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5 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
11 דצמבר 2021

יום שני 6 דצמבר
זהבה בחו"ל

 (מלון אוריינט ירושלים) פורום ראשי רשויות בנגב00:00
 פורום ראשי רשויות בנגב – תיירות כמנוע צמיחה 09:00

 - Noah Schwartz-Shimony (מלון אוריינט, ירושלים)לפיתוח כלכלי
 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השמיני)

 ראש הממשלה - מפגש ראשי רשויות בנושא 10:00 - 11:30
 (כיכר מנחם בגין 2, בניין עיריית הפשיעה בחברה הערבית בדרום

באר שבע באולם מועצת העיר)

יום רביעי 8 דצמבר
זהבה בחו"ל
 יום המורה - ניר מעביר שיעור באזרחות לשכבה08:45 - 09:30

 - ניר זמיר (מבואות הנגב)י"ב 
 נסיעה09:30 - 10:00
 - ניר זמיר (ניר) וועדת רישוי10:00 - 10:30
 - לירון דולב (ניר זמיר) סגירת תקציב 10:302022 - 13:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי14:00 - 15:00
 נסיעה15:00 - 15:30
  שיחת טלפון עימאד+דרור+ניר- מגרש 15:304008 - 16:00

 - עימאד אל-סאנע(שיחה טלפונית- עימאד יחייג )
 (מלון לאונרדו  ערב הכשרה והוקרה לצח״י 16:00 - 21:00

 - ניר זמיראשקלון)

יום שישי 10 דצמבר

שבת 11 דצמבר
יום הולדת לנטע-לי

יום ראשון 5 דצמבר
 זהבה בחו"ל00:00

 (חגים דתיים יהודיים)חנוכה (היום השביעי)
 - מאיה נברו דוחות גלית 07:4007:45 - 08:10
 - ניר  (לשכה) התייעצות בנושא הרחבת תאשור08:30 - 09:00

זמיר
  ישיבת צוות מטה: סיור באזור תעסוקה קמה09:00 - 11:00

 - ניר זמיר(לשכה)
 צוות מטה: מצגת+סיור באזור תעסוקה בית 10:00 - 11:00

 - ניר זמיר (חדר ישיבות לשכה+שטח)קמה 
 סגור11:30 - 13:30
 -  (טימס) מיגון מרפאות - שובל, חצרים, נבטים14:00 - 14:30

פלג ניאגו
 - ניר זמיר (לשכה) סופי סולומון - פגישה אישית14:30 - 15:30
 - ניר זמיר (לשכה) עפרה + אימי15:30 - 16:00
 - ניר זמיר (לשכה) פ.ע. אסף רוט16:00 - 17:00
 נסיעה17:00 - 17:30
 - ניר (להב) מנהלת להב - שינויים במרכז ג'ו אלון17:30 - 18:30
 סגור18:30 - 20:00

יום שלישי 7 דצמבר
זהבה בחו"ל

 (מלון אוריינט ירושלים) פורום ראשי רשויות בנגב00:00
 פורום ראשי רשויות בנגב – תיירות כמנוע צמיחה 16:00

 - Noah Schwartz-Shimony (מלון אוריינט, ירושלים)לפיתוח כלכלי

יום חמישי 9 דצמבר
 זהבה בחו"ל00:00

  פגישה ערן וניר זמיר - הסכם חכ"ל - מועצה08:00 - 09:00
 - Office NegevEcology(משרדו של ניר זמיר)

 מנכ"ל החברה הכלכלית רהט מחמוד אלעמור -09:00 - 10:00
 - ניר זמיר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)תיירות

 ניר זמיר ראש מועצת בני שמעון/נתנאל איזק 10:00 - 10:45
 (מועצה מנכ"ל ירושלים ומורשת/יואב לביוד- פרויקטים מורשת

 נסיעה11:00 - 11:30
 (חדר ישיבות  ישיבת הנהלת עידן הנגב 11:302.2021 - 13:30

 - עימאד אל-סאנעקטן, בית עידן הנגב)
 שת"פ בין החממה הטכנולוגית (אינגב) 13:30 - 14:30
 - ניר זמיר (בית עידן הנגב)למבואות הנגב
 נסיעה14:30 - 15:00
 ניר זמיר + נטע לי + דודי גולדמן + יורם  - 15:00 - 16:00

