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2 ינואר 2022 - ינואר 2022
8 ינואר 2022

יום שני 3 ינואר
 פגישת הכנה - לפגישה בערב עם תושבי גבעות 08:30 - 09:00

 בר בנושא מצלמות האבטחה- מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה
 - ניר זמיר(זום1)

 (מועצה אזורית  יזמות חדשה בנושא דרום אדום09:00 - 10:00
 - ניר זמירבני שמעון - לשכה)

 (חדר תנועות הנוער במועצה - הזום מיועד לפלג11:30 - 13:00
 - פלג ניאגוישיבות לשכה )
 - ניר זמיר (לשכה) טל מגירה - תקציב יחדיו13:00 - 13:30
 -  (זום2) שימוע - מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה13:30 - 14:30

ניר זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) זבולון כלפה14:30 - 15:30
 - דרור קרואני (לשכה ) מבנה ארגוני ייזום ופיתוח 15:30 - 16:30
 - ניר  (מועצה - לשכה) מושב נבטים בנושא מג"ב16:30 - 17:30

זמיר
  זום מנהלי קהילה וצוותי קורונה17:30 - 18:30

(https://us02web.zoom.us/j/86077282855)איתי זידנברג - 
 נסיעה18:30 - 19:00

יום רביעי 5 ינואר
 סגור08:00 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) פ.ע. רועי זילברמן10:00 - 10:30
 הצגת תוכניות מעברים נגב צפוני-בני שמעון 10:30 - 12:00

2022(    https://us02web.zoom.us/j/85158370833       זום)  - 
מעברים נגב צפוני

 בשמי"ם - בני שמעון ירוקה ומדגימה . פגישה 12:00 - 13:00
 (מבקשים להעביר את הפגישה לזום , מצורף עם כותבי התכנית 

 - שירלי חכם יפרחהקישור)
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) מועצה ירוקה מדגימה13:00 - 16:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) ניר + דרור + עימאד16:00 - 17:00
 (מרכז לבריאות  התור שהזמנת למרפאה בכללית17:30 - 17:40

 - ClalitServices@Clalit.org.ilהמשפחה - רהט א',   רהט)

יום שישי 7 ינואר

שבת 8 ינואר
יום הולדת לפלג :)

יום ראשון 2 ינואר
 (לשכה) אושרית קדושאי (052-6839366)08:00 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
  ועדת מסורת גבעות בר - מצ"ב זום לפלג11:15 - 12:00

 - ניר זמיר(לשכה)
 ניקיון ישוב גבעות בר + תוכנית מוצעת כולל 12:00 - 13:00

 - ניר זמיר (לשכה)תקצוב - מצ"ב זום לפלג
 (מועצה -  יחידות דיור מושכרות בגבעות בר13:00 - 14:00

 - ניר זמירלשכה)
 ניר סגל אחראי על הפשיעה החקלאית במשרד 14:00 - 15:00

לביטחון פנים - הפשיעה החקלאית והשיטור המועצתי 
 (מועצה אזורית בני שמעון - המתוכנן - הזום מיועד לפלג בלבד

 - ניר זמירלשכה)
 שיפוץ מגרשי משחקים בית קמה - הזום מיועד 15:30 - 16:30

 - ניר זמיר (לשכה)לפלג בלבד
 -  (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה) שלום נורמן16:30 - 17:30

ניר זמיר

יום שלישי 4 ינואר
13:00 - 12:00sever one (זום- קישור בגוף הזימון) פלג ניאגו - 
 נסיעה13:00 - 13:30
 (אצל מאיה  ניר זמיר - דוחות - עם מאיה נברו 13:30 - 14:30

 - מאיה נברובמשרד)
 נסיעה14:30 - 15:30
 - ניר זמיר (לשכה) אסף רוט15:30 - 16:30
 שיחה ב- Teams בנושא פארק חצרים 17:00 - 18:00

BDO בהשתתפות חברת(Microsoft Teams פגישה של)  רוביק - 
דנילוביץ

יום חמישי 6 ינואר
 הכרות עילם שגיא משנה למנכ"ל משרד 08:30 - 09:30

 (מועצה אזורית בני שמעוןהתחבורה עם מועצה אזורית בני שמעון
 - ניר זמירצומת בית קמה - לשכה קומת כניסה)

