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7 מרץ 2021 - מרץ 2021
13 מרץ 2021

יום שני 8 מרץ
טיפול לרכב בין 14:00-16:00

 - ניר זמיר (לשכה) זבולון כלפה09:00 - 10:00
 ביקור במועצה אזורית בני שמעון ח"כ יועז הנדל10:00 - 12:30

 (מועצה אזורית בני שמעון (לשעבר שר התקשורת) - מצ"ב לו"ז 
 - ניר זמירצומת בית קמה)
 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ גדעון 13:30 - 14:00

 סער, יו"ר תקווה חדשה- תזכורת!
(https://zoom.us/j/96518150901)Or Kobi - 

 - ניר זמיר (לשכה) רישום למעונות יום תשפ"ב14:00 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודרור15:00 - 16:00
 - ניר זמיר (לשכה) ניר + פלג + נטע לי16:15 - 17:00
 פגישת המשך שת"פ עמותת התיירות ואשכול 17:00 - 18:00

 - אורי פינטו (מ.א.בני שמעון)נגב מערבי

יום רביעי 10 מרץ
 - ניר זמיר (לשכה) תכנית רגשית לקהילה08:30 - 09:00
 דודאים עם ניר - מצ"ב קישור לזום בגוף 09:00 - 10:00

 - ניר זמיר (זום1)הפגישה
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה11:30 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) נחמיה שחף14:30 - 15:30
 (בית דירקטוריון בני שמעון ייזום ופיתוח - 16:3002/21 - 18:00

 - דרור קרואנייזם, שובל )

יום שישי 12 מרץ
 נסיעה08:45 - 09:30
 מנכ"ל בנק הפועלים ויו"ר דירקטוריון בנק 09:30 - 11:00

 - ניר זמיר (צמוד לעין הבשור)הפועלים - משק צאן
 נסיעה11:00 - 11:45

שבת 13 מרץ

יום ראשון 7 מרץ
 - מאיה נברו דוחות גלית07:45 - 08:15
 ישיבת צוות מטה - דמי השבחה ושיוך דירות 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (לשכה/זום לשעה 10)בקיבוצים
  צוות מטה: דמי השבחה ושיוך דירות בקיבוצים10:00 - 11:00

 - ניר זמיר(זום - מצורף קישור בגוף הזימון )
 - ניר זמיר (לשכה) ניהול סייעות חינוך מיוחד11:00 - 12:00
 (טלפונית) שיחה טלפונית עם שי כהן מרדיו דרום12:00 - 12:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה13:00 - 14:00
 הפארק המוטורי - ציון עופרי + גרשון חיטמן + 14:00 - 15:00

 - ניר זמיר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)יוגב 
 (מבועים) ביקור ראש הממשלה15:30 - 17:30
 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ יאיר לפיד18:00 - 19:00

 - Or Kobi (https://zoom.us/j/92623746282)יו"ר יש עתיד- תזכורת!

יום שלישי 9 מרץ
 נסיעה09:00 - 09:30
 ערן ספיר - סיור במפעל מיון פסולת בדודאים +09:30 - 11:30

 - ניר זמיר (דודאים)פגישה
 נסיעה11:30 - 12:00
 (משקי אלון שוסטר - שר החקלאות אלון שוסטר12:30 - 13:30

 - ניר זמירהנגב)
 - ניר זמיר (לשכה) אימי + עפרה14:00 - 14:30
 - ניר זמיר (לשכה) פגישה אישית - שירלי חכם 14:30 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ונטע לי15:00 - 16:00
 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ מרב 16:00 - 17:00

 מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה- תזכורת!
(https://zoom.us/j/95182776242)Or Kobi - 

יום חמישי 11 מרץ
 - ניר זמיר (לשכה) עידו רובינשטיין08:00 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) המשך התהליך האסטרטגי09:30 - 10:30
 (מועצה - לשכה) ליאורה עמותת התיירות עם ניר10:30 - 11:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואמיר12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) זאב רחמן13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית15:00 - 16:00
 סגור17:30 - 19:30
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14 מרץ 2021 - מרץ 2021
20 מרץ 2021

יום שני 15 מרץ
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה09:30 - 10:00
 אגף מנכ"ל עם ניר - מצ"ב קישור לזום בגוף 10:00 - 11:00

