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4 אפריל 2021 - אפריל 2021
10 אפריל 2021

יום שני 5 אפריל
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה09:30 - 10:00
 - בר שניידר-  (שובל)  פתיחה חגיגית שביל הזהב 10:30 - 11:00

עמותת ותיקי בני שמעון
 ניר + שי + גדי + אופיר + תמיר - החלפת 12:00 - 13:00

מנכ"ל עמותת התיירות ושיתוף פעולה עם האשכול - מצ"ב 
 - ניר זמיר (זום2)קישור לזום בגוף הפגישה

 נסיעה13:00 - 13:30
 הענקת תעודת הצטיינות מחוזית לפרס חינוך 13:30 - 14:00

 (לשכת מנהל רשותי - ראש המועצה ניר זמיר + אמיר ברזילאי 
 - רם זהביהמחוז )

 נסיעה14:00 - 14:30
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) רמית דגני14:30 - 15:30
 ראשי רשויות מקומיות ומנכ"לים בהשתתפות 16:00 - 17:30

 פרופ' נחמן אש- מניעת תחלואה בעידן התו הירוק
https://us02web.zoom.us/j/84999899400?pwd=amYrRUZzdlI0dGpz)

(d1EzK3FkOGV3Zz09נעמה יונה - 

יום רביעי 7 אפריל
 פגישת הכנה לפגישה עם תושבי תדהר בנושא 10:00 - 11:00
 - פלג ניאגו (חדר ישיבות לשכה )היטל השמירה 
  פגישה עם נציגי וועד הורים נווה במדבר 11:00 - 12:00

 - פלג ניאגו(מועצה, חדר ישיבות לשכה )
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי12:30 - 13:30
 - ניר זמיר (לשכה) צוות מוביל תהליך אסטרטגי13:30 - 14:30
  שוטף ניר + ניר זמיר+ ערן שמרלק + מוטי דנן14:30 - 15:30

 - ניר בר דוד(לשכה ניר זמיר )
 (מועצה אזורית בני  היטלי השבחה בקיבוצים15:30 - 16:30
 - ניר זמירשמעון - לשכה)

יום שישי 9 אפריל

שבת 10 אפריל

יום ראשון 4 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג פסח (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)חג שני של פסח (מחוץ לישראל)
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 נושא עומק: הצגת מחלקת הדת במועצה - ניתן 10:00 - 11:00

 - ניר זמיר (חדר ישיבות )להזמין נציגים נוספים ממחלקת הדת 
 צוות מוביל תהליך אסטרטגי - הובלה אזורית 14:00 - 15:00

 - ניר זמיר (לשכה)משתלבת
 15:00 - פגישה עם המועצה האזורית בני שמעון15:00 - 16:00

+ ראש המועצה - ניר זמיר, מנהל אגף חינוך - אמיר ברזילי, 
 -  ( zoom קישור בגוף הזימון)שרית דור, אורנה פרידמן, רונן דורי

לשכת מנהלת המינהל

יום שלישי 6 אפריל
 - מאיה נברו דוחות גלית07:45 - 08:15
 (מועצה  דרור גרין - החממה מקום פיתוח ועוד..09:00 - 10:00

 - ניר זמיראזורית בני שמעון - לשכה)
 (מרכז צעירים  מפגש וסיור עם השומר הצעיר10:15 - 12:15

 - ניר זמירמבואות הנגב)
 - ניר זמיר (לשכה) ניר + פלג + נטע לי14:00 - 15:00
 נסיעה15:00 - 16:00
  מובילים בשלטון המקומי - בונים חברת מופת  16:00 - 19:30

 - Kolot(קריית אדם, לוד - אהרון בן חמו 1, לוד)

יום חמישי 8 אפריל
 (ישראל)יום השואה

 - ניר זמיר (לשכה) גילי מולכו08:00 - 08:30
 טקס יום השואה + הרצאה ומפגש עם ניצולת 08:30 - 10:30

 - ניר זמיר (חדר ישיבות חיצוני + מדשאה אחורית)שואה
 פגישת היכרות מנכ"ל עידן הנגב עם ראש מ.א 10:30 - 11:30

 - עימאד אל-סאנע (לשכת ראש המועצה, מ.א בני שמעון)בני שמעון
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי12:15 - 13:00
 (מועצה אזורית בני  אסיפת ועד מנהל מכון רימון 15:30 - 17:00

 - ניר זמירשמעון - חדר ישיבות חיצוני)
 - נטע-לי  (חדר ישיבות לשכה) ועדת השקעות17:00 - 18:00

אביטל
  היטל שמירה תדהר- מפגש עם נציגי תדהר18:30 - 20:00

 - פלג ניאגו(מועצה, חדר ישיבות לשכה)
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11 אפריל 2021 - אפריל 2021
17 אפריל 2021

יום שני 12 אפריל
 נסיעה09:30 - 10:00
 סיור הוועדה הג"ג דרום לעיר אופקים במסגרת 10:00 - 15:00