 רקפת חולדאי - מחקר נשים וגברים שראש 10:00 - 11:00
 - ניר  (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)השלטון המקומי בישראל

זמיר
 -  (זום) פגישה שוטפת עם נבטים + תב"ע חדשה11:00 - 12:00

זהרה ישי
 (זום2;  פרויקט סולארי- דודאים- דיון וחשיבה12:30 - 13:30

 - נטע-לי אביטלחדר ישיבות לשכה)
 - ניר זמיר חתימות בועדה14:00 - 14:30
  הקמת מועדון חברתי לצרכים מיוחדים ביחדיו14:30 - 15:30

 - ניר זמיר(לשכה)
 תזכורת: וועדת התקשרויות ומכרזים עידן הנגב 15:30 - 16:30

 - עימאד אל-סאנע (זום1)1.2022
 - ניר  (לשכה. פלג- טימס ) ניר + פלג + נטע לי16:30 - 17:30

זמיר
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9 ינואר 2022 - ינואר 2022
15 ינואר 2022

יום שני 10 ינואר
 - ניר זמיר (ניצני הנגב) סיור ביה"ס ניצני הנגב08:30 - 09:30
 שולחן עגול ב- zoom בנושא שפיכת פסולת 10:30 - 11:30

 -  (https://us02web.zoom.us/j/89014495917)באופן בלתי חוקי 
רוביק דנילוביץ

 פגישת הכנה לפגישה עם ועד מקומי תדהר 12:30 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה)בתאריך 11/01/22

 יאיר גל סטודנט בבן גוריון (054-9423231) - 13:00 - 13:30
 (לשכה)קביעת מדדים להצלחת המועצה

 ועדת איכות סביבה משותפת למרכז השלטון 14:00 - 16:00
האזורי ומרכז שלטון מקומי בראשות מנכ"לית המשרד להגנת 

הסביבה  בנושא מתווה היישום לאסטרטגית הפסולת- תזכורת 
 (בזום- לינק ישלח לנרשמים (הרשמה בתוך מתקיים ב10.1.22

 - מרכז השלטון האזורי בישראלההזמנה))

יום רביעי 12 ינואר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וענבל10:30 - 11:30
 עדכון חומרים שהוצגו במפגש- ספידייט מינהל 11:30 - 12:00

 (שיחת זום- הפיתוח- היכרות כללית עם המינהל-  גב' אדית בר
https://us02web.zoom.us/j/7050475738?pwd=aDZwUGl4emxOaEJs

(VjNaUEQ1Q1VpUT09אדית בר - 
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:00 - 14:00
 (פגישה של Microsoft תהליך השירות- עם דבורית14:00 - 15:00

(Teamsפלג ניאגו - 
 מבנה ציבור נבטים - מצ"ב קישור לזום בגוף 15:00 - 16:00

 - ניר זמיר (זום1)הפגישה
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג16:00 - 17:00

יום שישי 14 ינואר

שבת 15 ינואר

יום ראשון 9 ינואר
 (זום- זימון  ישיבת צוות מטה- חוגגים ימי הולדת10:00 - 11:00

 - ניר זמירישלח )
 (מועצה  סיכום שנה + היערכות קולות קוראים 12:00 - 15:00

 - Avni, Yehudaאזורית בני שמעון- ניר זמיר)
  ועדת משנה לתכנון ובניה בני שמעון 16:002022001 - 17:30

 - מיכל זמיר(זום/משרדי מועצה )
 ישיבת מליאה ינואר 2022 - מצ"ב קישור לזום 17:30 - 19:30
 - ניר זמיר (זום2)בגוף הפגישה

יום שלישי 11 ינואר
 (מועצה) סיור עם עידו ארגמן (050-6225516)08:30 - 11:30
 נסיעה11:30 - 12:00
 - ניר זמיר (שובל) סיור במט"ש שובל12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (שובל) ניר זמיר + אלי בנשימול13:00 - 14:00
 נסיעה14:00 - 14:30
 14:30 פגישת זום - אג'יק בני שמעון בנושא 14:30 - 15:30

