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31 יולי 2022 - יולי 2022
6 אוגוסט 2022

יום שני 1 אוגוסט
 נסיעה09:00 - 09:30
 -  (לשכה) פ"ע לנושאים שוטפים עם ניר זמיר09:30 - 10:15

רוביק דנילוביץ
 נסיעה10:15 - 10:45
 - עידית  (בית קמה) ניחום אבלים - בית קמה11:30 - 12:30

אטינגר
 להזמנה נוספה הערה: ג'ו אלון - הצגת פרויקט 12:30 - 14:00

 (IDT) 14:00 - 12:30 ,2022 ג'ו אלון, יום ב׳ 1 באוגוסט
(nirz@bns.org.il)(מועצה בני שמעון) office.neveshay@gmail.com - 

 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג15:30 - 16:30
 Updated invitation: פגישת התייעצות- נמל 16:30 - 17:30

 Mon Aug 1, 2022 4:30pm - 5:30pm (IDT) @ .תעופה
(nirz@bns.org.il)(לשכה בני שמעון) atlan.yohan@gmail.com - 

יום רביעי 3 אוגוסט
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית08:00 - 09:00
 - Yosi  (בבני שמעון במועצה ) ניר זמיר + יוסי כהן09:00 - 10:00

Cohen
 - ניר  (מועצה - לשכה) עופר גרין - מפעל נסטלה11:00 - 12:00

זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) ליווי הסעות יחדיו + נבטים12:30 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודרור14:30 - 15:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר לנטע לי15:30 - 16:30
 - ניר זמיר (לשכה) זבולון כלפה16:30 - 17:30

יום שישי 5 אוגוסט
 (צומת להבים) הפגנה 09:00 - 10:00
 - פלג ניאגו (זום2) צח"מ מבצע 'עלות השחר'17:45 - 18:30

שבת 6 אוגוסט
 (חגים דתיים יהודיים)תשעה באב

 - פלג ניאגו (זום) צח"מ 'עלות השחר' יום שבת 11:00 - 12:00

יום ראשון 31 יולי
 נסיעה08:00 - 09:00
  סיור במוזיאון גוש קטיף: צוות מטה ומנהלי 09:00 - 13:00

 - פלג ניאגו (ניצן,מרכז מורשת גוש קטיף)תחומים  
 נסיעה13:00 - 14:00
 -  (מועצה - לשכה) קביעת מיקום מרכז הפעלה 14:00 - 15:00

ניר זמיר
 - (מועצה - לשכה) פיתוח תיירות במרחב שומריה15:00 - 16:00

ניר זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) זבולון כלפה16:00 - 16:30
 - ami landau (לשכה) שוטף עמי לנדאו וניר זמיר16:30 - 17:30

יום שלישי 2 אוגוסט
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה09:30 - 10:00
 (לשכה) ח"כ נירה שפק 11:30 - 12:30
 - ניר זמיר (לשכה) יוסי + קרן12:30 - 13:00
  (מועצה אזורית בני שמעון-לשכה) פ.ע.דורון אשטן13:00 - 14:00

- ניר זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) שירלי חכם14:30 - 15:00
 דירקטוריון שלא מן המניין- אשרור החלטת 16:00 - 16:30

 (פגישה של וועדת מכרזים לקבלן גמר לגלריה בבית עידן הנגב
(Microsoft Teamsעימאד אל-סאנע - 

יום חמישי 4 אוגוסט
 - לירון  (משרד של ניר) סגירת עדכון תקציב 09:002022 - 10:00

דולב
 - ניר  (לשכה) ניר + פלג + זהרה + דוד פרייברג11:00 - 12:00

זמיר
 סגור12:00 - 15:00
 - ניר בר דוד (לשכה) שוטף ניר + ניר זמיר 15:00 - 16:00
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7 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
13 אוגוסט 2022

יום שני 8 אוגוסט
 (חדר ישיבות חיצוני ;  צח"מ מבצע 'עלות השחר' 09:30 - 10:00

 - פלג ניאגוזום למי שלא מתאפשר בלבד)
 סגור10:00 - 13:30
 צוות ניהול ישובים קהילתי פנימי- חתך אמצע 13:45 - 15:00

 - איתי זידנברג (חדר ישיבות לשכה)שנה בהשתתפות ניר ופלג
 - (מועצה - לשכה) אזור תעשייה חקלאי בית קמה15:00 - 16:00

ניר זמיר
 מעוז ינון - מייסד ובעלים של רשת אברהם 16:00 - 17:00

 - ניר זמיר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)הוסטלס
  ישיבת הנהלה אוגוסט 2022 - מצ"ב קישור לזום17:30 - 19:00

