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3 יולי 2022 - יולי 2022
9 יולי 2022

יום שני 4 יולי
זהבה בחו"ל
 נסיעה 08:00 - 08:30
 -  (יער המגינים) ביקור במחנה קיץ של הצופים08:30 - 09:30

אמיר ברזילי
 נסיעה09:30 - 10:00
 (חדר ישיבות מפגש ראש המועצה עם אגף מנכ"ל10:00 - 11:00

 - ניר זמירחיצוני)
 (מועצה אזורית בני שמעון -  פורום אכיפה רשותי11:00 - 12:30

 - ניר זמירלשכה)
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:00 - 13:30
 (בלשכה, אצל ניר) אסטרטגיה ותכנון עידן הנגב 13:30 - 15:00
 - (לדר ישיבות) עדכון מודל אחזקת מתקני ספורט15:45 - 16:30

פלג ניאגו
 - ניר זמיר (לשכה) בינוי קהילתי16:30 - 17:30
 - איתי זידנברג (לשכה) גיוס משאבים17:30 - 18:30

יום רביעי 6 יולי
זהבה בחו"ל
 הכנה לפגישה בנושא תשלום עבור תאים 10:00 - 11:00

 - ניר זמיר (ניר )בדודאים
 - (לשכה) אולם התעמלות יחד עם מיכל קשנסקי11:00 - 11:45

ניר זמיר
 נסיעה13:30 - 15:00
 ראש מועצת בני שמעון  - תשלום עבור תאים 15:00 - 16:00

 (לשכה ירושלים הצבי 15 קומה 8 יש חניה בבניין (להחנות בדודאים
 - יעקב קוינט איפה שלא רשום שמור) תואם עם נטלי 0506218552)

(LYAKOVK)
 נסיעה16:00 - 17:30

יום שישי 8 יולי

שבת 9 יולי
 (דביר) גמר אליפות כדורגל ע"ש דן שניר18:00 - 21:00

יום ראשון 3 יולי
זהבה בחו"ל
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודרור12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה13:30 - 14:00
 - דנה שמח מיקוד דוברות14:00 - 15:00
 - ניר בר דוד (עידן הנגב) מעבדת גילת-ניר זמיר 15:00 - 16:00
 נסיעה16:00 - 16:30

יום שלישי 5 יולי
זהבה בחו"ל
 נסיעה08:00 - 09:00
 חשיפת מרכז המבקרים למנהיגות הנגב לצורך 09:00 - 13:00

היכרות והנגשת המרכז לציבור הרחב כאתר חשוב של מורשת 
ציונית, אטרקציה חדשה לתיירות, לחינוך ולהנצחת ההיסטוריה

 (מרכז המבקרים החדש)של התעשייה בדרום.
 נסיעה13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (ניר) פ.א חנה מפעם14:30 - 15:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) ניר אמיתי15:00 - 16:00
 פגישה בהמשך למכתבים שהתקבלו מעיריית 16:00 - 17:00

רהט בנושא: העברת שטחים ושינוי בעלות במט"ש רהט ומאגרי
 - ניר  (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)מים - מצ"ב המכתבים

זמיר
 נסיעה17:30 - 18:00
 (רח' פריאר 9  חנוכת משרדים - עו"ד אודי ערב18:00 - 20:00

קומה 28, באר שבע)

יום חמישי 7 יולי
 זהבה בחו"ל00:00

 נסיעה08:30 - 09:00
  ביקור ראש המועצה עם שמיניסטים משומריה09:15 - 10:45

 - ניר זמיר(שומריה)
 נסיעה10:45 - 11:15
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית12:00 - 13:00
 (מועצה  היטלי השבחה לאחר שיוך בקיבוצים13:00 - 14:00

 - ניר זמיראזורית בני שמעון - לשכה)
 נסיעה14:00 - 14:30
 (חוזרים  סיור מנכ"ל משרד התיירות דני שחר14:30 - 17:45

ללו"ז המקורי- מתחילים בקיבוץ חצרים - קישור למיקומים בגוף הזימון)
 נסיעה18:00 - 18:30
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10 יולי 2022 - יולי 2022
16 יולי 2022

יום שני 11 יולי
 יום אוריינטציה לבעלי תפקידים חדשים 08:45 - 09:00

 - ניצן מרידן (חדר ישיבות חיצוני)ביישובים
 (חדר ישיבות לשכה) עפרה נתן- ניהול יובלי הנגב09:30 - 10:30
 - ניר  (חדר ישיבות לשכה) רם בן ברק- יש עתיד10:30 - 11:30

זמיר
 (חדר  מפגש ראש המועצה עם אגף הגזברות11:30 - 12:30
 - ניר זמירישיבות לשכה)

 קבוצת תמאם - הקמת ביה"ס וחוות שרתים 13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)בעידן הנגב

 - זהרה ישי (משרד ניר) שומריה14:30 - 15:00
 (חדר ישיבות  הסדרת וקבלת החלטות- ג'ו אלון15:00 - 16:00

