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4 יולי 2021 - יולי 2021
10 יולי 2021

יום שני 5 יולי
 נסיעה09:00 - 09:30
 - (דביר) ביקור הנהלת התנועה הקיבוצית בדביר09:30 - 11:30

ניר זמיר
 נסיעה11:30 - 12:00
 סיור + ישיבה עם מטה התנועה הקיבוצית  - 12:00 - 14:00

 - ניר זמיר (עידן הנגב)מצ"ב לו"ז בגוף הפגישה
 סגור14:00 - 18:00
 - צופיה בלייכר (להב) גמר חידון תנך18:00 - 20:00

יום רביעי 7 יולי
  ניר זמיר, אמיר ברזילי ואלי פרץ- מבואות הנגב09:00 - 10:00

 - Eli Perez(מועצה)
 שיחה ב- zoom בנושא שפכי חברון - שמעון 10:30 - 11:30

מזוז, פיני בדש, ניר זמיר, פרופ' עדי וולפסון, עו"ד ציפי איסר, 
עמית, אבישג אבטובי, עו"ד חיים טורקל, עו"ד קרן אבוהרון, 

  (https://us02web.zoom.us/j/87696186915)גדי ירקוני, אריק יעקב
- רוביק דנילוביץ
 (זום;  חיתוך מצב קורונה גבעות בר 11:30 - 12:00

https://us02web.zoom.us/j/89559174492?pwd=TFltZXJiVlpRZEovL2
(hyUklVdFp4UT09פלג ניאגו - 

  יואב קפלן - סגן יו"ר צים מרכזים מסחריים12:00 - 13:00
 - ניר זמיר(מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)

 נסיעה14:00 - 14:30
 מפגש ראשי רשויות עם ראסל רובינסון מ - 14:30 - 16:30

 -  (מרכז לאודר, חטיבת הנגב 37, באר שבע, ישראל)J.N.F ארה"ב
ceo@negevcouncil.org

 נסיעה16:30 - 17:00

יום שישי 9 יולי

שבת 10 יולי
 (חורשת הצופים) שבט חצרים חוגג 30 שנה10:00 - 12:00

יום ראשון 4 יולי
 ישיבת צוות מטה: דוברות- סיכום שלב ההקמה 09:00 - 11:00

  התארגנות פגישה מחודשת חברת קדישא11:00 - 12:00
 - ניר זמיר(לשכה)

 -  (מועצה - לשכה) יחסינו עם הסביבה הבדואית 12:30 - 13:30
ניר זמיר

 ניר זמיר ראש המועצה + התנועה הקיבוצית - 14:00 - 15:00
 - ניר זמיר (זום1)מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה

 (מועצה -  הצגת תכניות מבנה חינוך בגבעות בר16:00 - 17:00
 - ניר זמירלשכה)

 נסיעה17:00 - 18:00
 - ניר זמיר (שומריה) מטה עם מטה - שומריה18:00 - 21:00

יום שלישי 6 יולי
 - מאיה נברו דוחות גלית 08:0008:00 - 08:30
 סגור08:30 - 12:00
 (משרד של  תמורה סמלית בהקצאת מקרקעין12:00 - 13:00

 - נטע-לי אביטלנטע לי)
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:00 - 14:00
 - (לשכה) לבנת גינזבורג - רכזת עמותת התיירות14:00 - 14:30

ניר זמיר
 - קרן אקר (ניר) פגישת עדכוני שפ"ח   14:30 - 15:30
 - ניר זמיר (לשכה) פ.ע. תומר רכטמן15:30 - 16:30
 תמיר שדה בית קמה 0506399308 - אנשי בית 17:00 - 17:30

 (לשכה)קמה מבקשים להודות לך על התכנית של התנגדויות

יום חמישי 8 יולי
 (זום;  צח"מ קורונה 08:30 - 09:00

https://us02web.zoom.us/j/85997557901?pwd=MEkyd0hlSG5XUExY
(VTVOTkhZL3MxZz09פלג ניאגו - 

