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3 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
9 אוקטובר 2021

יום שני 4 אוקטובר
 - ניר זמיר (לשכה) זבולון כלפה08:30 - 09:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה10:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) קרן סביון11:30 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וזהרה12:00 - 13:00
 (מועצה אזורית בני שמעון -  הנהלת מכינת עמיחי13:00 - 13:45

 - ניר זמירלשכה)
 עמוס דמרי מפקד תחנת רהט - אבטחת מבואות14:00 - 14:45

 - ניר זמיר (מבואות הנגב)הנגב
 קו ביוב בכרמים - מצ"ב קישור לזום בגוף 15:00 - 16:00

 - ניר זמיר (זום1)הפגישה
 (מועצה, חדר ישיבות  התייעצות קרנית להב16:00 - 17:00

 - פלג ניאגולשכה)
 אלי סהר (6463103--054)17:00 - 17:30

יום רביעי 6 אוקטובר
 פגישה וצילום בתחנת רכבת שדרות בעקבות 08:00 - 08:45

 - אלון  (תחנת רכבת שדרות)המחאה על ביטול הרכבות הישירות
דוידי - ראש העיר
 כנס חירום  ראשי רשויות במעמד שר הביטחון - 09:00 - 11:00

 (בית המייסדים - אולם בנושא הביטחון האישי והפשיעה בדרום 
 - Yosi Nissanגדול (שדרות התמר 1) להבים)

 נסיעה11:00 - 11:30
 (מועצה -  מנכ"ל קק"ל בריטניה - יונתן גלאון13:00 - 14:00

 - ניר זמירלשכה)
  דירקטוריון בני שמעון ייזום ופיתוח - 16:3006/21 - 18:00

 - דרור קרואני(חדר ישיבות חכ"ל בני שמעון )

יום שישי 8 אוקטובר

שבת 9 אוקטובר
 גמר אליפות המועצה בכדורגל בוגרים ע"ש דן 18:30 - 21:00

 - צור טורנר (מגרש כדורגל קיבוץ דביר)שניר

יום ראשון 3 אוקטובר
 חירבת א-זעק - ישיבה עם מ.א בני שמעון וקק"ל08:00 - 08:45
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 הכרות - ראש המועצה ניר זמיר + ניר בר דוד 11:00 - 12:00

מנכ"ל דודאים עם קבוצת קלריטר יריב אלדר - סמנכ"ל פיתוח 
 (מועצה עסקי + עדי סלע ימיני - מנהלת קיימות ופיתוח עסקי

 - ניר זמיראזורית בני שמעון צומת בית קמה - לשכה)
 -  (לשכה) בניית מתווה להעברת המוזיאון לרהט12:00 - 13:00

ניר זמיר
 נסיעה13:30 - 14:00
 (ינוך  טקס פתיחת שנה חינוך חברתי גבעות בר 14:00 - 15:00

 - מזכיר ישובחברתי גבעות בר )
 נסיעה15:30 - 17:00
  17:00  יו"ר מועצה איזורית בני שמעון -ניר זמיר17:00 - 18:00

 - מאיר כהן - שר הרווחה(אליעזר קפלן 2 ירושלים)
 נסיעה18:00 - 19:30

יום שלישי 5 אוקטובר
 - מאיה נברו דוחות גלית 07:4507:45 - 08:15
 (מרכז יזמות  ועדת היגוי מעברים נגב צפוני08:30 - 10:30

 - מעברים נגב צפוניוצעירים, קמפוס מבואות הנגב, קיבוץ שובל)
 אינגב הרמת כוסית / מפגש דירקטורים 10:30 - 12:30

 - noa@innegev.com (יין בלול, קיבוץ חצרים)ושותפים
 נסיעה12:30 - 13:00
 13:30 ישיבה עם ראשי רשויות הנגב בנושא 13:20 - 15:20

 (אולם מועצת העיר ב"ש - בניין העיריה , כיכר מנחם בגין 1הבדואים
 - מאיר כהן - שר הרווחהקומה ב)