"מרכז יער" בהשתתפות: ניר זמיר ראש המועצה, אימי ועופרה, 
 ( Join Zoom ורוניקה ויגדורצ'יק, ח'אולה אלטורי ואריאל דלומי

 Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84696053962?pwd=clpIRmRXSDBkaFNX

(  SG5NVUFtbXZpUT09Ariel Dloomy - 
  שוטף ניר זמיר, עדית אטינגר וסמדר שריג15:30 - 16:30

 - עידית אטינגר(משרד-ניר)
 - ניר  (מועצה - לשכה) מנהל קהילה יחדיו ורו"ח16:30 - 17:30

זמיר

יום חמישי 13 ינואר
 ניר זמיר + הדר אלוני - מצ"ב קישור לזום בגוף 09:00 - 10:00

 - ניר זמיר (זום1)הפגישה
 - ניר זמיר (לשכה) דודי אברג'ל + אילן עטר 10:00 - 10:30
 (zoom;  פורום ביטחון 12:30 - 14:00

https://us02web.zoom.us/j/83362577712?pwd=VlVma00wTDIyU2cz
(RlRLNU5TVERrQT09פלג ניאגו - 

 ירון בורבא - בריכה בגבעות בר - מצ"ב קישור 14:00 - 14:30
 - ניר זמיר (זום1)לזום בגוף הפגישה

 לוויה אמא של טובי15:00 - 16:00
 התייעצות - החזרים למבודדים - מצ"ב קישור 16:15 - 16:45

 - ניר זמיר (זום1)לזום בגוף הפגישה
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16 ינואר 2022 - ינואר 2022
22 ינואר 2022

יום שני 17 ינואר
 (חגים דתיים יהודיים)ט"ו בשבט

 איתי + טל מגירה - תקציב יחדיו - מצ"ב קישור 08:00 - 09:00
 - ניר זמיר (זום1)לזום בגוף הפגישה

 היערכות ב- teams לועדה המחוזית בנושא 09:00 - 09:30
 המרלו"ג - ניר זמיר, דרור קרווני, קלמן דניס, טל, אבישג, תמר

(Microsoft Teams פגישה של)רוביק דנילוביץ - 
  סעיף 4 - סדר יום לישיבת המליאה שתתקיים 09:30 - 11:00

 - זהרה ישי (זום - קישור בגוף הזימון)ביום 17.1.2022
 נבו יצקר (משרד החקלאות) - הסדרת קרקעות 11:30 - 12:30

 - ניר זמיר (זום1)ועיבוד מיטבי - מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי12:30 - 13:30
 פרטי13:30 - 15:30
 ישיבת הכרות ודיון בסוגיות משותפות - חאשם 15:30 - 17:00

ז'נה ומועצה אזורית בני שמעון - מצ"ב קישור לזום בגוף 
 - פלג ניאגו (זום2)הפגישה

 הכרות עם נחשון נגלר - מפקד מרחב נגב + 17:00 - 18:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה)הגברת תחושת הביטחון

יום רביעי 19 ינואר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וניר בר דוד08:00 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) חיה לנג09:30 - 10:00
 -  (זום) פגישת זום עם ניר זמיר10:00 - 11:00

tayiryanabia@gmail.com
 ** ב- zoom - מפגש ראשי רשויות מעמק 11:00 - 12:30

יזרעאל ומהנגב בנושא שדה תעופה בנבטים - סיכום שנת 2021
 ואישור תוכניות לשנת 2022

(https://us02web.zoom.us/j/83168257810)רוביק דנילוביץ - 
 ליאור חיון - הרצאה לקורס מנהלים 13:00 - 14:00

 - ניר זמיר (חדר ישיבות חיצוני)(052-4287874)
 - אמיר ברזילי (זום) פורום מנהלי בתי ספר14:00 - 15:00
 - אמיר ברזילי (זום) מטהרי אוויר לכיתות15:00 - 15:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידו16:00 - 17:00

יום שישי 21 ינואר

שבת 22 ינואר

יום ראשון 16 ינואר
 ישיבת צוות מטה - מצ"ב קישור לזום בגוף 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (זום1)הפגישה
 נסיעה11:00 - 11:30
 ביקור ניר זמיר ראש מועצה אזורית בני שמעון 11:30 - 13:00