כתב מינוי: (1) חלוקת הכנסות מאזור בסיס משמר הנגב 
שבשטח המועצה האזורית בני שמעון (2) חלוקת הכנסות 
מאזור ביסל"ט 21 שבשטחי המוא"ז מרחבים והמוא"ז בני 

 - תומר קשת (אופקים)שמעון
 נסיעה15:00 - 15:30
 - ניר זמיר (לשכה) ערן אדמתי15:30 - 16:30
 (חדר  ישיבת דירקטוריון עידן הנגב 17:002.2021 - 19:00

ישיבות גדול, קומה 1, בית עידן הנגב, אזה"ת עידן הנגב, רחוב 
 - ענת לוי צביהקיימות 5, רהט)

יום רביעי 14 אפריל
 (ישראל)יום הזיכרון

 (אמפי מבואות  טקס יום הזיכרון - מבואות הנגב08:45 - 10:00
 - Eli Perezהנגב)

יום שישי 16 אפריל

שבת 17 אפריל

יום ראשון 11 אפריל
  יום עיון ביד ושם - צוות מטה ומנהלי תחומים 08:00 - 16:00

 - גילי בנשימול(יד ושם, ירושלים)
 ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה בני שמעון 16:00 - 17:30

 - מיכל זמיר (זום)2021004
 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת מליאה אפריל 17:302021 - 19:30

יום שלישי 13 אפריל
 נסיעה08:30 - 10:00
 טיפול בפסולת - אישור קול קורא למפעל מיון 10:00 - 11:00

 (פרונטלי - לשכת מנכל ג'נרי 2 רח' בנק פסולת דודאים החדש
 - דוד יהלומי   David Yahalomiישראל 9 ירושלים)

 נסיעה11:00 - 12:30
 (מועצה - לשכה) ועד מקומי + אגודה - ברוש13:30 - 14:30
 נסיעה15:30 - 16:00
 ההזמנה עודכנה: פתיחת גן הבנים נבטים, יום ג׳16:00 - 17:00

(IDT) (nirz@bns.org.il) 17:00 - 16:00 ,2021 13 באפריל - 
k.nevatim@gmail.com

 נסיעה17:00 - 17:30

יום חמישי 15 אפריל
 (ישראל)יום העצמאות
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18 אפריל 2021 - אפריל 2021
24 אפריל 2021

יום שני 19 אפריל
 (מועצה אזורית בני  פגישה גלעד עם ניר זמיר08:00 - 08:45

 - kibutz.ein3@gmail.comשמעון, בית קמה, ישראל)
  ישיבת הנהלה רשות הניקוז 09:00 - 10:00

(https://zoom.us/j/99436427468)מעיין לביא - 
 -  (לשכה של ניר) קידום שיתוף פעולה בין אגפי11:00 - 11:30

קרן אקר
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי12:00 - 12:30
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) אוסי מוריץ12:30 - 13:30
 -  (מצ"ב זום ) מנכ"ל משרד הכלכלה דוד לפלר13:30 - 14:30

ניר זמיר
 -  (לשכה) הצגת סקיצה תערוכת ה-70 למועצה14:30 - 15:00

ניר זמיר
 סטטוס חגיגות שנות ה-70 (מיקוד באירועים 15:00 - 15:30

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות לשכה )בישובים)
 (מועצה  מיכאל חן - יזם בתחום הפקות מוטוריות15:30 - 16:30

 - ניר זמיראזורית בני שמעון - לשכה)
 נסיעה16:30 - 17:00
 - ניר זמיר (דביר) מטה עם מטה - דביר17:00 - 20:00

יום רביעי 21 אפריל
 (אילת)ועידת איגוד התאגידים העירוניים 2021

יום שישי 23 אפריל

שבת 24 אפריל

יום ראשון 18 אפריל
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 (חדר  צוות מטה: הצגת מחלקת הדת במועצה 10:00 - 11:00
 - ניר זמירישיבות חיצוני )

 שבתאי מג"ב15:30 - 16:00
 דירקטוריון חשמל ירוק אפריל 2021 - מצ"ב 16:00 - 17:30

 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום בגוף הפגישה
 ניר צריך לשאת דברים - פורום שכבת יב' תנועת18:00 - 18:30

 (גו' אלון)הצופים של בני שמעון

יום שלישי 20 אפריל
 (אילת) ועידת איגוד התאגידים העירוניים 00:002021

יום חמישי 22 אפריל
 (אילת) ועידת איגוד התאגידים העירוניים 00:002021



4 ניר זמיר11:50 28/09/22

שוהדגבא

1
2345678
9101112131415

16171819202122
23242526272829
3031

מאי 2021

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
252627282930

25 אפריל 2021 - אפריל 2021
1 מאי 2021

יום שני 26 אפריל
 נסיעה08:00 - 09:00
 סדנת עמידה מול המצלמה ראשי רשויות 09:00 - 14:00