 - נטע-לי אביטללשכה)
 הכרות ועד החדש גבעות בר + ועדת חינוך - 16:00 - 17:00

 (מועצה - מבנה ציבור חדשים בישוב: בריכה + מבנה חינוך
 - ניר זמירלשכה)

 סגור17:00 - 22:00

יום רביעי 13 יולי
 - פלג ניאגו (אולם להב) כנס מיתוג 08:30 - 13:00
 נסיעה13:00 - 13:30
 - ניר זמיר (שומריה) סיור בשומריה13:30 - 15:30
 נסיעה15:30 - 16:00
 פשיעה במרחב הכפרי - שינוי שעות עבודה של 17:00 - 17:30

 מש"קי מג"ב לעבודה בלילות כולל
https://us02web.zoom.us/j/84445473008?pwd=ZkFSZmZVUGJteW)

(VvUVhvUFFuK2pLUT09ראש מועצה אזורית אשכול - 
 (מועצה אזורית בני שמעון -  ניר זמיר + זוהר מימון17:30 - 18:30

 - ניר זמירלשכה)

יום שישי 15 יולי

שבת 16 יולי
יום הולדת לולדימיר

יום ראשון 10 יולי
 ישיבת צוות מטה - הכנה מטה עם מטה להב 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (לשכה)17/07/22
  ישיבת מעקב תלמוד תורה עצמונה שומריה11:00 - 12:00

 - ניר זמיר(מועצה - לשכה)
 -  (הנדסה) מפגש ראש המועצה עם אגף הנדסה12:00 - 13:00

ניר זמיר
 - ניר זמיר (ניר) שוטף הרב גבי13:00 - 14:00
 סגור14:00 - 16:00
 ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה בני שמעון 16:00 - 17:30

 - שריי חביב (מצ"ב קישור לזום )2022007 
 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת מליאה יולי 17:302022 - 19:00

יום שלישי 12 יולי
 -  (גרץ 7 באר שבע) סיכום שנה מרכז יער גו אלון08:15 - 10:30
עפרה שיר לביא
 נסיעה10:45 - 11:15
 (חדר ישיבות  וועדת מכרזים עידן הנגב 11:153.2022 - 12:15

 - גדול בית עידן הנגב/באמצעות טימס למי שאינו יכול להגיע פיזית)
עימאד אל-סאנע
 נסיעה12:15 - 12:45
 שינוי מטרת ההקצאה ובנייה של מחסנים 13:00 - 14:30

 (חדר באמבר דרום - ראש מועצת בני שמעון ונציגי אמבר
 - ישיבות במחלקת הנדסה   - צומת בית קמה מ.אזורית בני שמעון)

Shirly Ezrahi שירלי אזרחי
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וזהבה14:30 - 15:30
 מפגש קצר עם נערים מהמועצה ונערים קנדיים 16:30 - 17:00
 - איתי זידנברג (מועצה- לשכה)מתכנית דילר?
 סגור17:00 - 21:00

יום חמישי 14 יולי
יום הולדת ליוסי טוביאנה

 נסיעה08:30 - 09:00
 (באר שבע ,  וועדת יועצים למינוי מנהל בית ספר09:00 - 10:30

 - רחוב התקווה 4, קריית הממשלה- קומה 3 (לשכת מפקחת המחוז))
 נסיעה10:30 - 11:00
 שיוך דירות - מ. הנגב, כרמים להב - ניר זמיר, 11:00 - 12:30

 - זהרה ישי (זום - קישור בזימון)עו"ד גני גלס, זהרה, לימור, מירי
 - ניר (מועצה - לשכה) פ.ע. ניר זמיר + דני פריזדה12:30 - 13:30

זמיר
 הגדלת הפעילות בשותפות ביחד ( בני שמעון – 13:30 - 14:30

 - ניר זמיר (מועצה, חדר ישיבות לשכה)ב"ש – מונטריאול ) 
 הגדלת מסוף אוטובוסים בניצני הנגב - זום 14:30 - 15:30

 - ניר זמיר (לשכה)מיועד לאוסי
  הסדרת החניה הגדולה של מבואות הנגב15:30 - 16:30

 - ניר זמיר(לשכה)
 נסיעה16:30 - 17:00
 - בר שניידר- עמותת ותיקי בני מפגש סיום קתדרה 17:00 - 18:30

שמעון
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17 יולי 2022 - יולי 2022
23 יולי 2022

יום שני 18 יולי
 נסיעה09:00 - 09:30
 סיור בדודאים - עם חשב הרשות וראש מ.א בני 09:30 - 10:30

 - שי קרפ (DSHAIK) (נק' מפגש דודאים)שמעון
 נסיעה10:30 - 11:00
 - זהבה כהן (לשכה) קביעת מזוזה משרד זהבה11:30 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה13:00 - 14:00
 שוטף ניר זמיר + ערן שמרלק + מוט דנן + ניר 15:00 - 16:00