 (משרדו של ניר  פגישה אלי בן סימון וניר זמיר09:00 - 10:30
 - Office NegevEcologyזמיר)

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) ניר זמיר + דפנה כהן 10:30 - 11:30
  הכנה למליאה- פרוייקטים תהליך אסטרטגי11:30 - 12:00

 - איתי זידנברג(לשכה)
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידו12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) מושב תדהר13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי15:00 - 15:45
 (לשכה, מועצה;  הערכות לקורונה גל רביעי15:45 - 16:30

https://us02web.zoom.us/j/86462593354?pwd=YjYzc1B3U0tFUWZr
(clVuRThEWnFyQT09פלג ניאגו - 

 זום מזכירים, מנהלי קהילות וצוותי קורונה- גל 16:30 - 17:30
 - איתי זידנברג (https://us02web.zoom.us/j/86329659101)רביעי

 נסיעה17:30 - 18:00
 שומריה - סיכום שנה חקלאית יחד עם גלית18:00 - 20:00
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11 יולי 2021 - יולי 2021
17 יולי 2021

יום שני 12 יולי
  ענבל זידנברג - היחידה להתפתחות הילד09:00 - 10:00

 - ניר זמיר(לשכה)
 נסיעה10:15 - 10:45
 (ועדה  FW: ועדה מחוזית דיון להפקדה דבירה10:45 - 11:15

 - Yoav Avrielמחוזית)
 סגור11:30 - 12:30
 פגישה עם ניר זמיר- ראש מועצת בני שמעון - 12:30 - 13:30

 (באר שבע רגר 57 - קומה 2)אורי אריאל (שר החקלאות לשעבר)
 נסיעה13:30 - 14:00
 כנס המים בלהב - משקי הנגב14:00 - 16:00
 סגור16:00 - 18:00

יום רביעי 14 יולי
יום הולדת ליוסי טוביאנה

 -  (בני שמעון) בני שמעון - פגישה/ביקורת/סיור09:30 - 12:30
לילי פיינטוך

 - ניר זמיר (לשכה) נועם רז14:00 - 14:30
  פגישה בנושא אתר "חרוב" מתקן לטיפול 15:00 - 16:00

 - דרור  (לשכה ראש מ.א בני שמעון )בשפכי שומנים- משמר הנגב
קרואני

 - ניר זמיר (לשכה) חניון משמר הנגב16:00 - 17:00

יום שישי 16 יולי
יום הולדת לולדימיר

 9:00 מפגש בזום - שולחן קבוצי במועצות 09:00 - 11:00
 - אופיר  (https://us02web.zoom.us/j/5757788593)האזוריות
ליבשטיין

שבת 17 יולי

יום ראשון 11 יולי
 - ניר זמיר (לשכה) פגישה עם ניר זמיר08:00 - 08:30
 סיור בקק"ל + מעבדת גילת ומכון וולקני - 09:00 - 12:00

 - ניר זמיר (גילת)מצ"ב לו"ז בגוף הפגישה
 קק"ל - דרום אדום ופרויקטים משותפים בני 12:00 - 13:00

 - ניר זמיר (קק"ל - גילת)שמעון
 נסיעה13:00 - 13:30
 (זום;  פרויקט ילדי העדה -חצרים + מועצה 13:30 - 15:00

https://us02web.zoom.us/j/85623526435?pwd=TTgwUTdXc2U5aW
(NZM2F5Qzd2cDdKdz09פלג ניאגו - 

 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה15:00 - 15:30
 (ועדה) חתימות בועדה15:30 - 16:00
 ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה בני שמעון 16:00 - 17:30

 - מיכל זמיר (זום)2021007
 ישיבת מליאה יולי 2021 - מצ"ב קישור לזום 17:30 - 19:30
 - ניר זמיר (זום1 - חדר ישיבות מועצה)בגוף הפגישה