 - ניר זמיר (בית קק"ל קריית מלאכי)ודוברים - פיקוד העורף
 נסיעה14:00 - 15:00
  הנהלת כרמים - מצ"ב נושאים בגוף הפגישה15:30 - 17:30

 - ניר זמיר(מועצה - לשכה)
 ישיבה בנושא כוכבי מדבר / גדי מארק + מתן 18:00 - 19:00

יפה המנכ"ל + ניר זמיר ראש מועצת בני שמעון + אילנה נולמן 
 (קישור בגוף מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי + רם + מתי

 - שרונה כהןהזימון )

יום רביעי 28 אפריל
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) נצח - גבעות בר08:30 - 09:30
 נסיעה09:30 - 10:00
 -  (מבואות הנגב) סיור פרויקטים יחודיים במועצה10:00 - 12:00

אמיר ברזילי
 סדנה בנושא פרישה לבעלי תפקיד בני שמעון - 12:00 - 12:30
 ברכתו של ניר

(https://us02web.zoom.us/j/86897566835?pwd=544537) בר - 
שניידר- עמותת ותיקי בני שמעון

 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי12:30 - 13:30
 נסיעה13:30 - 14:00
  ישיבות מועצת האיגוד - אשכול נגב מערבי14:00 - 15:30

 - אורי פינטו(משרדי אפ+60 קומה 3,מעל משרדי האשכול, נתיבות)
 נסיעה15:30 - 16:00
 - ניר זמיר (לשכה) ריקי קמחי דוגין - בית קמה16:00 - 16:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידו16:30 - 17:30

יום שישי 30 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)ל"ג בעומר

שבת 1 מאי

יום ראשון 25 אפריל
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית08:30 - 09:00
 ישיבת צוות מטה: הצגת נושא אבטחת המידע 09:00 - 11:00

 (לשכה; במועצה
https://us02web.zoom.us/j/82322781302?pwd=QUh3TTU0eXNKOFJ

(2M0ZzaGwxR1NmUT09ניר זמיר - 
 צוות מטה: הצגת נושא אבטחת מידע בבני 10:00 - 11:00

 - ניר זמיר (חדר ישיבות לשכה  .רועי יעלה בזום )שמעון
 ההזמנה עודכנה: פ.ע מועצה אזורית בני שמעון 11:00 - 12:00

ראש מועצה +מזכיר בנושא שת"פ, יום א׳ 25 באפריל 2021, 
(IDT) (nirz@bns.org.il) 12:00 - 11:00 לשכת ראש המועצה בני) 

 - יעל שימן (לשכה) נושא שכר עובדי חכ"ל13:00 - 14:30
  פגישה מקדימה למאגר קולחין משמר הנגב14:30 - 15:30

 - ניר זמיר(מועצה - לשכה)
 (מועצה אזורית בני מאגר מים קולחין משמר הנגב15:30 - 16:30
 - ניר זמירשמעון - לשכה)
 ראש מכינת עמיחי חונן חיים - התרחבות 16:30 - 17:30

המכינה, הבינוי המתוכנן והתכנון להקמת שלוחה נוספת 
 - ניר זמיר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)למכינה

 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת הנהלה אפריל 17:302021 - 19:00

יום שלישי 27 אפריל
 - מאיה נברו דוחות גלית 08:0008:00 - 08:30
 נסיעה09:30 - 10:00
 טקס חנוכת אולם ספורט בשומריה במעמד שר 10:00 - 11:30

 - ניר זמיר (שומריה)התרבות והספורט מר חילי טרופר 
 נסיעה11:30 - 12:00
 - (לשכה) התייעצות פנימית - מבנה ציבור תדהר12:00 - 12:45

ניר זמיר
  פרויקט אחת שיודעת - מפגש עם בנות י"ב13:00 - 13:30

 - ניר זמיר(לשכה)
  (חדר ישיבות ראשי) סדנא בנושא גישור לעובדים13:30 - 15:00

- גילי בנשימול
 (מועצה אזורית בני שמעון -  ועדת העיזבונות15:00 - 16:00

 - ניר זמירלשכה)
 אריאל, ניב פגישת יח"צ עם פאר לוין ניר, איתי, 16:00 - 17:00

 - לנה טשרניחובסקי (מועצת בני שמעון )דנה, פלג 
 - ניר זמיר (בית קמה) מטה עם מטה - בית קמה17:30 - 20:30

יום חמישי 29 אפריל
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) איציק אבוטבול07:45 - 08:45
 נסיעה09:00 - 10:00
 - ניר זמיר סיור אתרי תיירות עם ליאורה10:00 - 15:00
 נסיעה15:00 - 15:30
 - ניר זמיר (לשכה) עפרה שיר לביא15:30 - 16:00
 - Eli Perez (מועצה) אלי פרץ וניר זמיר16:00 - 17:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג17:00 - 18:00


