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6 מרץ 2022 - מרץ 2022
12 מרץ 2022

יום שני 7 מרץ
 נסיעה08:30 - 09:00
  סיור עם ראש המועצה בביה"ס יובלי הנגב09:00 - 10:30

 - ניר זמיר(גבעות בר)
 נסיעה10:30 - 11:00
 רס"ן דודי לוטטי - קול קורא לשיתוף פעולה בין 11:00 - 12:00

 - ניר זמיר (זום1)אגף המודיעין לרשות - מצ"ב קישור לזום
 ראש מועצת בני שמעון+ ראש עיריית ערד דיון 12:00 - 12:40

 - Chili Tropper (זום)בנושא הרשות לנהיגה ספורטיבית
 נסיעה13:00 - 13:30
 (חדר ישיבות קטן, בית  הנהלת עידן הנגב 13:302.2022 - 15:30

 - עימאד אל-סאנעעידן הנגב)
 נסיעה15:30 - 16:00
17:00 - 16:00 teams -פגישה של  דירקטוריון פארק חצרים ב) 

(Microsoft Teamsרוביק דנילוביץ - 
  פ.ע עם ניר זמיר מועצה אזורית בני שמעון 17:15 - 18:15

 - שי קרפ (DSHAIK)(פגישב פרונטלית )
 - ניר זמיר (לשכה) שי קרפ - דודאים17:15 - 18:15

יום רביעי 9 מרץ
 - ניר זמיר (מלון דניאל ים המלח)כנס הנהגות המושבים

יום שישי 11 מרץ

שבת 12 מרץ

יום ראשון 6 מרץ
 - ניר זמיר (מועצה)יום חילופי שלטון 2022

 - ניר זמיר (לשכה) מעון ברוש - מצ"ב קישור לזום08:30 - 09:00
 ישיבת צוות מטה - יום חילופי שלטון - מצ"ב 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (לשכה)קישור לזום לנטע לי
 (מועצה -  פעילות הצופים + הכרות עם המרכזים11:00 - 12:00

 - ניר זמירלשכה)
 נסיעה12:30 - 13:00
  נושאים שוטפים - מ.א בני שמעון דודאים 13:00 - 14:00

 - שי קרפ (DSHAIK)(פגישה בזום )
 נסיעה14:00 - 14:30
 מט"ש רהט (קנס) - ניר, פלג, נטע-לי, זהרה, 14:30 - 15:30

 - נטע-לי אביטל (זום)דרור, ניצן
  ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה בני שמעון  16:00 - 17:30

 - מיכל זמיר (זום/ משרדי מועצה )2022003 עם קישור לזום 
 (חדר ישיבות חיצוני  ישיבת מליאה מרץ 17:302022 - 19:30

 - ניר זמירבמועצה)

יום שלישי 8 מרץ
 יום סגור - הצגת תכנון אדריכלי - בי"ס נווה 08:30 - 14:00

 - זהרה ישי (חדר ישיבות במועצה סדר יום בגוף הזימון)במדבר
  ישיבת מועצת האיגוד - אשכול נגב מערבי14:00 - 15:00

(https://zoom.us/j/97459470108)אורי פינטו - 
 - ניר זמיר (לשכה) מישוב עובדים - זהבה15:00 - 16:00
 - ניר  (זום1) רמ"י - דודאים - מצ"ב קישור לזום17:00 - 17:30

זמיר

יום חמישי 10 מרץ
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) רז קדמון08:15 - 09:00
 - ניר  (מועצה - לשכה) ועדת ביטחון - גבעות בר09:00 - 10:00

זמיר
 נסיעה10:00 - 10:30
 טקס השקת החווה הסולארית - במעמד שרת 10:30 - 11:30

 -  (מתקן האשל - תשתיות אנרגיה בע"מ)האנרגיה קארין אלהרר
ניר זמיר

 נסיעה11:30 - 12:00
  מתווה בריכה בגבעות בר - מצ"ב קישור לזום12:00 - 13:00

 - ניר זמיר(זום1)
 הארכת הסכם מול חכ"ל דודאים - מצ"ב קישור 13:00 - 14:00

 - ניר זמיר (זום1)לזום
 שוטף ניר זמיר + ערן שמרלק + מוט דנן + ניר 14:00 - 15:00

 - ניר בר דוד (לשכה )בר דוד
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וגיל16:00 - 16:30
 ניר זמיר + נחמיה שחף + הרצל חזן (יזם בעידן 16:30 - 17:00