 - ניר זמיר (זום1)הפגישה
 שיחה ב- zoom בנושא חיבור קיבוץ חצרים 11:00 - 12:00

 ובסיס חצרים למט"ש באר שבע 
https://us02web.zoom.us/j/82373375140?pwd=cXNDbXZISGZSak5)

(SKzluemZ6Sktmdz09רוביק דנילוביץ - 
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ויוסי12:30 - 13:30
 מעברים (חזרתה של טלי וסיום של ימית)  - טלי 13:30 - 14:30

 (מועצה אזורית בני שמעון - לוין כהן + ימית קאשי + ניר ופלג
 - ניר זמירלשכה)

 - רונית שרון  (ZOOM) שוטף ראש מ.א בני שמעון14:30 - 15:30
(DRONIT)

 נסיעה15:30 - 16:00
 - ניר זמיר (להבים) יוסי ניסן + ניר זמיר16:00 - 17:30
 נסיעה17:30 - 18:00
 (זום1;  רפי נשיא 18:00 - 19:00

https://us02web.zoom.us/j/81707196281)ניר זמיר - 

יום רביעי 17 מרץ
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג08:30 - 09:30
 - ניר זמיר (לשכה) השפ"ח עם ניר 11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (מועצה) צילומים12:00 - 13:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי14:00 - 15:00
 נסיעה15:30 - 16:00
 שיחת ממ"ז - מפקד מחוז דרום: עמר פרץ 16:00 - 17:00

 (אודיטוריום מיתר רח' שד' המייסדיםבנוכחות ראשי ראשויות בנגב
 - שמעון מזוז1)

 נסיעה17:00 - 17:30

יום שישי 19 מרץ
 מובילים בשלטון המקומי - בונים חברת מופת: סמינר 00:00

 - Kolotשבת

שבת 20 מרץ
 מובילים בשלטון המקומי - בונים חברת מופת: סמינר 00:00

 - Kolotשבת

יום ראשון 14 מרץ
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה08:00 - 09:00
 ישיבת צוות מטה- ישיבת צוות מטה- תהליך 09:00 - 11:00

 שיפור השירות וסיכום פניות תושבים למוקד חודש פברואר 
 צוות מטה:תהליך שיפור השירות והצגת סיכום 10:00 - 11:00

 - ניר  (זום/חדר ישיבות - בהמשך )פניות תושבים פברואר 2021
 (מועצה אזורית בני שמעון -  יחסי בני שמעון ורהט11:00 - 12:00

 - ניר זמירלשכה)
 נסיעה13:00 - 13:30
 שלום נורמן - ארוחת צהריים בבית עידן הנגב 13:45 - 14:15

 (עידן הנגב)עם משפחת בשן מסידני
 נסיעה14:30 - 15:00
 (מועצה אזורית בני  עבודה משותפת מול כרמים15:00 - 16:00
 - ניר זמירשמעון - לשכה)
 ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה בני שמעון 16:00 - 17:00

 - מיכל זמיר (זום)2021003
 נסיעה17:00 - 17:30
 - ניר  (יין בלול חצרים) ישיבת מליאה מרץ 17:302021 - 19:30

זמיר

יום שלישי 16 מרץ
 - (זום) וועדת קבלת החלטות- מהנדס/ת הרשות08:30 - 09:00

ספיר חורין
 (מ.א.בני שמעון) מודלים של PPP - מפגש למידה  09:00 - 11:00
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וולדימיר12:00 - 12:30
 נסיעה12:30 - 13:00
 צילום ר' רשויות (אשכול, בני שמעון) לעצרת 13:00 - 14:00

 - יעל שטאובר מנכלית  (מוזיאון יד מרדכי)הנעילה ליום השואה
מוזיאון יד מרדכי
 נסיעה15:00 - 15:30
 - ניר (ארלוזורוב 51 באר שבע) הקלטה לרדיו דרום15:30 - 17:00

זמיר
 נסיעה17:00 - 17:30

יום חמישי 18 מרץ
 נסיעה08:30 - 09:00
 (בית היזם  מפגש קהילת BZB ראשון לשנת 09:002021 - 09:30

 - מעברים יזמות בני שמעוןקיבוץ שובל)
 סיור חיפוש מבנה מתאים - יחידה להתפתחות 09:30 - 11:00

 - אמיר ברזילי (מבואות הנגב)הילד
 נסיעה11:00 - 11:30
 הגשת בקשות לבנייה חדשה והרחבת מבנים 11:30 - 12:30

