום שישי 27 אוגוסט

שבת 28 אוגוסט

יום ראשון 22 אוגוסט
 ישיבת צוות מטה: דיון בנושא תכניות עבודה 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (לשכה)מחוברות תקציב 
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וניר בר דוד11:00 - 12:00
 (לשכה -  הכנה לביקור השרה לאיכות הסביבה 12:30 - 13:30

 - ניר בר דודניר זמיר )
 נהלי קורונה לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ב 13:30 - 14:30
 (זום2; בגני המועצה 

https://us02web.zoom.us/j/84802950589?pwd=OGE5OEJLcGJteHlZ
(dzhicDV2WFBPQT09רינת כהן - 

 - ניר זמיר (לשכה) פ.ע. אסף רוט15:00 - 16:00
 דירקטוריון חשמל ירוק אוגוסט 2021 - מצ"ב 16:00 - 17:30

 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום בגוף הפגישה
 ישיבת מליאה אוגוסט 2021 - מצ"ב קישור לזום 17:30 - 19:30
 - ניר זמיר (זום1)בגוף הפגישה

יום שלישי 24 אוגוסט
 נסיעה08:00 - 09:30
  ועידת החינוך הראשונה של השלטון המקומי09:30 - 15:00

 - ניר זמיר(בנייני האומה ירושלים)
 נסיעה15:00 - 16:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית16:45 - 17:45
 התייעצות ראשי רשויות  - מנהל/ת עמותת 18:30 - 19:00

 (זום1)התיירות במרחב שקמה - מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה

יום חמישי 26 אוגוסט
 - חנה  (זום) יום הערכות של גננות בני שמעון08:40 - 09:10

רוטבלט
 נסיעה10:00 - 10:30
 סיור עם מנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי - 10:30 - 15:00

 - ניר זמיר (דודאים)מצ"ב לו"ז בגוף הפגישה
 נסיעה15:00 - 15:30
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29 אוגוסט 2021 - אוגוסט 2021
4 ספטמבר 2021

יום שני 30 אוגוסט
 החלטה על מועמדת לתפקיד מנהלת שקמה 08:30 - 09:30

 - ליאת לוי (זום)בשור
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה09:30 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואמיר10:00 - 11:00
 (Google meet  שיחת הכנה לשיחה עם ברוך ובר13:00 - 14:00

 - office@negevecology.co.il(קישור בגוף המייל))
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ויוסי14:00 - 15:00
 ברוך וובר מנהל המחוז - בריכת תשטיפים 15:00 - 16:00

 - ניר זמיר (זום1)דודאים - מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה
 תזכורת: כינוס ראשי המועצות האזוריות עם 16:00 - 17:30

מפקד מג"ב - עדכונים ותיאום ציפיות לקראת פתיחת שנת 
 הלימודים תשפ"ב

https://us02web.zoom.us/j/83066099060?pwd=eHZtZHRQNFJieVZ)
(UakJ0VXhnb0hKdz09קורל טייג - 

יום רביעי 1 ספטמבר
 - אמיר ברזילי סיור בבתי הספר08:00 - 13:00
 נסיעה13:00 - 13:30
 (חדר ישיבות חיצוני/ליבת- סטטוס ביטחון קהילתי 14:00 - 15:00

זום; 
https://us02web.zoom.us/j/88344676606?pwd=cnhjMHM4QytGeTI1

(UDg2TVdlNGkrZz09פלג ניאגו - 
 - עידית (חדר ישיבות לשכה) פ"ע - טיפול בקורונה15:15 - 16:15

אטינגר
 (חדר ישיבות  הצגת תכנית עסקית למגרש 105 16:30 - 18:00

 - דרור קרואניחכ"ל + זום )

יום שישי 3 ספטמבר

שבת 4 ספטמבר

יום ראשון 29 אוגוסט
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 הכרות עם שמוליק פרידמן - מפקד מחוז דרום 11:15 - 12:15

 - ניר  (מועצה אזורית בני שמעון צומת בית קמה - לשכה)כיבוי אש
זמיר

 - ליאור כלפא [Lior (zoom) תיאום העברת שטחים 14:00 - 15:00
[Kalfa

 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה15:00 - 16:00
 שרון חפר - תכנון ג'ו אלון - מצ"ב קישור לזום 16:00 - 16:30
 - ניר זמיר (זום1)בגוף הפגישה

יום שלישי 31 אוגוסט
 - מאיה נברו דוחות גלית07:30 - 08:00
 נסיעה08:00 - 08:30
  חוות שבדרון - מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה08:30 - 09:30

 - ניר זמיר(זום1)
 (מדשאה אחורית הרמת כוסית לראש השנה 09:302021 - 11:00

 - ניר זמירבית המועצה)
 -  פגישה עם מפקח מחוז דרום תרבות יהודית11:00 - 11:30

צופיה בלייכר
 - דנה שמח צילום לראש השנה11:30 - 12:00
 רוני אוסטרייכר - הקמת ביה"ס תיכון יהודי 12:00 - 13:00

 - ניר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)ערבי במקצועות הבריאות
זמיר

 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי14:00 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידו15:00 - 16:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר + פלג + נטע לי16:00 - 17:00

יום חמישי 2 ספטמבר
 נסיעה08:00 - 08:30
 (לובי  הרמת כוסית לשנה החדשה- עידן הנגב08:30 - 09:30

 - עימאד אל-סאנעבית עידן הנגב, בית עידן הנגב, רחוב הקיימות 5)
 (אגף  ישיבת צוות פתיחת שנה אגף החינוך11:00 - 12:00

 - אמיר ברזיליהחינוך)
 (מועצה אזורית בני שמעון -  ניר זמיר + לבנת12:30 - 13:30

 - ניר זמירלשכה)