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה)הנגב)
 נסיעה18:30 - 19:00
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13 מרץ 2022 - מרץ 2022
19 מרץ 2022

יום שני 14 מרץ
 - ניר זמיר (לשכה) ניר זמיר + דורון אשטן 09:00 - 10:00
 -  (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה) מכון טיהור10:00 - 11:00

ניר זמיר
 שיחת הכנה - הצגת שבוע 360 פיקוד העורף - 11:30 - 12:00

 - ניר זמיר (זום1)מצ"ב קישור לזום
 - חיה לנג חשיבה שמוצ12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה13:00 - 13:30
 נסיעה17:00 - 17:30
 (בלהב  ניר זמיר נפגש עם יוסי - תבליני הנגב 17:30 - 18:30

 - Yosi Cohenאצל יוסי במשרד)

יום רביעי 16 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)תענית אסתר

 שיחה ב- zoom בנושא דודאים - ניר זמיר, ניר בר08:00 - 08:45
 דוד, דרור קרווני, אבישג, ליאור, עמוס, אריק, יניב

(https://us02web.zoom.us/j/86097354818)רוביק דנילוביץ - 
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי09:00 - 10:00
  שותפים לדרך - פרויקטים של משרד התחבורה10:00 - 11:00

 - זהרה ישי(זום / ניר זמיר - עפ"י המצב)
 קידום תוכניות חוות צפון הנגב – מ.א בני שמעון11:00 - 12:30
 - אמיר ברזילי (זום מצורף) הגשת בקשות בניה 12:30 - 13:30
 פגישת המשך - כפר נופש טיפולי להלומי קרב - 13:30 - 14:30

 - ניר זמיר (זום1)מצ"ב קישור לזום
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי14:30 - 15:00
 - ניר  (מועצה - לשכה) ניר זמיר + אדי טורג'מן15:30 - 16:30

זמיר
 הערכות חגיגות 70 לנבטים -הפגישה תתקיים 16:30 - 17:30

 - ניר זמיר (זום1)בזום - מצ"ב קישור לזום

יום שישי 18 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)שושן פורים

שבת 19 מרץ

יום ראשון 13 מרץ
 עבודות רמזורים צומת תדהר וברוש - מצ"ב 08:00 - 09:00

 (זום1 / מועצה אזורית בני שמעון - קישור לזום מיועד למתכננים
 - ניר זמירלשכה )

 - ניר  (זום1) ישיבת צוות מטה - מצ"ב קישור לזום09:00 - 11:00
זמיר

 נסיעה11:00 - 11:30
 סיור עם ראש המועצה בביה"ס תלמוד תורה 11:30 - 13:30

 - ניר זמיר (שומריה)שומריה בנים - ביה"ס לבנות שומריה
 נסיעה13:30 - 14:00
 נסיעה15:30 - 17:00
 (מטה  כנס ראשי רשויות - ברשות המטה הכללי17:00 - 20:00
המטכ"ל בקריה)

יום שלישי 15 מרץ
 - ניר זמיר (בית המועצה) בוקר פורים09:00 - 12:00
 (בבני  חתימות אצל ניר זמיר - בבני שמעון09:45 - 10:00

 - שמעון מזוזשמעון)
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ומעיין ספץ12:00 - 13:00
 ועדת תנועה - מ.א.בני שמעון - הפגישה 13:00 - 15:00

מתקיימת פרונטלית (מצ"ב קישור לזום רק למשתתפים שלא 
 פתרון לקו הביוב וסוגיות תקציביות נוספות  - 15:00 - 16:00

 - ניר זמיר (זום1)מצ"ב קישור לזום
 - (זום1) מ.מ. רב"ש גבעות בר - מצ"ב קישור לזום16:00 - 16:30

ניר זמיר
  רביב זאדה (052-3156650) - מחזור בקבוקים17:00 - 17:30

(לשכה)
 שיחה אישית - מוטי יוסף משק 85 נבטים 17:30 - 18:00

 (לשכה)(054-3200455)
 שמעון בן שמחון גבעות בר - שיחה אישית 18:00 - 18:30

 (לשכה)(050-7746965)
  ליאור גוריה - גבעות בר (052-9426378)18:30 - 19:00

(לשכה)