 - ניר בר דוד (לשכה)בר דוד
 - ניר בר דוד (לשכה) שוטף ניר + ניר זמיר 16:00 - 17:00
 - ניר בר דוד (לשכה) דודאים חשמל ירוק17:00 - 18:00

יום רביעי 20 יולי
 נסיעה09:30 - 10:00
 סיור הועדה הגאוגרפית דרום - מועצה אזורית 10:00 - 15:00

 - ניר זמיר (נפגשים בג'ו אלון)בני שמעון - מצ"ב לו"ז
 נסיעה15:00 - 15:30

יום שישי 22 יולי

שבת 23 יולי

יום ראשון 17 יולי
 (חגים דתיים יהודיים)צום י"ז בתמוז
 - ניר זמיר (לשכה) תשלומי בית בורוכוב08:30 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וזהרה11:00 - 12:00
 מתווה פעולה - הסכם דמי השימוש - מצ"ב 12:00 - 13:00

 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום
 מפקד תחנת העיירות14:00 - 14:30
 נסיעה14:30 - 15:00
 - ניר  (מועדון הקומונה להב) מטה עם מטה - להב15:00 - 17:30

זמיר
 נסיעה17:30 - 18:00

יום שלישי 19 יולי
 נסיעה08:30 - 09:00
 - ניר  (מעבדת גילת) סיור במעבדה עם ניר זמיר 09:00 - 10:00

בר דוד
 נסיעה10:00 - 10:30
 סיור עם דורון10:30 - 11:30
 נסיעה11:30 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה13:00 - 13:30
 - ניר זמיר (לשכה) המאיץ והתכנית האסטרטגית13:30 - 14:30
 - ניר זמיר ירון בורבא14:30 - 15:00
 נסיעה16:30 - 17:00
 פגישה מקדימה ועד ברוש17:00 - 17:30
 - ניר זמיר (מועדון ברוש) וועדת חינוך יחדיו17:30 - 19:00

יום חמישי 21 יולי
 - ניר זמיר (לשכה) שי שווארמה 11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:00 - 14:00
 (לשכה, מועצת בני פגישה עמי לנדאו עם ניר זמיר15:15 - 16:00

 - ami landauשמעון)
 נסיעה16:00 - 17:00
 סדנא וארוחת ערב בנושא הקמת מנהלת 17:00 - 20:30

DMO - (מלון קדמא)תיירות אזורית לנגב Hadas Ben Shalom - 
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24 יולי 2022 - יולי 2022
30 יולי 2022

יום שני 25 יולי
 נסיעה08:00 - 10:00
 (אום   בונים חברת מופת תוכנית המשך שנה ב10:00 - 17:00

 - Kolotאל-פחם (אום אל-פחם  חיפה))
 נסיעה17:00 - 19:00

יום רביעי 27 יולי
 סגור08:00 - 11:30
 - ניר זמיר (להב) רופא שיניים, להב 08:00 - 09:00
 נסיעה11:30 - 12:00
 (על  טקס חנוכת מחלף עידן הנגב-להבים-רהט12:00 - 13:00

 - ניר זמירהמחלף)
 נסיעה13:00 - 17:00
 לוויה17:00 - 18:00
 נסיעה18:00 - 20:00

יום שישי 29 יולי

שבת 30 יולי

יום ראשון 24 יולי
 ישיבת צוות מטה - הכנה מטה עם מטה כרמים 09:00 - 11:00

 - (לשכה)27/07 + הכנה מטה עם מטה משמר הנגב 31/07/22
ניר זמיר

 סגור11:30 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר והרב גבי13:00 - 13:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר + אימי ועפרה15:30 - 16:30
 נסיעה16:30 - 17:00
  תכנית אסטרטגית נבטים - צמיחה ופיתוח17:00 - 18:30

 - ניצן מרידן(מושב נבטים)
 נסיעה18:30 - 19:00

יום שלישי 26 יולי
 - ניר זמיר (לשכה) הצגת מיזם ראלקו08:00 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ויוסי09:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:30
 (חורבת  מועצה אזורית בני שמעון - חורבת זעק10:30 - 11:30

 - לשכת המנכלזעק)
 נסיעה11:30 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) אולם ספורט משמ"ה12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה13:00 - 13:30
 - ניר  (מועצה - לשכה) שיחה אישית - ללי זינגר13:30 - 14:00

זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) הצגת מודל נוער במושבים14:00 - 15:00
 שיחות תושבים עם ראש המועצה17:00 - 19:00
 שיחה עם ראש המועצה - מיכל אברהם (נבטים)17:00 - 17:30

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה)(050-7686545) - תשלומי חינוך
 שיחה עם ראש המועצה - פרי ברקוביץ (תאשור)17:30 - 18:00
 חנית הרוש - חינוך ביחדיו (050-2155915)18:00 - 18:30

יום חמישי 28 יולי
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי09:00 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) רכישת קרקע- מגרש 12:00105 - 13:00
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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