 - ניר זמיר(זום1)

יום רביעי 10 אוגוסט
 - אורי  (משקי הנגב- בית קמה) פגישה עם מקורות10:00 - 12:00
מרכז משק-רעים
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג14:00 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) תמיכה במשלחת בריו16:00 - 16:30
 נסיעה17:00 - 17:30
 (מועדון  פגישה עם הגיל השלישי - קיבוץ חצרים17:30 - 19:00
 - ניר זמירותיקים חצרים)

יום שישי 12 אוגוסט

שבת 13 אוגוסט

יום ראשון 7 אוגוסט
 (חגים דתיים יהודיים)תשעה באב

 נסיעה10:00 - 10:30
 - ניר זמיר (גבעות בר) סיור בגבעות בר10:30 - 11:00
 נסיעה11:00 - 11:30
 - ניר זמיר (שובל) סיור בשובל11:30 - 12:00
 נסיעה12:00 - 12:30
 - ניר זמיר (משמ"ה) סיור במשמ"ה12:30 - 13:00
 נסיעה13:00 - 13:30
 (חצרים) סיור בחצרים - בתאום עם ואדים13:30 - 14:00
 נסיעה14:00 - 14:30
 פגישה במועצת בני שמעון בנושא נגב אקולוגיה15:00 - 16:00

יום שלישי 9 אוגוסט
 נסיעה07:00 - 09:00
 - דרור קרואני (עמק חפר ) כנס חברות כלכליות 09:00 - 14:30
 נסיעה14:30 - 16:30

יום חמישי 11 אוגוסט
 - ניר  (מועצה - לשכה) אלי אליהו נבטים משק 09:0025 - 09:30

זמיר
 סגור11:30 - 13:00
 (חדר ישיבות  בניית גן חינוך מיוחד בבית קמה13:00 - 14:00

 - אמיר ברזילילשכה)
  פגישה חשיבה ראשונית בנושא דיור בר קיימא15:30 - 16:30

 - איתי זידנברג(חדר ישיבות ניר)
 נסיעה18:30 - 19:00
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14 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
20 אוגוסט 2022

יום שני 15 אוגוסט
  תומר + זאבי - הערכות כנס ספק קולחין אזורי09:00 - 09:30

 - ניר זמיר(לשכה)
 (מועצה  בדיקת ייתכנות למכינת אחרי בנבטים10:00 - 11:00

 - ניר זמיראזורית בני שמעון - לשכה)
 -  (לשכה) עמותת התיירות - מ.א. חוף אשקלון11:00 - 12:00

ניר זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) דוד פרייברג12:00 - 12:30
 - ניר זמיר (לשכה) פגישת הכנה - מיגון מרפאות12:30 - 13:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) מיגון מרפאות13:00 - 14:00
 FW: מועד חדש - פגישת היכרות עם יואב מאיר 14:00 - 15:00

 - גילי בנשימול (חדר ישיבות חיצוני)- פרסום לעובדים
 (מועצה - קפיטריה מבואות הנגב מחזון למציאות15:00 - 16:00

 - ניר זמירלשכה)
 - ניר זמיר (לשכה) שיחה אישית - יוגב אזולאי16:00 - 16:30

יום רביעי 17 אוגוסט
 נסיעה09:00 - 09:30
 ראשי מועצות - עדכון תקציב 2022 עמותת 09:30 - 10:30

 (מ.א. מרחבים, צומת גילת (מאחורי תחנת הדלק), אולם התיירות
 - ניר זמירישיבות , קומה 2 )

 נסיעה10:30 - 11:00
 כנס שרת החינוך ומנכ"לית המשרד - פתיחת 11:00 - 13:30
 - רם זהבי (משכן אומנויות הבמה, באר שבע )שנה"ל תשפ"ג 
 נסיעה13:30 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה15:30 - 16:00

יום שישי 19 אוגוסט

שבת 20 אוגוסט

יום ראשון 14 אוגוסט
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה08:30 - 10:30
 נסיעה10:30 - 11:00
 נא אשרו בחוזר השתתפותכם - הזמנה למפגש 11:00 - 12:00

 Negev] ארה"ב JNF ראשי רשויות עם מר ראסל רובינזון
[council mtg with Mr Russell Robinson, JNF באר שבע מרכז) 

 - ניסן בן חמו, עורך דיןלאודר לעסוקה רחוב חטיבת הנגב 37 )
 נסיעה12:00 - 12:30
 פגישת הכנה לכנס מועצתי בנושא המצב 13:30 - 14:30

 - ניר זמיר (לשכה)הביטחוני 
 - ניר  (לשכה) ירון בורבא - רב ישוב גבעות בר14:30 - 15:00