 - ניר זמיר (ספיר)במעבדת החדשנות במכללת ספיר
 נסיעה13:00 - 13:30
  (חדר ישיבות מועצה בני שמעון) פרידה מברוך ובר14:00 - 15:00

office@negevecology.co.il -
 -  (משרדים עידן הנגב) פגישה מוטי וניר זמיר15:00 - 16:00

office@negevecology.co.il
 מפגש פתיחה בזום - צוות היגוי סביבה - קיבוץ 16:30 - 17:30

 - Office Kramim (ZOOM)כרמים

יום שלישי 18 ינואר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי10:00 - 11:00
 הסכם ביוב שובל - מצ"ב קישור לזום בגוף 13:00 - 14:00

 - ניר זמיר (זום2)הפגישה
 תחבורה לבית קמה - מצ"ב קישור לזום בגוף 14:00 - 15:00

 - ניר זמיר (זום1)הפגישה
 שוק האיכרים בית קמה – הצגת דוח התכנות 15:00 - 16:00

 - דרור קרואני (זום1)בנושא תנועה – המשך קידום התכנית
 - ראש מועצה אזורית (זום) ועדת הנגב - מי שפד"ן 16:00 - 17:30

אשכול

יום חמישי 20 ינואר
 תבליני הנגב הסדרת חוזה חכירה - מצ"ב קישור08:15 - 09:00

 - ניר זמיר (זום1)לזום בגוף הפגישה
 - ניר זמיר (לשכה) ענבל זידנברג09:00 - 09:30
 ניר זמיר ראש המועצה - ציון עופרי + גרשון 11:00 - 12:00

 - ניר זמיר (זום1)חיטמן - מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה
 גונן רייכר + חגי רזניק - מכון ריפמן - מצ"ב 12:00 - 13:00

 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום בגוף הפגישה
 הכנה לפגישה עם מועצת עומר לדיון של הועדה13:30 - 14:30

 - ניר זמיר (זום1)הגאוגרפית - מצ"ב קישור לזום
 אבי מאיר - הלומי קרב הקמת מרכז טיפולי - 14:30 - 15:00

 - ניר זמיר (זום2)מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה
 פגישת הכנה לדיון של הועדה הגאוגרפית 15:00 - 16:00

בתאריך 26/01/22 בנושא "ליקית" - מצ"ב קישור לזום בגוף 
 - ניר זמיר (זום1)הפגישה

 - ניר זמיר (לשכה) דרור + איתי16:00 - 17:00
 -  (teams) וועדת מכרזים עידן הנגב 17:002.2022 - 18:30
עימאד אל-סאנע
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23 ינואר 2022 - ינואר 2022
29 ינואר 2022

יום שני 24 ינואר
 - ניר זמיר (לשכה) אדי טורג'מן08:30 - 09:30
 נסיעה10:00 - 11:30
 - מנהלת משרד גונן ושות דיון בג"ץ כרמית 11:3057/21 - 13:30
 נסיעה13:30 - 15:00
 (זום- מצורף  זום מנהלי קהילה וצוותי קורונה17:30 - 18:30

 - איתי זידנברגקישור)

יום רביעי 26 ינואר
 -  (אצל יוסי במשרד ) יוסי כהן נפגש עם ניר זמיר08:00 - 09:00

Yosi Cohen
 שיחת ועידה- הרפורמה החקלאית- עודד זבולון,09:15 - 09:30

 (ועידן- 03-9180699   ניר זמיר, גדי ירקוני, אופיר ליבשטיין
(97387#Meirav Levy (Mishkey-Hanegev) - 

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) אסף רוט10:00 - 10:30
 הוועדה הגיאוגרפית דרום: דיון פומבי משלים 11:00 - 13:00

בנושא "ליקית": חלוקת הכנסות ושינוי גבולות (ההסכם בין 
 -  (זום)עומר לבני שמעון, ועמדות הצדדים למנדט ולהסכם) 

תומר קשת
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי14:00 - 14:30
  (זום - קישור בגוף הזימון ) פגישה עם שיכון ובינוי 16:00 - 17:00