  (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)סוגיות חברה כלכלית דודאים
 - ניר  (לשכה) העברת הכנסות למועצה - חכ"ל 16:00 - 17:00

זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידו17:00 - 18:00
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12 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
18 דצמבר 2021

יום שני 13 דצמבר
כנסת

 - אלון קוברסקי נסיעה לירושלים08:00 - 09:00
 (הכנסת, משכן הכנסת,  פ.ע: ניר זמיר ורם שפע10:45 - 11:30

 - mkramshefa@gmail.comירושלים, 9195000, ישראל)
  (כנסת) אורנה ברביבאי - שרת הכלכלה בכנסת13:00 - 13:30

- ניר זמיר
 -  נירה שפק יש עתיד - שער הנגב - לשכה 13:300206 - 14:00

אלון קוברסקי
 מאיר יצחק הלוי - תקווה חדשה - בכנסת - 14:20 - 15:00

 - אלון קוברסקילשכה 1229
 ולדימיר ביליאק יש עתיד לשכה 2805 קומה 2 15:00 - 15:30

 - אלון קוברסקיאגף ועדות
 נסיעה15:30 - 17:00

יום רביעי 15 דצמבר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ונטע לי09:00 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) איתי + אלון10:00 - 11:00
 נסיעה11:30 - 12:00
 -  (מרכז ג'ו אלון) פגישה ניר זמיר ודן בלומברג 12:00 - 13:00

.Dan G. Blumberg, Prof
 (מרכז  פגישה ניר זמיר, חגי איטקין ודן בלומברג13:00 - 14:00

 - Dan G. Blumberg, Prof.ג'ו אלון)
 נסיעה14:00 - 14:30
 - (לשכה) הכנה לדירקטוריון חכ"ל 23.12 (7.21)15:00 - 16:00

ניר בר דוד
  דירקטוריון בני שמעון ייזום ופיתוח - 16:0012/21 - 17:30

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

יום שישי 17 דצמבר
יום הולדת לניר זמיר

שבת 18 דצמבר

יום ראשון 12 דצמבר
 ישיבת צוות מטה: הדר אלוני + סיכום אירועי 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (לשכה)שנת ה-70 למועצה 
 (מועצה  הכרות הדר אלוני יח"צ עם צוות מטה09:00 - 10:00

 - ניר זמיראזורית בני שמעון - לשכה)
 צוות מטה: הצגת סיכום אירועי שנת ה-70 10:00 - 11:00

 - ניר זמיר (חדר ישיבות לשכה)למועצה 
 - ניר זמיר (לשכה) שיחת סיכום סיורים בגנים12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:00 - 13:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ויוסי14:00 - 15:00
 ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה בני שמעון 16:00 - 17:30

 - מיכל זמיר (זום )2021012

יום שלישי 14 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים)צום י' בטבת

 סגור10:00 - 13:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וגיל13:30 - 14:30
 - ניר זמיר (לשכה) ערן אמזלג14:30 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואמיר15:00 - 16:00
 (מועצה אזורית בני שמעון -  יוסי ניסן + ניר זמיר16:00 - 17:00

 - ניר זמירלשכה)

יום חמישי 16 דצמבר
 נסיעה08:30 - 09:00
  משטרת מחוז דרום לקראת פסטיבל דרום אדום09:00 - 10:00

 - ניר זמיר(משטרה מטה מחוז דרום)
 נסיעה10:00 - 10:30
 - ניר זמיר (לשכה) זהרה + לימור11:00 - 11:30
 - ניר זמיר (לשכה) ניר + פלג + נטע לי12:30 - 13:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג13:30 - 14:30
 - ניר זמיר (לשכה) עפרה שיר לביא14:30 - 15:00
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19 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
25 דצמבר 2021

יום שני 20 דצמבר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודרור12:00 - 13:30
 - ניר זמיר (לשכה) ניר בר דוד + ליאת14:15 - 15:00
  הכנה לדירקטוריון חכ"ל עם נגב  23.12 (7.21)15:00 - 16:00

 - ניר בר דוד(לשכה ניר זמיר )
 פגישת הכנה למפגש עם רהט והתאגיד בנושא 16:00 - 16:30

 - דרור קרואני (לשכה)חיבור בית קמה
 נסיעה16:30 - 17:00
 (חדר  ישיבת דירקטוריון עידן הנגב 17:004.2021 - 19:00