יום חמישי 17 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)פורים

  פרויקטים ממשיכים בתכנית האסטרטגית08:30 - 09:30
 - ניר זמיר(לשכה)

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) עינת - עינות בר10:00 - 11:00
 נסיעה11:30 - 12:00
  גילי מולכו - אירוח קיבוץ בארי צוות הניהול12:00 - 12:30

(מרכז יזמות - שובל)
 נסיעה12:30 - 13:00
 סגור13:00 - 18:00
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20 מרץ 2022 - מרץ 2022
26 מרץ 2022

יום שני 21 מרץ
 נסיעה10:30 - 11:00
  סיור עם ראש המועצה בביה"ס מבואות הנגב11:00 - 12:30

 - ניר זמיר(שובל)
 מארחים את ח"כ ענבר בזק לשיחה על עסקים 12:30 - 13:00

 - מעיין ספץ (מרכז יזמות קיבוץ שובל)קטנים בפריפריה
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ובר13:30 - 14:00
 - ניר בר  (לשכה) הכנה לדירקטוריון עם נגב 14:002.22 - 15:00

דוד
 (מועצה - פלג טבת - אמ"ן הנגב (054-5235892)15:00 - 16:00

לשכה)
 - ניר זמיר (לשכה) איתן + ניצן16:00 - 16:30
 - ניר  (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה) שלי וייס17:00 - 17:45

זמיר
  דרכים- פעילות סטודנטים ופוסט טראומטיים18:00 - 18:30

 - ברית אופיר(מרכז צעירים)

יום רביעי 23 מרץ
 צח"מ קורונה, סיכום גל האומיקרון- אנא 08:30 - 10:00

 (זום2; התייחסו למשימה שלכם בגוף הזימון 
https://us02web.zoom.us/j/86313807157)פלג ניאגו - 

 - ניר  (אגף הרווחה) יום העו"ס הבינלאומי 10:002022 - 11:30
זמיר

 - ניר זמיר (לשכה) שיחה אישית - בת אל סבח11:30 - 12:00
 פגישה עם דורון מילר - מנהל הקמת בסיס 12:00 - 13:00

 - דרור קרואני (לשכת ראש מועצה, בני שמעון )מודיעין בדרום 
 נסיעה13:30 - 15:00
 פגישה עם ניר זמיר ראש מועצת בני שמעון+ 15:15 - 15:45

 - עודד פורר [Oded Forer] (לשכת השר בית דגן )אילן שוחט 
 נסיעה16:00 - 17:30

יום שישי 25 מרץ

שבת 26 מרץ

יום ראשון 20 מרץ
 "מרימים את המתג" :  הצגת תוצרי תהליך 08:30 - 12:30

 - פלג ניאגו (להב, אולם מופעים)השירות ויציאה לדרך
 נסיעה12:30 - 13:00
 -  (לשכה) אומדן לשדרוג הדשא המרכזי ביחדיו13:00 - 14:00

ניר זמיר
 מפקד האוכלוסין והדיור 2022 - מועצה אזורית 14:00 - 15:00

 (מועצה אזורית בני שמעון (צומת בית קמה) - לשכה בני שמעון
 - ניר זמיר(קומת כניסה))

 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי15:30 - 16:00
 - ניר בר דוד (לשכה) הכנה לדירקטוריון 16:002.22 - 17:00
 - ניר בר דוד (לשכה) שוטף ניר + ניר זמיר 17:00 - 17:30
  שוטף ניר זמיר + הדר אלוני - מצ"ב קישור לזום17:30 - 18:30

 - ניר זמיר(זום1)

יום שלישי 22 מרץ
 סגור08:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וזהרה12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודרור14:00 - 15:00
 - Office (משרדו של ניר זמיר) פגישה ערן וניר זמיר15:30 - 16:30

NegevEcology
 נסיעה17:00 - 17:30
 הזמנה למפגש ושיח עם מפקד חיל האוויר אלוף 17:30 - 20:30
 (בסיס חצרים)עמיקם נורקין

יום חמישי 24 מרץ
 פגישת הכנה - אישור העדר חובות סלבה 09:00 - 09:30

 - ניר זמיר (לשכה)גולינסקי תדהר
 אישור העדר חובות - סלבה גולינסקי (תדהר 09:30 - 10:00