- דרור קרואני

יום שישי 28 ינואר

שבת 29 ינואר

יום ראשון 23 ינואר
 ישיבת צוות מטה- – הקמת שיטור מועצתי - 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (זום1)מצ"ב קישור לזום
 צוות מטה- הקמת שיטור מועצתי - מצ"ב קישור 10:00 - 11:00

 - ניר זמיר (זום)לזום
  פ.ע. ניר זמיר + דורון אשטן - מצ"ב קישור לזום11:00 - 12:00

 - ניר זמיר(זום1)
  דרור קרוואני אזור תעשייה בני שמעון - לבד14:00 - 14:30

(אצל רן קויתי בירושלים - אולם ישי קומה 3; 
https://us06web.zoom.us/j/89944747195?pwd=dFAxYjVBOHArZ0hD

(L3VkaWh0QnhkQT09Ran.Kiviti@Economy.gov.il - 
 -  (זום1) ענבל + בר שניידר - מצ"ב קישור לזום14:30 - 15:00

ניר זמיר
 הסדרי כניסה למבואות הנגב בשעות הלימודים 15:00 - 16:00

 - ניר זמיר (זום2)- מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה
 קבוצת תמאם קמפוס מדעים בעידן הנגב - 16:00 - 16:45

 - ניר זמיר (זום2)מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה
 - ניר זמיר (לשכה) ניר + פלג + נטע לי16:45 - 17:30
 ישיבת הנהלה ינואר 2022 - מצ"ב קישור לזום 17:30 - 19:00
 - ניר זמיר (זום1)בגוף הפגישה

יום שלישי 25 ינואר
 (חדר  קבלת פנים ניידת המשאלות- לוטן גרינבג08:30 - 09:00

((Israel) בת אל וקנין חינוךישיבות לשכה - 
 הקטור גולן + חסיה - הקמת מוזיאון בבית קמה 09:00 - 10:00
 - דנה שמח ויקפדיה ניר זמיר10:00 - 11:00
 אישור תכניות של המחוז עם מפקד המחוז - 11:00 - 12:00

 - ניר  (שיחה טלפונית: 02-5899005 קוד כניסה 308017)דרום אדום
זמיר

 - אמיר  (זום) בינוי נווה במדבר שינוי הפרוגרמה13:00 - 14:00
ברזילי

 תשובה למינהל לגבי הסדרת פעילות אתר 15:00 - 16:00
פסולת דודאים - הפגישה בזום -מצ"ב קישור לזום בגוף 

 - ניר זמיר (זום1)הפגישה
 שיחות תושבים עם ראש המועצה16:30 - 18:00
 אלי אליהו מושב נבטים 25 (050-5881862) - 16:30 - 17:00

 - ניר זמיר (לשכה)בנושא החקלאות
 טל ערן (משמר הנגב) 054-4435364 - אי סיוע 17:30 - 18:00

 - ניר זמיר (לשכה)של הקיבוץ מול אדם מסוים

יום חמישי 27 ינואר
 (ישראל)יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

 - ניר  (זום2) התייעצות - החלפת קו ביוב ברוש09:30 - 10:00
זמיר

 - ניר זמיר (לשכה) מלגות מצטיינים ביותר11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג12:00 - 13:00
 - ניר  (זום2) שוטף ניר ועידית - מצ"ב קישור לזום13:00 - 14:00

זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודרור14:00 - 15:00
 ניר זמיר (בני שמעון) + ערן דורון (רמת נגב) + 15:30 - 16:30

טל אוחנה (ירוחם) - תיאום עמדות לגבי הקמת הישובים 
 -  (זום2)הבדואים החדשים בשטחי הרשויות - מצ"ב קישור לזום

ניר זמיר
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יום שני 31 ינואר
 - ניר  (זום1) ניר + הדר אלוני - מצ"ב קישור לזום09:00 - 09:30

זמיר
 יום אוריינטציה לבעלי תפקידים חדשים 09:30 - 09:45

 - ניצן מרידן (חדר ישיבות חיצוני)בישובים
 ועדת הפנים והגנת הסביבה- ועדות גבולות 10:00 - 12:00