 (לשכה)קיימים - לשנת התקציב 2022 - (יפעת לידיעה או בזום)
 -  (לשכה) הכנה לדירקטוריון חכ"ל 28.3 (2.21)14:30 - 15:30

ניר בר דוד
 - ניר בר דוד (לשכה) היתר חפירה לתא 15:30102 - 16:00
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21 מרץ 2021 - מרץ 2021
27 מרץ 2021

יום שני 22 מרץ
 (פגישה של  שיחה ב- teams בנושא המרלו"ג 09:30 - 10:00

(Microsoft Teamsרוביק דנילוביץ - 
 ליקית - הזמנה לדיון מספר 3 של הוועדה 11:00 - 13:00

הגיאוגרפית דרום בנושא: שטח בסיס "ליקית" העתידי - שינוי 
גבולות בין עומר לבין בני שמעון (כתב מינוי 1) וחלוקת 

הכנסות מבסיס "ליקית" (כתב מינוי 2) שבשטח עומר ובני 
שמעון לרשויות: אל קסום, שגב שלום, מיתר, לקיה, חורה, תל 

 (מועצה -  סיכום אגרות פיתוח כוכבי המדבר13:00 - 14:00
 - ניר זמירלשכה)

 - (לשכה ) הכנה לדירקטוריון + נגב  28.3 (2.21)14:00 - 15:00
ניר בר דוד

 פגישה בנושא הצגת חלופה להרחבה של 209 15:00 - 16:00
יחידות דיור משתתפים: ניר זמיר ,נציגים של גבעות בר , 

ולדימיר, יפעת מנקוביץ, דרור תשובה, תומר גולדשטין, מנחם 
 - שולמית שפיגל (בזום)סובל

 נסיעה16:30 - 17:00
 (חדר ישיבות  דירקטוריון עידן הנגב 01.2021 17:00 - 19:00

גדול, קומה 1, בית עידן הנגב, אזה"ת עידן הנגב, רחוב הקיימות 5, 
 - משה פאולרהט)

יום רביעי 24 מרץ
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה09:00 - 09:30
 נסיעה09:30 - 10:00
 - ניר זמיר (משמ"ה) הרמת כוסית - בית גיל-עד10:00 - 10:45
 נסיעה10:45 - 11:15
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) שומריה - עליית הנוער14:00 - 15:00
 - (מועצה - לשכה) קידום תב"ע עסקית של נבטים15:00 - 16:00

ניר זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית16:00 - 17:00
 (צומת בית קמה -  ועדת הנגב - ראשי מועצות 17:00 - 18:30

 - ראש מועצה אזורית אשכולמשקי הנגב)

יום שישי 26 מרץ

שבת 27 מרץ

יום ראשון 21 מרץ
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 (מבואות הנגב (בחניה  הרמת כוסית פסח 11:302021 - 15:30

 - ניר זמירשל אולם הספורט))
 (חדר ישיבות ראשי;  הצגת תקציב 2021- תאשור16:30 - 17:15

 - נטע-לי אביטלזום1)

יום שלישי 23 מרץ
בחירות

יום חמישי 25 מרץ
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג08:30 - 09:30
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) שוטף ניר וליאורה10:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) עדכוני דוברות12:00 - 12:30
 נסיעה12:30 - 13:00
 (פארק מוטורי) ליגת מוטור -סיטי לאופנועי כביש13:00 - 15:30
 נסיעה15:30 - 16:00
 (משרדו של ניר (צומת בית  דירקטוריון חכ"ל 16:002.21 - 17:30

 - ניר בר דודקמה-החברה הכלכלית למ.א בני שמעון))
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28 מרץ 2021 - מרץ 2021
3 אפריל 2021

יום שני 29 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)חג פסח (היום השני-מחוץ לישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הראשון-ישראל)

יום רביעי 31 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום השני-מחוץ לישראל)
יהודיים)

יום שישי 2 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום החמישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום הרביעי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

שבת 3 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)שביעי של פסח

יום ראשון 28 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)פסח

יום שלישי 30 מרץ
 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום הראשון-מחוץ לישראל)

יהודיים)
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השני-ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)ערב פסח

יום חמישי 1 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום השלישי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 סיור באתרי תיירות עם ליאורה08:30 - 17:00


