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5 יוני 2022 - יוני 2022
11 יוני 2022

יום שני 6 יוני
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג שבועות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)חג שבועות (היום השני-מחוץ לישראל)
 חה"א  + משרד הביטחון + ניר בר דוד + ניר 09:00 - 10:00

 - יעל שימן (אתר דודאים)זמיר 
 (התקוה אזור התעסוקה משמר הנגב - גבי ויסמן 10:00 - 11:00

 - שי קרפ (DSHAIK)4 קריית הממשלה קומה 1 באר שבע )
 - שי (לשכת מנהל המרחב) פ.ע שי קרפ + ניר זמיר11:00 - 11:30
(DSHAIK) קרפ

 נסיעה11:30 - 12:00
 (מועצה -  פיתוח תחום התיירות בגבעות בר13:00 - 14:00

 - ניר זמירלשכה)
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודרור14:00 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) ניר בר דוד15:00 - 16:00
 - ניר זמיר (לשכה) טל שם טוב 16:00 - 16:30
 - ניר זמיר (לשכה) עידו רובינשטיין16:30 - 17:30
 נסיעה17:30 - 18:00
 (מרכז  פרוייקט דרכים- מפגש סיכום חגיגי18:00 - 20:00

 - מרכז צעירים ויזמות בני שמעוןצעירים)

יום רביעי 8 יוני
 - ניר זמיר (לשכה) ירון בורבא08:30 - 09:30
 (ייזום  מפגש ראש המועצה עם ייזום ופיתוח10:00 - 11:00

 - ניר זמירופיתוח)
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר לנטע לי14:00 - 15:00
 (חדר  דירקטוריון בני שמעון ייזום ופיתוח - 15:003/22 - 16:30

 - דרור קרואניישיבות חכ"ל בני שמעון )
 נסיעה16:30 - 17:00
 (חדר  ישיבת דירקטוריון עידן הנגב 17:002.2022 - 18:30

ישיבות גדול, קומה 1, בית עידן הנגב, רחוב הקיימות 5, אזה"ת עידן 
((WAZEבית עידן הנגב" ב") עימאד אל-סאנעהנגב, רהט - 

 נסיעה18:30 - 19:00

יום שישי 10 יוני

שבת 11 יוני

יום ראשון 5 יוני
 (חגים דתיים יהודיים)שבועות

יום שלישי 7 יוני
 נסיעה08:00 - 08:30
  קולחים לנגב - הקמת ספק קולחים מרחבי 08:30 - 10:00

(בניין המועצה אזורית מרחבים, צומת גילת (מאחורי תחנת הדלק), 
 - זאב אחיפז | Zeev Achipazקומה 2, לשכת ראש המועצה)

 תמיכות לשנת 2022 - עמותת התיירות (נוכחים 10:30 - 11:30
 (מ.א מרחבים , צומת גילת (מאחורי תחנת הדלק), בגוף הזימון) 

 - שי חגגלשכת ראש המועצה, קומה 2 )
 נסיעה11:30 - 12:00
 (שדרות שזר  סיכום תוכנית שומרי היער גו אלון12:00 - 15:00

 - עפרה שיר לביא31 קומה 10)
 נסיעה15:00 - 15:30
  (לשכה) בריכה + מבנה רב תכליתי - גבעות בר16:00 - 17:00

- זהרה ישי

יום חמישי 9 יוני
 הכרות עם חברת ISG ועדכון על פעילות 09:00 - 10:00

 - אורי פינטו (מ.א.בני שמעון)מנהלת אגרוטק
 -  (מ.א.בני שמעון) עדכונים שוטפים-בני שמעון10:00 - 11:00

אורי פינטו
 - ניר זמיר (לשכה) מלגה עבור תומר זכריה11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) ערן אדמתי13:00 - 14:00
  (זום1) רכז ביטחון גבעות בר - מצ"ב קישור לזום14:00 - 15:00

- ניר זמיר
 (מועצה אזורית בני  הכרות דוד פרנקו - חן המקום15:00 - 16:00
 - ניר זמירשמעון - לשכה)
 - ניר בר דוד (לשכה ) שוטף ניר + ניר זמיר 16:00 - 17:00
 היקף כ"א עו"סיות בהמשך 2022 ולקראת 17:002023 - 18:00
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12 יוני 2022 - יוני 2022
18 יוני 2022

יום שני 13 יוני
 נסיעה08:30 - 09:00
  סיור עם ראש המועצה בביה"ס נווה במדבר09:00 - 10:30

 - ניר זמיר(חצרים)
 נסיעה10:30 - 11:00
 סגור11:00 - 18:00

יום רביעי 15 יוני
 (מלון רמת רחל,  סמינר הנהגה - אשכול נגב מערבי14:00
 - אורי פינטוירושלים.)