זמיר
 ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה בני שמעון 15:30 - 16:30

 - שריי חביב (מצ"ב קישור לזום )2022008
 נסיעה16:30 - 17:00
 לוויה אהרון ידלין17:00 - 19:00

יום שלישי 16 אוגוסט
 ניר ואמיר מברכים את ילדי העובדים - עולים 08:30 - 09:30

 - גילי בנשימול (חדר ישיבות חיצוני)לכיתה א'
 ניחום אבלים10:30 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג14:00 - 15:00
 - (לשכה) פגישה בנושא מימון רכישת קרקע 15:00105 - 16:00

דרור קרואני

יום חמישי 18 אוגוסט
 - Hai Haimson חי אצל ניר זמיר08:00 - 08:30
 ענבל גבאי 08:30050-7724837 - 09:00
 נסיעה09:30 - 10:00
 נגב פארק - ניר זמיר, דרור קראווני, אבישג, 10:00 - 11:00

 (עיריית באר שבע, כיכר מנחם חיים, עמוס, ראומה, מושית, שי
 - רוביק דנילוביץבגין 1, לשכת ראש העיר, קומה 2)

 נסיעה11:00 - 11:30
 ביקור של סיגל מורן, מנכ"לית משרד הרווחה - 11:30 - 13:30

 (נבטים - בנושא וותיקים +הצגת תחום בני משפחה מטפלים
 - עידית אטינגרמועדון ותיקים)

 נסיעה13:30 - 14:00
 (ישוב  ביקור יו"ר קק"ל במוא"ז בני שמעון14:00 - 17:30

 - דורון בוחבוטשומריה)
 (ג'ו אלון) ג'ו מרקט לילי18:00 - 21:00
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21 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
27 אוגוסט 2022

יום שני 22 אוגוסט
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וזהרה09:00 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) הכרות ניר זמיר + טל קליינר10:00 - 11:00
 (מועצה אזורית בני  קק"ל בנושא היתרי בניה12:00 - 13:00

 - ניר זמירשמעון - משרדה של זהרה אגף הנדסה)
 - ניר זמיר (לשכה) טיפול בהיטלי השבחה בועדה13:00 - 14:00
 - ניר  (מועצה-לשכה) פגישת הכנה - מפעל סוגת14:00 - 14:30

זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה14:30 - 15:15
 - ניר בר  (זום) דירקטוריון חכ"ל - אישור הלוואה 15:30 - 16:00

דוד
 נסיעה16:30 - 17:00
 - ניר זמיר (מועדון תאשור) מטה עם מטה - תאשור17:00 - 19:30

יום רביעי 24 אוגוסט
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ויוסי09:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:30
 (קידוח שוקת 2 60  ביקור שר הביטחון בליקית10:40 - 11:30

 - ניר זמירדרום)
 נסיעה11:30 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וגיל12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:00 - 14:00
 - קרן אקר (ניר) ניר וקרן - עדכונים14:00 - 14:30
 פגישת הכנה לפגישה בתאריך 04/09/22 - בית 15:00 - 16:00

 - ניר זמיר (לשכה)לחיים בית קמה - זום מיועד לנטע לי

יום שישי 26 אוגוסט

שבת 27 אוגוסט

יום ראשון 21 אוגוסט
 ישיבת צוות מטה- הערכות לתכניות עבודה 09:00 - 11:00

  (לשכה)2023+ הכנה מטה עם מטה תאשור 22/8+ברוש 28/8
- ניר זמיר

 הצגה בצוות מטה: הערכות לתכניות עבודה 10:30 - 11:00
 - ניר זמיר (חדר ישיבות לשכה)2023

 - ניר  (מועצה - לשכה) מים לחקלאות במועצה11:00 - 12:00
זמיר

 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר + אימי ועפרה13:30 - 14:30
 נסיעה14:30 - 15:00
  מנהלת דרום אדום 2023 - ישיבת התנעה15:00 - 16:30

 - דורון אשטן(משרדי קק"ל נגב מערבי (בתוך קריית חינוך מרחבים))
 נסיעה16:30 - 17:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה17:00 - 17:30
 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת מליאה אוגוסט 17:302022 - 19:30

יום שלישי 23 אוגוסט
 הכרות ניר זמיר + אופירה כץ שופן - יו"ר קיבוץ 08:30 - 09:30

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה)בית קמה
 נסיעה09:30 - 10:00
 נא אשרו בחוזר השתתפותכם -אירוע חנוכת 10:00 - 11:00