 נסיעה15:30 - 16:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) הילה לפיד 16:00 - 16:45
 (מרכז צעירים  פתיחת קורס דירקטורים- ברכות 17:00 - 17:30

 - פלג ניאגושובל)
   מובילים בשלטון המקומי, שנה א' - שיחת 18:00 - 19:00

 הכנה לחו"ל עם צוות המסע (מקוונת)   
https://zoom.us/j/96434748427?pwd=UlNjTHo1S3Y2WUVIOTFoaU)

(R0YXlndz09Kolot - 

יום חמישי 7 אוקטובר
  יוגב סמץ - פארק המוטורי - פגישה אישית08:30 - 09:30

 - ניר זמיר(מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)
 - ניר זמיר (לשכה) הובלה אזורית תכנית עבודה11:00 - 12:00
 סלאמה אלאטרש ראש מועצת אל קאסום + ניר12:30 - 14:00

זמיר ראש מועצת בני שמעון - שיתופי פעולה חינוכיים אל 
  (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)קאסום ובני שמעון - מרכז יער

- ניר זמיר
 גלעד גבאי מנהל מחוז דרום רט"ג - הכרות נחל 14:00 - 15:00

 - ניר  (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)גרר- סניטציה ושריפות.
זמיר

 - ניר בר  (לשכה ניר זמיר) מבנה ארגוני- הנהלה 15:30 - 16:30
דוד
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10 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
16 אוקטובר 2021

יום שני 11 אוקטובר
מובילים בשלטון המקומי – בונים חברת מופת: מסע 

 - Kolotבארה"ב 
13:10 - 00:50New York מס' 145 אל American Airlines טיסת 

יום רביעי 13 אוקטובר
מובילים בשלטון המקומי – בונים חברת מופת: מסע 

 - Kolotבארה"ב 

יום שישי 15 אוקטובר
מובילים בשלטון המקומי – בונים חברת מופת: מסע 

 - Kolotבארה"ב 

שבת 16 אוקטובר
מובילים בשלטון המקומי – בונים חברת מופת: מסע 

 - Kolotבארה"ב 

יום ראשון 10 אוקטובר
 מובילים בשלטון המקומי – בונים חברת מופת: מסע 00:00

 - Kolotבארה"ב 
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) ניר + אוסי מוריץ08:30 - 09:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה09:30 - 10:00
 ניר זמיר + דורון אשטן - מנכ"לית עמותת 10:00 - 11:00

 - ניר זמיר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)התיירות
 - ניר זמיר (לשכה) ליאורה + דורון עם ניר11:00 - 11:30
 אולם ספורט משמר הנגב -- 10/10 שעה 12:30 12:30 - 13:30

 - נטע -מזכירות משמר הנגב (בני שמעון-חדר ישיבות )**תזכורת**
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי14:30 - 15:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי15:30 - 16:15
 סגור16:30 - 21:00

יום שלישי 12 אוקטובר
מובילים בשלטון המקומי – בונים חברת מופת: מסע 

 - Kolotבארה"ב 
יום הולדת לאיתי זיידנברג

יום חמישי 14 אוקטובר
מובילים בשלטון המקומי – בונים חברת מופת: מסע 

 - Kolotבארה"ב 
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17 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
23 אוקטובר 2021

יום שני 18 אוקטובר
 מובילים בשלטון המקומי – בונים חברת מופת: מסע 00:00
 - Kolotבארה"ב 

 (ישראל)יום הזיכרון ליצחק רבין
17:15 - 06:29 Tel מס' 146 אל American Airlines טיסת 

Aviv-Yafo John F. Kennedy International Airport (New York, NY) 
((United States ,11430

יום רביעי 20 אוקטובר
 נסיעה08:00 - 08:30
 - ניר זמיר (דודאים) שוטף ניר וניר בר דוד08:30 - 09:30
 נסיעה09:30 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית10:00 - 11:00
 -  (בני שמעון) ניר זמיר ושלום נורמן11:00 - 12:00

trigu.institute@gmail.com
 - ניר זמיר (לשכה) שביתת מעון יום12:00 - 12:30
 - פלג ניאגו (ניר) שוטף ניר+נטע-לי+פלג12:30 - 13:30
 בעלי חיים משוטטים בשטחי המועצה (בדגש על14:00 - 15:00