יום שישי 17 יוני
 -  שיחת ועידה חלופת בית קמה- נמל תעופה08:00 - 08:30

ceo@negevcouncil.org
 טקס פרידה למרים אלגרבלי מנהלת יובלי הנגב09:00 - 10:30

שבת 18 יוני

יום ראשון 12 יוני
יום הולדת לעידית אטינגר

 - ניר זמיר (חדר ישיבות לשכה (IL)) איציק אבוטבול07:30 - 08:30
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה08:45 - 10:35
 מפגש עם ניר זמיר וחברי ועדת היגוי 11:00 - 12:00

ממונטריאול, אריה לוי נציג הפדרציה בישראל, ירון דקל נציג 
 - ניר זמיר (עידן הנגב)הסוכנות בקנדה וצוות השותפות.

 נסיעה12:00 - 12:30
 - אמיר  (חדר ישיבות לשכה) מלגות משלחת לריו14:00 - 15:00

ברזילי
 (חדר ישיבות  אופן הצגת תקציב וגביה לתושבים15:00 - 16:00

 - אמיר ברזילילשכה)
 ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה בני שמעון 16:00 - 17:30

 - שריי חביב (מצ"ב קישור לזום )2022006
 (זום - ניר, זהרה, לימור, דרור - נסטלה, א.ת קמה16:30 - 17:00

 - זהרה ישיקישור בזימון)
 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת מליאה יוני 17:302022 - 19:00

יום שלישי 14 יוני
 (מלון רמת רחל,  סמינר הנהגה - אשכול נגב מערבי09:00

 - אורי פינטוירושלים.)

יום חמישי 16 יוני
 - ניר זמיר (שובל) סיור בביה"ס עדני הנגב08:30 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:30
 -  (לשכה) חיה לנג + אמיר ברזילי- משלחת לריו10:30 - 11:00

ניר זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר + אימי + עפרה11:00 - 12:00
 פגישת הכנה בנושא הצגת תכנית פסולת 13:00 - 14:00

 - ניר זמיר (זום1)לשטחים פתוחים - מצ"ב קישור לזום
 - ניר  (לשכה) טיול ג'יפים - כנפיים של קרמבו14:30 - 15:00

זמיר
 שוטף ניר זמיר + ערן שמרלק + מוט דנן + ניר 15:00 - 16:00

 - ניר בר דוד (לשכה)בר דוד
 (שיחה טלפונית) מעיין לפידות - צופים17:30 - 18:00
 נסיעה18:00 - 18:30
 (יחדיו)  מסיבת סידור במושבי יחדיו18:30 - 19:30
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19 יוני 2022 - יוני 2022
25 יוני 2022

יום שני 20 יוני
 סגור08:00 - 09:00
 פגישת הכרות עם אחמד עאבד - כלכלן בכיר 09:00 - 10:30
 - דרור (חדר ישיבות חיצוני, מועצה אזורית בני שמעון )ברשות המים 

 נסיעה11:00 - 11:30
 (לשכה של פאיז  תכניות לחיים משותפים גני יער11:30 - 13:00

 - ניר זמירראש עיריית רהט)
 נסיעה13:00 - 13:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה14:00 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית15:00 - 15:50
 - ניר בר דוד (לשכה) שוטף ניר+ניר זמיר 16:00 - 17:00
 שיחות תושבים עם ראש המועצה17:00 - 19:00
 ירון קדוש יחד עם מירב גרינברג (נבטים) - 17:00 - 17:30

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה)חיבור חשמל
 הדס ואופיר אבוקסיס נבטים - תשלומי חינוך 17:30 - 18:00

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה)(ינואר)
 סימה ביטון (תדהר) (050-9173197)  - חינוך 18:00 - 18:30

 (מועצה)במושבים
 תהילה אבודרם תדהר (050-6782544) - תקצוב18:30 - 19:00

יום רביעי 22 יוני
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי09:00 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) ניצן מרידן10:00 - 10:30
 - ניר זמיר (מועצה) נועה לוין - היתר בניה דביר10:30 - 11:00
 הכרות עם המנכ"ל עו"ד עוז חיים + פגישה 11:30 - 12:30