 - ראניה שאהין (אלאמל )כביש גישה לבית ספר אלאמל 
 נסיעה11:00 - 11:30
  התקנת מסלול חתימות פריוריטי ניר זמיר11:30 - 12:00
 - אושרית מימון(משרד ניר זמיר)
 - ניר בר דוד (לשכה) שוטף ניר + ניר זמיר 12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודרור13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג14:00 - 15:00
 דירקטוריון חשמל ירוק אוגוסט 2022 - מצ"ב 16:30 - 17:30

 -  (זום1)קישור לזום - *שימו לב הפגישה תתקיים בשעה 16:30
ניר זמיר

 סופי אקרמן רימוני (תאשור) - 17:30050-6037777 - 18:00
 סגור18:00 - 20:00

יום חמישי 25 אוגוסט
חופש
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28 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
3 ספטמבר 2022

יום שני 29 אוגוסט
 נסיעה08:30 - 09:00
 (נפגשים בג'ו אלון וחוות  אריה לוי - סיור + פגישה09:00 - 12:00

 - ניר זמיררימון)
 נסיעה12:00 - 12:30
 נסיעה13:30 - 14:00
 (רחוב התקווה 4, קרית  פ.ע ר' מוא"ז בני שמעון14:00 - 15:00

 - שי קרפ (DSHAIK)הממשלה ב"ש, קומה 1 - לשכת מנהל המרחב)
 (רחוב התקווה 4, קרית  שיווק אזו"ת שוקת- מיתר 15:00 - 16:00

 - שי קרפ (DSHAIK)הממשלה ב"ש, קומה 1 - לשכת מנהל המרחב)
 נסיעה16:00 - 16:30
 עמי לנדאו - הצגת מיזם ראלקו - מצ"ב קישור 16:30 - 17:30

 - ניר זמיר (זום1)לזום
 נסיעה17:30 - 18:00
  חברותא- ניר תייר וגומס - נפגשים עם יוסי 18:00 - 19:00

 - Yosi Cohen(אצל יוסי במשרד )

יום רביעי 31 אוגוסט
  שיחה ב- zoom בנושא הישוב תלה בהשתתפות 08:30 - 09:30

 - רוביק  (https://us02web.zoom.us/j/85924966394)ראשי רשויות
דנילוביץ

 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג09:30 - 10:30
  ועדת ביקורת בתדהר - מצ"ב קישור לזום10:30 - 11:00

 - ניר זמיר(לשכה)
 קיום שיחה על תהליך אסטרטגי בנושא 11:00 - 12:00

 - ניר זמיר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)תעסוקה
 - ניר  (מועצה - לשכה) ביקור ח"כ מירב בן ארי15:00 - 16:00

זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית16:00 - 17:00

יום שישי 2 ספטמבר

שבת 3 ספטמבר

יום ראשון 28 אוגוסט
 נסיעה08:45 - 09:15
  פתיחת שנת לימודים תלמוד תודה שומריה09:15 - 10:15

(שומריה)
 נסיעה10:15 - 10:45
 -  (מועצה - לשכה) מפעל סוגת - הצגת פרויקט11:00 - 12:00

ניר זמיר
 - נטע-לי אביטל (זום2) עזבונות 12:0023 - 13:00
 פגישת היכרות מנהלת מרכז סוויץ' והצגת 13:00 - 14:00

 - רעות בנדט דידי (מועצת בני שמעון)פעילות עתידית של המרכז
  ביקור ניר סגל בני שמעון, מוקד ושיטור מועצתי14:30 - 15:00

 - פלג ניאגו(מועצה אזורית בני שמעון)
 - ניר זמיר (לשכה) מכלול אוכלוסייה בחירום 15:00 - 16:00
 (לשכה) נחשון נגלר 16:00 - 17:00
 נסיעה17:00 - 17:30
 - ניר זמיר (מועדון ברוש) מטה עם מטה - ברוש17:30 - 20:00

יום שלישי 30 אוגוסט
 שולחן עגול ב- zoom בנושא שפיכת פסולת 08:30 - 09:30

 -  (https://us02web.zoom.us/j/88613797854)באופן בלתי חוקי 
רוביק דנילוביץ

 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי09:30 - 10:00
 - אמיר ברזילי סיור בבתי הספר10:00 - 15:00
  הרמת כוסית פתיחת שנה למנהלי בתי הספר15:00 - 16:00

 - אמיר ברזילי(חדר ישיבות שפ"ח)
 סגור16:00 - 18:00

יום חמישי 1 ספטמבר
 ניצני הנגב08:30 - 09:00
 מבואות הנגב ועדני הנגב09:00 - 09:30
 נסיעה09:30 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודרור13:30 - 14:00