 - עימאד אל-סאנעישיבות קטן, בית עידן הנגב)

יום רביעי 22 דצמבר
 - נטע (ניר זמיר - מועצה בני שמעון ) נגב אקולוגיה 08:00 - 08:30

-מזכירות משמר הנגב
 פגישת הכנה לפגישה בתאריך 26/12/21 - 08:30 - 09:00

 - ניר (לשכה)הקמת מאגר חדש לטיפול בקולחין רהט בני שמעון
 רוני אוסטרייכר - הקמת ביה"ס תיכון יהודי 09:00 - 10:00

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה)בדואי שמוקדש למדעי הבריאות
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וזהרה10:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה11:00 - 12:00
 (במועצה  ניר זמיר וזוהרה - בנושא תבליני הנגב 12:00 - 13:00

(Yosi Cohen - 
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:00 - 13:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ובר13:30 - 14:00
 - ניר  (לשכה) התייעצות מתקני משחקים מעץ14:00 - 14:15

זמיר
 פגישה: ניר זמיר, ראש מ.א בני שמעון עם איציק15:15 - 16:00

 -  (מועצה אזורית בני שמעון)אשכנזי מנכל מרכז השלטון האזורי
 - ניר (מועצה - לשכה) תומר זוהר (050-5257293)16:00 - 16:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית16:30 - 17:30

יום שישי 24 דצמבר

שבת 25 דצמבר

יום ראשון 19 דצמבר
 פ.ע ראש מ.א בני שמעון בנושא קיבוץ שומריה -08:00 - 09:00

 (רח' התקווה 4, קריית הממשלה ב"ש, קומה 1, נושאים בגוף המייל
 - שי קרפ (DSHAIK)לשכת מנהל המרחב)

 נסיעה09:00 - 09:30
 ישיבת צוות מטה: מעורבות המועצה 09:30 - 11:30

 באסטרטגיה כלכלית של היישובים + חוגגים לניר יום הולדת  
 - ניר זמיר(לשכה)

 ישיבת צוות מטה: מעורבות המועצה 10:00 - 11:00
 - ניר  (חדר ישיבות לשכה)באסטרטגיה כלכלית של היישובים

 אזור התעשיה עידן הנגב - ראש מועצת לקיה 11:30 - 12:30
אחמד אלאסד + ניר זמיר ראש המועצה + זהרה ישי מהנדסת 

 - ניר זמיר (לשכה) רב גבעות בר12:30 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה13:00 - 14:00
  ועדת שימור - מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה15:00 - 16:00

 - ניר זמיר(זום1)
 דירקטוריון חשמל ירוק דצמבר 2021 - מצ"ב 16:00 - 17:30

 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום בגוף הפגישה
 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת הנהלה דצמבר 17:302021 - 19:00

יום שלישי 21 דצמבר
  ד"ר ג'יהאד אל סאנע - לימודי מדעי המחשב08:30 - 09:30

 - ניר זמיר(מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)
 - ניר זמיר (ישובי המועצה) יום צילומים09:30 - 14:30
 נסיעה14:30 - 15:00
 מפגש פתיחה של צוות היגוי מעורבות חברתית 15:00 - 16:00
 - Office  (חדר ישיבות -  מועצה איזורית בני שמעון)- קיבוץ כרמים

Kramim
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידו16:00 - 17:00
 - נטע-לי (חדר ישיבות לשכה; זום1) ועדת השקעות17:00 - 18:00

אביטל

יום חמישי 23 דצמבר
 נסיעה08:30 - 09:00
 ביקור של אלון שוסטר במכינת עמיחי בקיבוץ 09:00 - 10:00

 (כרמים)כרמים
 נסיעה10:00 - 10:30
 - ניר זמיר (לשכה) חיה לנג11:30 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) מעיין ספץ13:00 - 14:00
 (חדר ישיבות גדול - מועצה אזורית דירקטוריון 16:007.21 - 17:30

 - ניר בר דודבני שמעון )
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26 דצמבר 2021 - דצמבר 2021
1 ינואר 2022

יום שני 27 דצמבר
 נסיעה08:00 - 09:00
 הכנס הלאומי הראשון בנושא "ביטחון המרחב 09:00 - 13:00