 - ניר זמיר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)סוסים)
 - קרן  (ניר) מענה פסיכיאטרי לתושבי המועצה15:00 - 16:00

אקר
 שימו לב לשינוי תאריך הישיבה  - ישיבת ועדת 16:00 - 17:30

 - מיכל זמיר (זום )המשנה לתכנון ובניה בני שמעון 2021010
 - ניר זמיר (לשכה) שיחה עם הסייעות17:30 - 18:30

יום שישי 22 אוקטובר

שבת 23 אוקטובר

יום ראשון 17 אוקטובר
מובילים בשלטון המקומי – בונים חברת מופת: מסע 

 - Kolotבארה"ב 

יום שלישי 19 אוקטובר
 סגור08:30 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר והרב גבי10:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואלון11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) ועדת רישוי13:00 - 14:00
  עלויות: מאסף ביוב שלב ב' כרמית - כרמים14:00 - 15:00

 - זהרה ישי(מועצה אצל ראש הרשות ניר זמיר )
 - נטע-לי אביטל (משרד ניר) עם ניר15:00 - 16:00

יום חמישי 21 אוקטובר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידו08:30 - 09:30
 - פלג ניאגו (חדר ישיבות חכ"ל ) פורום ביטחון 10:00 - 11:00
 - דנה שמח (לשכה) צילום וידיאו לרב פירר11:00 - 11:30
 נסיעה11:30 - 13:00
 (אולם D - אקספו ת"א גני  הענקת פרס החדשנות13:00 - 14:30

 - ניר זמירהתערוכה)
 נסיעה14:30 - 17:00
 (חדר ישיבות חיצוני  ישיבת מליאה אוקטובר 17:002021 - 19:00

 - ניר זמיר- מועצה)
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24 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
30 אוקטובר 2021

יום שני 25 אוקטובר
 - ניר זמיר (לשכה) איציק אבוטבול08:00 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) אסתי כהן הלל - פגישה אישית09:00 - 10:00
 דיון בוועדת שיפוט לפרויקט מאגר קולחים 10:00 - 11:00

 משמר הנגב לאיגום והשבת קולחי מט"ש רהט
https://us06web.zoom.us/j/81646322280?pwd=ZUY1MWppMytBNk)

(V0em41dVlZVHFlZz09Levy Liron - 
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ויוסי11:00 - 12:00
 דירקטוריון חשמל ירוק אוקטובר 2021 - מצ"ב 12:00 - 13:00

 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום בגוף הפגישה
 ההזמנה עודכנה: הסכמי שכירות- מועצה חכ"ל,13:00 - 13:30

 (IDT) 13:30 - 13:00 ,2021 יום ב׳ 25 באוקטובר
(nirz@bns.org.il)((קישור בגוף המייל) Google meet)  - 

 נסיעה13:30 - 14:00
  ישיבות מועצת האיגוד - אשכול נגב מערבי14:00 - 15:30

 - אורי פינטו(משרדי האשכול, נתיבות)
 נסיעה15:30 - 16:00
 - ניר זמיר (חצרים) תיירות חצרים16:00 - 17:00
 - ניר זמיר (חצרים) אריה ולדברג17:00 - 17:30

יום רביעי 27 אוקטובר
 נסיעה09:00 - 11:00
 סיור במפעל ורידיס בעפולה עם ערן ספיר + ניר11:00 - 13:00

 (אמניר תעשיות ושירותי סביבה זמיר + ניר בר דוד + דרור קרואני
 - ניר זמירעפולה (בוויז))

 נסיעה13:00 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי15:00 - 16:00
 - ניר  (מועצה - לשכה) ניר זמיר + שלומי ועקנין16:00 - 17:00