 - ניר זמיר (לשכה)193) 052-2229750
 - ניר זמיר (לשכה) פ.א. ניר זמיר + יורם שוחט10:00 - 11:00
 מיתוג המועצה (הפגישה פרונטלית) - הזום 11:00 - 12:00

 - ניר זמיר (לשכה)מיועד לחברת המיתוג - מצ"ב קישור לזום
 - (לשכה) צילום סרטון לשבוע 360 פיקוד העורף13:00 - 14:00

ניר זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) ענבל זידנברג14:00 - 14:30
 -  (לשכה) התייעצות - מבנה ארגוני אגף ישובים16:00 - 17:00

ניר זמיר
 - (טימס) אסיפת בעלי המניות עידן הנגב 17:001.2022 - 17:30
עימאד אל-סאנע
 -  (טימס) ישיבת דירקטוריון עידן הנגב 17:301.2022 - 19:30
עימאד אל-סאנע
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27 מרץ 2022 - מרץ 2022
2 אפריל 2022

יום שני 28 מרץ
 - ניר זמיר (מועצה - מצ"ב לו"ז)שבוע 360 פיקוד העורף

 שבוע 360 פיקוד העורף - מש"מ הזרמות, ירי 09:00 - 15:00
 - ניר זמיר (חדר ישיבות פיתוח כלכלי)רקטות וחומ"ס - מצ"ב לו"ז

  (חדר ישיבות לשכה) הערכות לקראת שיפוצי קיץ15:00 - 17:00
- אמיר ברזילי

 - נטע-לי אביטל (זום) וועדת השקעות17:30 - 18:30

יום רביעי 30 מרץ
 - ניר זמיר (מועצה - מצ"ב לו"ז) שבוע 360 פיקוד העורף00:00

 - מרכז  (אילת)וועידת איגוד התאגידים העירוניים 2022
השלטון האזורי בישראל

 התראת רעידת אדמה באמצעות כריזה של 10:05 - 10:10
 - ניר זמיר (רחבי המועצה)צופרי יישובי המועצה ובמועצה

 שבוע 360 פיקוד העורף - סיכום היום - (*שימו 17:30 - 18:30
 - ניר  (זום)לב למספר נקודות בגוף הפגישה) -מצ"ב קישור לזום

זמיר

יום שישי 1 אפריל

שבת 2 אפריל

יום ראשון 27 מרץ
 - ניר זמיר (מועצה - מצ"ב לו"ז) שבוע 360 פיקוד העורף00:00

 תב"ע שינוי דרכים דודאים מס'  625-0792648 -08:00 - 09:00
 - ניר זמיר (זום1)מצ"ב קישור לזום

 (חדר ישיבות פיקוד העורף - פתיחה וועדת מל"ח 09:00 - 10:00
 - ניר זמירחיצוני )

 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה10:00 - 12:00
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי12:00 - 12:30
 נסיעה12:30 - 13:00
 - דנה שמח (לשכה) צילום שבוע 13:00360 - 13:30
 נסיעה14:00 - 14:30
 סיור עם מנכ"ל רשות העתיקות אלי אסקוזידו +14:30 - 17:00

 - ניר זמיר (נפגשים בג'ו אלון - יער להב)מועצה אזורית בני שמעון
 שבוע 360 פיקוד העורף - שיחת סיכום היום - 17:00 - 17:45

 - ניר זמיר (זום)מצ"ב קישור לזום
 נסיעה18:30 - 19:00

יום שלישי 29 מרץ
 - ניר זמיר (מועצה - מצ"ב לו"ז)שבוע 360 פיקוד העורף

 -  (אילת) וועידת איגוד התאגידים העירוניים 00:002022
מרכז השלטון האזורי בישראל

 שבוע 360 פיקוד העורף - שיחת סיכום היום - 17:00 - 17:45
 (זום יישלח בהמשך..abevech belay is inviting you to a scheduledזום

.Zoom meeting

Topic: סיכום יום 29.3.22
Time: Mar 29, 2022 06:00 PM Jerusalem

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94155907130?pwd=SWkxc1JobWpVM05ybGJUTV

dFUzhCUT09

Meeting ID: 941 55ניר זמיר - 

יום חמישי 31 מרץ
 -  (אילת) וועידת איגוד התאגידים העירוניים 00:002022

מרכז השלטון האזורי בישראל