 בנושא בינוי מכינת עמיחי - מצ"ב תכניות בינוי מכינת עמיחי
 - ניר זמיר(מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) זבולון + ירון - שומריה12:30 - 13:30
 - ניר  (שפ"ח) מפגש ראש המועצה עם השפ"ח13:30 - 14:30

זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) שיחה אישית - עינב כהן14:30 - 15:00
 נסיעה15:30 - 16:00
 -  (בית קמה) ביקור משפחת היימן (בית קמה)16:00 - 17:00

עידית אטינגר
 נסיעה17:00 - 17:30
 דיון דחוף בנושא השבתת מערכת החינוך 18:00 - 19:00

 *עדכון יתקיים היום בשעה 18:00
(https://us06web.zoom.us/j/84364904544) מרכז השלטון האזורי - 

בישראל

יום שישי 24 יוני

שבת 25 יוני

יום ראשון 19 יוני
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
  מפגש ראש המועצה עם אגף תפעול וסביבה11:00 - 12:00

 - ניר זמיר(אגף תפעול וסביבה)
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וזהרה13:00 - 14:00
 - (זום1) הקמת שדה התעופה - מצ"ב קישור לזום15:00 - 15:30

ניר זמיר
 עילם שגיא16:00 - 16:30
 - ניר זמיר (אצל אולגה) שוטף ניר ואולגה 16:30 - 17:00
 פורום יו"רים בני שמעון- בנושא מעבר צה"ל 17:30 - 19:00

 (מועצה- דרומה- עם נציגי משרד הביטחון וחברת שיכון ובינוי
 - איתי זידנברגחדר ישיבות חיצוני)

  בנימין נשפיץ - מנכ"ל הקמפוס שיכון ובינוי18:00 - 19:00
 - ניר זמיר(מועצה אזורית בני שמעון - חדר ישיבות חיצוני)

יום שלישי 21 יוני
טיפול לרכב

 (מועצה אזורית נוהל תפיסת בעלי חיים משוטטים08:30 - 09:30
 - ניר זמירבני שמעון - לשכה)

 save the date כנס מנהלי אז"ת בהשתתפות 09:30 - 12:30
 - עימאד אל-סאנע (אודיטוריום עידן הנגב)שרת הכלכלה
 - ניר זמיר (לשכה) דרור + עידו רובינשטיין12:30 - 13:00
 (מועצה אזורית בני שמעון -  רישיון עסק גני הדס13:00 - 14:00

 - ניר זמירלשכה)
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה14:00 - 14:30
  ד"ר מוחמד אלנבארי - מטפלות בגיל הרך 14:30 - 15:30

 - ניר זמיר(מועצה - לשכה)
 נסיעה16:00 - 16:30
 - ניר זמיר (תדהר) סיור במושב תדהר16:30 - 18:30
 נסיעה18:30 - 19:00

יום חמישי 23 יוני
 ונדליזם ומסוכנות נוער יחדיו - אנא התאימו 09:00 - 09:30

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות לשכה)יומנים
 - ניר זמיר (לשכה) פ.ע. ניר וזהרה ישי09:30 - 10:00
 נסיעה11:00 - 11:30
 הנהלת הכללית - הכרות עם היחידה 11:30 - 12:30

 (קניון הנגב באר שבע (צומת אליהתפתחותית המועצתית החדשה
 - ניר זמירכהן) - מגדלי הקניון כללית קומה 3 כספים)

 נסיעה12:30 - 13:00
 סגור13:00 - 19:00
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26 יוני 2022 - יוני 2022
2 יולי 2022

יום שני 27 יוני
 זהבה בחו"ל00:00

 נסיעה08:30 - 09:00
 - בר  (אולם להב) מפגש אחרון שביל הזהב 09:00 - 12:30

שניידר- עמותת ותיקי בני שמעון
 נסיעה12:30 - 13:00
 -  (לשכה) ניר + זהרה + זבולון + ירון - שומריה13:00 - 14:00

ניר זמיר
 נסיעה14:00 - 14:30
  ישיבות מועצת האיגוד - אשכול נגב מערבי14:30 - 16:00

 - אורי פינטו(משרדי האשכול, כניסה ב' קומה 2,נתיבות)
 נסיעה16:00 - 16:30
 - ניר זמיר (לשכה) מפעל הזרע16:30 - 17:30
 - אמיר  (נווה במדבר) מסיבת סיום נווה במדבר18:30 - 20:00