זמיר
 ועד תדהר אגודה + מוניציפלי - תיאום עבודת 17:00 - 19:00

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה)הוועדים והמועצה

יום שישי 29 אוקטובר

שבת 30 אוקטובר

יום ראשון 24 אוקטובר
 - פלג ניאגו (זום) התייעצות מכולת גבעות בר08:30 - 09:00
 ישיבת צוות מטה: קהילתיות דו-רובדית+ 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (לשכה)חוגגים לאיתי יום הולדת 
 (מועצה, חדר  צוות מטה: קהילתיות דו-רובדית 10:00 - 11:00
 - ניר זמירישיבות לשכה)

 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי11:00 - 11:30
 - נחמיה שחף (זום) ישיבת הנהלה רשות 12:002021 - 13:00
 סגור13:00 - 15:00
 - ניר  (מועצה - לשכה) מבני חינוך במושבי יחדיו15:00 - 16:00

זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) פ.ע. אסף רוט17:15 - 18:15

יום שלישי 26 אוקטובר
 גיא וילק יו"ר האגודה - תקציב אולם ספורט 08:30 - 09:30

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה)משמ"ה + ביטחון שוטף
 פגישה עם ניר זמיר ראש המועצה -רונית שניר 11:00 - 12:00

 (בני שמעון - לשכת ראשמזכ"לית השומר הצעיר - תוכניות 2022
 - רונית שנירהמועצה)

 (לשכה  פיתוח אסטרטגי כלכלי למשמר הנגב12:00 - 13:00
 - איתי זידנברגניר)

 - משרד  (במשרדו של ניר) צביקה אלוש וניר זמיר13:00 - 14:00
צבי תקשורת

 - ניר זמיר (לשכה) מצגת לסדנת וועדים14:00 - 14:30
 נסיעה15:00 - 15:30
 (חדר  הנהלת להב - שינויים במרכז ג'ו אלון15:30 - 16:15

 - ניר זמירישיבות מזכירות להב)
 (חדר  עוזי חלמיש - שינויים במרכז ג'ו אלון16:15 - 17:00

 - ניר זמירישיבות מזכירות להב)
 נסיעה17:00 - 17:30

יום חמישי 28 אוקטובר
 ראיון למחקר הערכה לתכנית מעברים- ניר 08:30 - 09:30

 - מעברים נגב צפוני (ZOOM)זמיר
 נסיעה09:30 - 10:00
 - Kfir Suissa (לשכת ראש העיר רהט) מגרש 10:004008 - 11:00
 נסיעה11:00 - 11:30
 נסיעה13:30 - 14:00
 - ניר זמיר (ועדה) חתימות בועדה14:00 - 14:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה14:30 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואמיר15:00 - 16:00
 - ניר זמיר (לשכה) ניר + פלג + אולגה16:00 - 17:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) זבולון + אלחנן17:00 - 17:45
 - ניר זמיר (לשכה) זבולון כלפה17:45 - 18:45
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31 אוקטובר 2021 - אוקטובר 2021
6 נובמבר 2021

יום שני 1 נובמבר
 (בבית שלה) איה דבורין08:15 - 09:15
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה09:30 - 10:00
 (מועצה -  מודל חניון משאיות - משמר הנגב10:00 - 11:00

 - ניר זמירלשכה)
 הצגת תכנית פיתוח רובע הייטק באונה 11:00 - 12:00

 - ניר  (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)הדרומית של עידן הנגב
 תשתיות אנרגיה - ערן חימוביץ מנכ"ל תש"ן + 12:00 - 13:00

 -  (מועצה - לשכה)נירית רוזנשטיין ראש אגף נכסים עם ניר זמיר
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) הנהלת מכינת נחשון13:00 - 14:00
 - ניר  (מועצה - לשכה) קידום אזור תעשיה קמה14:00 - 15:00