יום שלישי 13 יולי
 שיחה עם ניר זמיר ראש המועצה ועמותת 08:00 - 09:00

 - ניר זמיר (זום1)סאנרייז - מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה
  הכנה לביקורת משרד הפנים ביום רביעי 09:00 - 10:00

 - ניר זמיר(לשכה)
 נסיעה10:00 - 10:30
 - ניר זמיר (בית יזמים בשובל) כנס כלכלי10:30 - 13:00
 (רח' רימון 6/1 קרית  רופא עיניים - דר' שמואל 12:00 - 13:00

גת)
 נסיעה13:00 - 13:30
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:30 - 14:00
 א.ת קמה- עודד זבולון, עדו שביט, ניר זמיר, 14:00 - 15:00

 - Meirav Levy (Mishkey-Hanegev) (לשכה - ניר זמיר)דרור קרוואני
 נסיעה15:00 - 16:00
 מובילים בשלטון המקומי - בונים חברת מופת    16:00 - 19:30

יום חמישי 15 יולי
 - ניר  (מועצה - לשכה) מערכת החינוך בנבטים08:00 - 09:00

זמיר
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) צביקה ברקאי09:00 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) איתי + ניצן + איתן10:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וניר בר דוד11:00 - 12:00
 סגור12:00 - 12:45
 - ניר זמיר (לשכה) מעיין ספץ12:45 - 13:30
 - ניר  (מועצה - לשכה) ליאורה עמותת התיירות13:30 - 14:30

זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג14:30 - 15:30
 - דרור קרואני (לשכה ) שוטף עם ניר16:00 - 16:30
 נסיעה16:30 - 17:00
 (חדר ישיבות  ישיבת הנהלה עידן הנגב 17:002.2021 - 19:00

 - עימאד אל-סאנעקטן, בית עידן הנגב)
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18 יולי 2021 - יולי 2021
24 יולי 2021

יום שני 19 יולי
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידו08:30 - 09:30
 - פלג ניאגו (ניר ) היסעים09:30 - 10:15
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי10:15 - 11:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) חיים לזמי11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה12:00 - 12:30
 שינוי תחשיב ומודל תשלומים עבור ילדים 12:30 - 13:00

 - אמיר ברזילי (לשכה)דיפרנציאלים בישובים
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:00 - 14:00
 דיון בנושא אכיפה בזמן קורונה עם השר 14:00 - 15:00

לבטחון פנים מר עמר בר לב ומנכ״ל המשרד לבטחון פנים מר 
 - חיים ביבס (zoom)תומר לוטן

 - ניר זמיר (לשכה) תקציב מבואות הנגב 15:00 - 16:00
 -  (לשכה ) הכנה לדירקטוריון חכ"ל 20.7 (4.21)16:00 - 17:00

ניר בר דוד
 - ניר זמיר (לשכה) ועדת שכר דודאים17:00 - 18:00

יום רביעי 21 יולי
 (מלון כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם 2021-תשפ"א

 - Or Kobiקדמא)

יום שישי 23 יולי

שבת 24 יולי

יום ראשון 18 יולי
 (חגים דתיים יהודיים)תשעה באב

 ישיבת צוות מטה: סיור בכפר הנוער עדנים + 09:00 - 11:00
 - ניר זמיר (כפר הנוער עדנים)חוגגים ליוסי יום הולדת:)

 נסיעה11:00 - 11:30
 - ניר זמיר (לשכה) שותפות עם המוקד12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) פגישת התנעה לסדנת ועדים13:00 - 14:00
 מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי - היכרות 14:00 - 15:00

 עם ראש מ.א בני שמעון
https://us02web.zoom.us/j/88602429907?pwd=d2xXeDdzV2p4UkY)