 (היכל התרבות "איירפורט סיטי" הכפרי"- מצ"ב תוכניה סופית
 - מרכז השלטון האזורי בישראלבחבל מודיעין)

 נסיעה13:00 - 14:30
  ישיבת מועצת האיגוד - אשכול נגב מערבי14:30 - 16:00

 - אורי פינטו(משרדי האשכול, כניסה ב' קומה 2  נתיבות)
 נסיעה16:00 - 16:30
 -  (מועצה - לשכה) שבילי גישה לכוכבי המדבר16:30 - 17:30

ניר זמיר

יום רביעי 29 דצמבר
 (מועצה אזורית בני  דירקטוריון עמותת התיירות09:00 - 10:30
 - ניר זמירשמעון - לשכה)
 זאב מילר מנכ"ל קרן יק"א - סיור ופגישה בעידן 10:30 - 13:00

 - ניר זמיר (עידן הנגב)הנגב ובמבואות הנגב 
 סגור13:00 - 14:00
 ישיבת מליאה סוף שנה דצמבר 2021 - מצ"ב 14:00 - 18:00

 (חדר ישיבות קישור לבעלי תפקידים בישובים בגוף הפגישה 
חיצוני במועצה - (עקב מגבלות הקורונה הישיבה תתקיים לבעלי 

 - ניר זמירהתפקידים בישובים בזום))

יום שישי 31 דצמבר

שבת 1 ינואר

יום ראשון 26 דצמבר
 - ניר זמיר (לשכה) זבולון כלפה08:00 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
  מועצה וקקל-כביש יער להב מהכניסה הצפונית11:00 - 11:30

 - פלג ניאגו (זום- קישור בגוף הזימון)עד ג'ו אלון
 (מועצה -  תקצוב להחלפה של גני משחקים12:00 - 13:00

 - ניר זמירלשכה)
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי13:30 - 14:30
 הקמת מאגר חדש לטיפול בקולחין רהט בני 15:00 - 16:00

 - ניר זמיר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)שמעון
 - ניר זמיר (מועצה-לשכה) שלומי אלקיים16:00 - 16:30
 נסיעה16:30 - 17:00
 (בחדר אוכל קטן  ידידי סורוקה ערב הוקרה17:00 - 17:30

 - ניר זמירסורוקה - להחנות במיון או מיון ילדים (ליזה 054-5483326))
 (חדר  מסיבת פרידה ליואב מורג מנהל המחוז17:30 - 19:00

 - נטע כהןישיבות גדול - מועצה אזורית מרחבים)

יום שלישי 28 דצמבר
 שיחה ב - Teams בנושא צומת כביש 25 פארק 08:30 - 09:00

חצרים - ניר זמיר, אבישג, תמר פוריה, דרור קרואני, אריאל 
 - רוביק דנילוביץ (פגישה של Microsoft Teams)דמרי, שי בן אבו

 (פגישה של  שיחה ב- teams בנושא המרלו"ג 09:00 - 09:30
(Microsoft Teamsרוביק דנילוביץ - 

 - לימור מוסייל (זום) ועדת היגוי מעברים 10:00 - 12:00
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי12:00 - 12:30
 נסיעה12:30 - 13:00
  שיחה עם ראש המועצה ניר זמיר ומכינת נחשון13:00 - 14:00

 - ניר זמיר(מכינת נחשון - שובל)
 נסיעה14:00 - 14:30
 פ.ע. בנושא: יישום הנושאים בפגישה של השר 15:00 - 16:00

עם  ראש מועצת בני שמעון משתתפים: ישראל + מרים + קרן 
 - ישראל בודיק (חדר ישיבות חיצוני)+ עידית + ניר 
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וניר בר דוד16:00 - 17:00

יום חמישי 30 דצמבר
יום הולדת לאמיר ברזילי

 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודרור08:30 - 09:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה09:30 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג10:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וברית אופיר11:00 - 11:45
 (מ.א.בני  סיור על מיזמים חדשים בבני שמעון12:00 - 14:00

 - אורי פינטושמעון)
 נסיעה14:00 - 14:30
  פגישה עם טלי לוין לגבי התכנית האסטרטגית14:30 - 15:00

 - ניצן מרידן(חדר ישיבות לשכה)
 - אלון קוברסקי ניחום אבלים דינה15:00 - 18:00