ברזילי

יום רביעי 29 יוני
זהבה בחו"ל
 (מרפאת שיניים בלהב) רופא שיניים08:00 - 09:00
  פיתוח הכפר 2022-2023 חטיבת תכנון ופיתוח 09:00 - 10:00

 - ניר זמיר (לשכה)- להערות הציבור
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) בית עלמין נבטים10:00 - 11:00
 נסיעה11:50 - 12:10
 (ג'ו אלון, יער  סיום שכבת ו על שביל בני שמעון12:20 - 12:45

 - טל שם טובלהב)
 נסיעה12:50 - 13:20
 (חדר  מפגש ראש המועצה עם אגף ישובים14:00 - 15:00

 - ניר זמירישיבות חיצוני)
 אביאל תחנת רהט חתימה על מסמך15:00 - 15:30
 - ניר זמיר (מועצה, ניר ) שרון מגירה15:30 - 16:30
 - ניר זמיר (לשכה) רחל פרג'ון 16:30 - 17:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג17:30 - 18:30

יום שישי 1 יולי
זהבה בחו"ל
  9:00 שולחן קבוצי במועצות האזוריות09:00 - 11:00

(https://us02web.zoom.us/j/5757788593)אופיר ליבשטיין - 

שבת 2 יולי
זהבה בחו"ל
 נסיעה10:00 - 11:00
 מחנה קיץ צופים - השבטים שנוכחים במחנה 11:00 - 13:00

 (יער המגינים)הם- חצרים, מושבי יחדיו ונבטים

יום ראשון 26 יוני
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) בר אסייג 11:00 - 11:30
 - ניר זמיר (לשכה) הכנה לצוות ניהול נווה במדבר11:30 - 12:30
 נסיעה13:00 - 13:30
 הסדרת תב"ע + מאגר מושב נבטים - מצ"ב 13:30 - 14:30

 - ניר זמיר (רשות מקרקעי ישראל - ב"ש)נושאים בגוף הפגישה
 נסיעה14:30 - 15:00
 - ניר בר דוד (לשכה) הכנה לדירקטוריון 15:004.22 - 16:00
 שדה תעופה עם עילם שגיא משרד התחבורה - 16:30 - 17:30

מצ"ב קישור לזום למשתתפים שאינם יכולים להגיע באופן 
 - ניר זמיר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)פרונטלי

 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת הנהלה יוני 17:302022 - 19:00

יום שלישי 28 יוני
זהבה בחו"ל
  קורין סולטן (054-6333428) - תשלומי חינוך08:30 - 09:00

(מועצה)
 פגישה בנושא רישיון עסק לתיירות כרמים: ניר 09:00 - 10:00

 -  (מועצה איזורית בני שמעון)זמיר, פלג ניאגו, ירי דגן, ניר גרני
Office Kramim

 פגישת הכנה לסיור בתאריך 30/06/22 - מצ"ב 11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום

 - ניר זמיר (לשכה) מינוי סגן ראש רשות בשכר12:00 - 12:30
 צוות ניהול לפרויקט בינוי בית הספר נווה 12:30 - 14:00

 (מועצה, חדר ישיבות הנדסה ; במדבר
https://us02web.zoom.us/j/89887829866?from=addon)פלג ניאגו - 

  הצטרפות מ.א בני שמעון למרכז חוסן האיזורי14:00 - 15:00
 - עידית אטינגר(חדר ישיבות לשכה)

 - שריי  (זום - מצ"ב  קישור לזום ) ועדות שימור 15:00 - 16:30
חביב

  (מועצה - לשכה) הכרות איתי פרימן (בית קמה) 16:30 - 17:30
- ניר זמיר

יום חמישי 30 יוני
זהבה בחו"ל
 - ניר זמיר (לשכה) פגישה אישית - אימי שופן09:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:30
 - ניר  (בית קמה) סיור בבית קמה "בית לחיים"10:30 - 11:30

זמיר
 נסיעה11:30 - 12:00
 תכנית מאי"ה - תעסוקה (ניר זמיר + אילנית 13:00 - 14:00

 - דנה חייט (מועצה אזורית בני שמעון , לשכת ראש המועצה )אסיף) 
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר לנטע לי15:00 - 16:00
 (לשכה;  שוטף ניר + פלג + נטע לי16:00 - 17:00

https://us02web.zoom.us/j/87481428086?from=addon)ניר זמיר - 
 (משרד של נטע לי-  מועצה אזורית וועדת השקעות17:00 - 18:00

 - נטע-לי אביטלבני שמעון)