זמיר
 (חדר ישיבות  הצגת מודל לפיצול מנת יחדיו15:00 - 16:00

לשכה; 
 - דרור  (לשכה ) ישיבת הכנה לוועדה מחוזית 16:00 - 16:30

קרואני
 - ניר זמיר (לשכה) ניר + פלג + נטע לי17:00 - 18:00
 (ביה"ס מבואות הנגב -  פתיחה כנפיים של קרמבו18:15 - 18:45
 - ניר זמירמבואה של י"א)

יום רביעי 3 נובמבר
 מענה זמני למכולת בגבעות בר - אנא היכנסו 08:30 - 09:00

 - פלג ניאגו (זום2)לקישור בזום
 ביקור של ראש המועצה ומנהל אגף חינוך 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (דביר - בית קמה)במערכת גיל רך 
 - Shlomi  (מועצה איזורית בני שמעון ) גני תאשור11:00 - 12:00

Tahori
  (לשכה) רפי אלמגור - סקירת תשתיות במועצה 12:00 - 13:00

- ניר זמיר
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה14:00 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) דרור + אלון15:00 - 15:30
 - ניר  (לשכה) ניר + פלג (בעניין אלון קוברסקי)15:30 - 16:00

זמיר
  דירקטוריון בני שמעון ייזום ופיתוח - 16:3011/21 - 18:00

 - דרור קרואני(משרדי חכ"ל בני שמעון )
 - ניר זמיר (לשכה) הפרת חוק חינוך חובה18:00 - 19:00

יום שישי 5 נובמבר

שבת 6 נובמבר

יום ראשון 31 אוקטובר
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) מתי בבלי08:00 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף ועד עובדים + הנהלה11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וניר בר דוד12:00 - 13:00
 פגישה בנושא גני הדס + חאשם זנה  - ניר זמיר, 13:00 - 14:00

 - זהרה ישי (בלשכה)דרור, לימור, זהרה, ניר בר דוד
 חברת חשמל - תשתיות החשמל ביישובי 14:00 - 15:00

המועצה וריבוי תקלות והפסקות חשמל - מצ"ב קישור לזום 
 - ניר זמיר (זום1)בגוף הפגישה

 -  (לשכה ) הכנה לדירקטוריון חכ"ל 7.11 (6.21)15:00 - 16:00
ניר בר דוד

 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג16:00 - 17:00
 - ניר זמיר (לשכה) ענבל זידנברג17:00 - 17:30

יום שלישי 2 נובמבר
 ביקור של ראש המועצה ומנהל אגף חינוך 08:00 - 10:30

 - חנה רוטבלט (להב- - דביר- )במערכת גיל רך
 - איתי  (בית קמה) פורום מנהלי קהילות ומזכירים10:30 - 12:00

זידנברג
 -  (משרד של נטע לי) פגישה פנימית- ביוב נבטים12:30 - 13:30

נטע-לי אביטל
 - ניר זמיר (לשכה) הובלה אזורית - דגשים14:00 - 15:00
  הכנה לדירקטוריון חכ"ל עם נגב  7.11 (6.21)15:00 - 16:00

 - ניר בר דוד(לשכה ניר זמיר )
 תב"ע חורה - ניר זמיר, דרור, זהרה, לימור, מירי,16:00 - 17:00

 - זהרה ישי (אצל זהרה)אולגה דני גלס יעלה בזום
 נסיעה17:00 - 17:30
 שיח ראשי רשויות בראשות שר הביטחון בנושא 17:30 - 18:30

 (אולם מועצת משילות בנגב בהשתתפות אלוף פיקוד הדרום
 - ניר זמירהעיר באר שבע בניין העירייה (קומה ב') כיכר מנחם בגין 1)

 נסיעה18:30 - 19:00

יום חמישי 4 נובמבר
 - מאיה נברו דוחות גלית 08:00 - 08:30
 נסיעה08:30 - 09:00
 - ניר זמיר (מרכז צעירים) חסיה ישראלי09:00 - 09:30
 יום סיור ולמידה של הנהלת מועצה אזורית חבל09:30 - 16:30

 - ניר זמיר (מבואות הנגב (שובל))איילות בבני שמעון
 נסיעה16:30 - 17:00