וחלוקת הכנסות (ועדות גיאוגרפיות) - דיווח תמונת מצב וייעדי 
 מדיניות - בהשתתפות מנכ"ל משרד הפנים

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpduChpzMsHdMqZJO)
(OxKJ2k6CdWsR_YOQYמרכז השלטון האזורי בישראל - 

 - ניר בר  (זום) דודאים – פתרון למשבר הפסולת12:00 - 13:30
דוד

 - ניר זמיר (לשכה) שירלי חכם יפרח14:00 - 14:30
 - ניר בר דוד (לשכה) הכנה לדירקטוריון 15:001.22 - 16:00
 - Office  (משרדו של ניר) פגישה ערן ניר זמיר16:00 - 17:00

NegevEcology

יום רביעי 2 פברואר
 שיחה עם הרב גבי ורבני המושבים - מצ"ב 10:00 - 11:00

 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום בגוף הפגישה
 - קרן אקר (ניר) פגישה11:00 - 11:30
 -  (שיחה טלפונית) שיחה טלפונית - שלום נורמן11:30 - 12:00

ניר זמיר
 - דנה שמח צילום ברכה לרדיו דרום12:00 - 12:30
 - ניר בר  (לשכה) הכנה לדירקטריון עם נגב 12:301.22 - 13:30

דוד
 חיבור קיבוץ חצרים ובסיס חצרים למט"ש באר 14:00 - 15:30

 -  (קיבוץ חצרים, בית המנהלה, קומה 2, חד"ן הנהלה כלכלית )שבע
Zeev Achipaz | זאב אחיפז

  הסכם מתקן פסולת בניין - מצ"ב קישור לזום15:30 - 16:30
 - ניר זמיר(זום1)

 - ניר זמיר (לשכה) ניצן מרידן16:30 - 17:00

יום שישי 4 פברואר

שבת 5 פברואר

יום ראשון 30 ינואר
 ישיבת צוות מטה: מתכונת מפגשי מטה עם 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (זום2)מטה 2022 - מצ"ב קישור לזום
 נסיעה12:00 - 12:30
 - ניר זמיר (לשכה - להבים) יוסי ניסן + ניר זמיר12:30 - 13:30
 נסיעה13:30 - 14:00
 אזור תעסוקה בני שמעון-רהט - מצ"ב קישור 14:00 - 15:00

 - ניר זמיר (זום1)לזום
 ועד מנהל מכון רימון - מצ"ב קישור לזום בגוף 15:00 - 16:30

 - ניר זמיר (זום1)הפגישה
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג16:30 - 17:30
 - איתי זידנברג (זום1) פורום יו"רים בני שמעון17:30 - 19:00

יום שלישי 1 פברואר
 שיחת זום עם רן קויתי מנהל הסוכנות לעסקים 09:00 - 10:00

קטנים ובינוניים שעומד בראש צוות משרד הכלכלה והשלטון 
המקומי , גזר משגב ובני שמעון - התייעצות על סוגיות 

 (בזום קישור משותפות בין משרד הכלכלה והשלטון המקומי 
ישלח בהמשך; 

https://us06web.zoom.us/j/86825943726?pwd=V1dOczFiUW5LWjF0
(K1ZyOCtHMkUrUT09Ran.Kiviti@Economy.gov.il - 

  מיכה נוחם - הכרות עם מאבק הקב"סים10:30 - 11:00
 - ניר זמיר(לשכה)

 נסיעה11:00 - 11:30
 ראש אמ"ן - אלוף אהרון חליוא - מעבר אמ"ן 11:30 - 14:00

 (אולם המליאה עיריית באר שבע)לנגב
 נסיעה14:00 - 14:30
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי15:30 - 16:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ונטע לי16:00 - 17:00

יום חמישי 3 פברואר
 נסיעה09:00 - 09:30
 ביקור במרכז יער גו אלון בתוכניות השונות 09:30 - 12:00

 - עפרה שיר לביא (מרכז גו אלון)-יחד עם ראש מועצת אל קסום
 נסיעה12:00 - 12:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) מכון רימון14:00 - 15:00
 הובלה אזורית – קידום אסטרטגיה של שיתופי 15:00 - 16:00

 - ניר זמיר (לשכה)פעולה