(5cStGbzgzazdBQT09Hadas Azulay - 
 - ניר  (לשכה) מניעת שריפות בשטחים פתוחים15:00 - 16:00

זמיר
 - (חדר ישיבות לשכה) וועדה מקצועית מכרז יח"צ16:00 - 17:00

פלג ניאגו
 נסיעה17:30 - 18:00
 (נפגשים בשער ביה"ס -  מטה עם מטה - חצרים18:00 - 20:30

 - ניר זמירחצרים)

יום שלישי 20 יולי
  כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם 2021-תשפ"א00:00

 - Or Kobi(מלון קדמא)

יום חמישי 22 יולי
  כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם 2021-תשפ"א00:00

 - Or Kobi(מלון קדמא)
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25 יולי 2021 - יולי 2021
31 יולי 2021

יום שני 26 יולי
 - בר שניידר-  (להב ) מפגש סיום שביל הזהב 09:00 - 09:30

עמותת ותיקי בני שמעון
 - ניר זמיר (ירושלים) פגישות בכנסת09:30 - 18:00
 - אלון קוברסקי רם שפע - בלשכתו בכנסת11:00 - 11:30
 - ניר זמיר (כנסת) רם בן ברק ממפלגת יש עתיד12:00 - 13:00
 - אלון קוברסקי עמר ברלב בכנסת16:00 - 17:00

יום רביעי 28 יולי
  פ.ע בנושא אזור תעסוקה משותף ואזור מסחר 09:00 - 10:00

 - (משרדו של ניר זמיר- ראש מועצת בני שמעון )
handasa.tal7@gmail.com

 - ניר זמיר (לשכה) שיחה זהבה וניר10:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) תמר אליהו11:00 - 11:30
 נסיעה11:30 - 12:00
 -  (עידן הנגב ) אירוע קביעת מזוזות - עידן הנגב 12:00 - 14:00

ניר בר דוד
  הכנה לדירקטוריון חכ"ל עם נגב  20.7 (4.21)14:00 - 15:00

 - ניר בר דוד(עידן הנגב)
 נסיעה15:00 - 15:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית16:00 - 17:00
 (יער  ביקור של ניר - מחנה קיץ צופי בני שמעון18:30 - 20:30

 - ניר זמירלהב - חניון אורנים)

יום שישי 30 יולי

שבת 31 יולי

יום ראשון 25 יולי
 (לשכה;  ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00

https://us02web.zoom.us/j/84958431347?pwd=cXFFQkJPN245ZTZx
(OGNLZkluOEdCZz09ניר זמיר - 

 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) אמיר ברזילי12:00 - 12:30
 נסיעה13:45 - 17:30
 לוויה17:30 - 19:00
 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת הנהלה יולי 17:302021 - 19:00

יום שלישי 27 יולי
 נסיעה08:00 - 09:30
 מובילים בשלטון המקומי - בונים חברת מופת: 09:30 - 18:00

 - Kolot (ירושלים )יום הכנה לחו"ל וסיור במוסדות הלאומיים.
 נסיעה18:00 - 19:30

יום חמישי 29 יולי
 - ניר זמיר (צומת גילת) הפגנה של החקלאים08:00 - 09:00
 נסיעה09:00 - 09:30
  כנס בכירים ממשרד הפנים ורח"ל - לומר שלום10:30 - 11:00

(חדר ישיבות חיצוני)
 - דרור קרואני (לשכה) שוטף ייזום ופיתוח 12:00 - 13:00
 פגישה עם ניר זמיר - ראש המועצה האזורית בני13:00 - 14:00

 (מועצה אזורית בנישמעון+ ערן חיימוביץ מנכ"ל תשתיות אנרגיה
 - eranh@pei.co.ilשמעון)

 פגישת זום - סינון ומיון קו"ח לתפקיד מנהל/ת 14:00 - 15:00
 - חווי ברנהרד (זום1)עמותת התיירות במרחב שקמה


