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5 ספטמבר 2021 - ספטמבר 2021
11 ספטמבר 2021

יום שני 6 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב ראש השנה

יום רביעי 8 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום השני)

יום שישי 10 ספטמבר

שבת 11 ספטמבר

יום ראשון 5 ספטמבר
 7:45 מבואת שמורת פורה. בהשתתפות: אופיר 07:45 - 08:30

ליבשטיין, ניר זמיר, דני מורביה, עמיר ססלר, יורם פרץ, אמיר 
 - אופיר ליבשטיין (שמורת פורה)חן, מיכאל גוטסמן ומיכה חדד  

 ישיבת צוות מטה: : תחרות קריה יפה + הסעות 09:00 - 11:00
 (לשכה; חוגים

https://us02web.zoom.us/j/89435805429?pwd=U3d6ZnZGWFVLWk
 (לשכה/זום- הצגת תחרות קריה יפה לצוות מטה 09:30 - 10:00

 - ניר זמירבהמשך )
  צוות מטה: הצגת נושא הסעות חוגים 10:00 - 10:30

 - ניר זמיר(זום/לשכה)
 - ניר זמיר (לשכה) עפרה שיר לביא11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי12:00 - 13:00
 תנועת הצופים - תקן רכז והמשך שיתופי פעולה13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) הסכם שכונת הקרנית - להב15:00 - 16:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וניר בר דוד16:00 - 17:00
 שיחה עם ההורים - ביה"ס יובלי הנגב - מצ"ב 17:00 - 18:00

 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום בגוף הפגישה
 - ניר זמיר (לשכה) זבולון כלפה18:00 - 19:00

יום שלישי 7 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום הראשון)

יום חמישי 9 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)צום גדליה

 נסיעה08:30 - 09:00
 (ג'ו אלון) אודליה קרוצ'י קרן הס - סיור בג'ו אלון09:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ויוסי11:00 - 12:00
 מעקב תכניות ותקציב ל- 2022 - ניר זמיר, 12:00 - 13:00

 - דרור קרואני (זום )זוהרה, אסקיאל, ערן 
 - ניר זמיר (לשכה) ניר + פלג + נטע לי13:00 - 14:00
 צחי שגב שובל - פגישת הכנה לפגישה עם רמ"י 14:00 - 15:00

 - ניר זמיר (זום2)בתאריך 12/09/21
 תכנון דודאים - תבע בחיבור גני הדס, הרחבת 16:15 - 17:15

 - ניר  (לשכה)תבע למחזור, הוצאת היתר בנייה תחנת תדלוק גז
זמיר

 ורד ו.מ. מול דודאים - מצ"ב קישור לזום בגוף 17:15 - 17:45
 - ניר זמיר (זום1)הפגישה
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12 ספטמבר 2021 - ספטמבר 2021
18 ספטמבר 2021

יום שני 13 ספטמבר
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) יפעת ניימן וניר זמיר08:00 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה09:30 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי10:00 - 11:00
 (מועצה  פגישה אלייד ומועצה אזורית בני שמעון11:00 - 12:00

 - office@negevecology.co.ilאזורית בני שמעון צומת בית קמה)
 - ניר זמיר (לשכה) תקציב מבואות הנגב12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ונטע לי13:30 - 14:30
 -  (לשכה ) הכנה לדירקטוריון חכ"ל19.9 (5.21)14:30 - 15:30

ניר בר דוד
 (לשכה) יורם גלילי - קהילת מורים אזורית15:30 - 16:00
 פגישה עם ראש מועצת בני שמעון בנושאים - 16:00 - 17:00

שת"פ בדרום אדום הבא. פרויקט חורבת זאק. פרויקט חיבורים 
 - שאול גולדשטיין Shaul  (זום - קישור בפנים)במרכז ג'ו אלון

Goldstein

יום רביעי 15 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב יום כיפור
 - ניר זמיר (לשכה) תומר רכטמן09:30 - 10:00

יום שישי 17 ספטמבר

שבת 18 ספטמבר

יום ראשון 12 ספטמבר
 ישיבת צוות מטה: הצגת תכנית אדריכלית מרכז09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (לשכה)ג'ו אלון
  ביקור הרב הראשי בניצני הנגב ובמבואות הנגב10:30 - 13:00
- צופיה בלייכר

 נסיעה13:30 - 14:00
 ישיבה עם ראש מ.א בני שמעון בנושא קיבוץ 14:00 - 14:30

 (רח' התקווה 4, קריית שובל - שיוך דירות בשכונה החדשה
 - שי קרפ (DSHAIK)הממשלה ב"ש, קומה 1, לשכת מנהל המרחב)

 ישיבה עם ראש מ.א בני שמעון ונציגי היישוב 14:30 - 15:00
 (רח' התקווה 4, קריית הממשלה נבטים - הסדרת תב"ע + מאגר

 - שי קרפ (DSHAIK)ב"ש, קומה 1, לשכת מנהל המרחב)
 ישיבה עם ראש מ.א בני שמעון בנושא קיבוץ 15:00 - 15:30

 (רח' התקווה 4, קריית הממשלה חצרים - פיתוח שטח תעשייתי 
 - שי קרפ (DSHAIK)ב"ש, קומה 1, לשכת מנהל המרחב)

 נסיעה15:30 - 16:00
 ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה בני שמעון 16:00 - 17:30

 - מיכל זמיר (זום )2021009
 ישיבת מליאה ספטמבר 2021 - מצ"ב קישור 17:30 - 19:30

 - ניר זמיר (זום1)לזום בגוף הפגישה

יום שלישי 14 ספטמבר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידו08:30 - 09:30
 - ניר זמיר (לשכה) רועי זילברמן - סקר סיכונים10:00 - 10:30
 שיחת טלפון ניר ראש המועצה ובני בשן - (נייד 11:00 - 11:30

 - ניר זמיר (שיחת טלפון)ניר 050-5645070)
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי12:30 - 13:15
 - ניר  (לשכה) הקמת היחידה להתפתחות הילד13:15 - 14:00

זמיר
 מכללת מרכז הנגב - קידום הקצאת קרקע - 14:00 - 15:00

 - ניר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)מנהלת המכללה + מנכ"ל
זמיר

  הכנה לדירקטוריון חכ"ל עם נגב 19.9 (5.21)15:15 - 16:00
 - ניר בר דוד(לשכה ניר זמיר)

יום חמישי 16 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)יום כיפור
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19 ספטמבר 2021 - ספטמבר 2021
25 ספטמבר 2021

יום שני 20 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב סוכות

יום רביעי 22 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חג סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)

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

יום שישי 24 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)

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

שבת 25 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)

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

יום ראשון 19 ספטמבר
 - (משרד של נטע לי) התיעצות פנימית-ביוב שובל08:30 - 09:00

נטע-לי אביטל
 ישיבת צוות מטה: הצגת תהליך השירות 09:00 - 11:00

 (לשכה; במועצה 
 צוות מטה: הצגת תהליך שיפור השירות - חזון, 09:00 - 10:00
 (זום2; יעדים, ערכים 
 צוות מטה: הצגת תכנית אדריכלית מרכז ג'ו 10:00 - 11:00

 - ניר זמיר (זום - קישור בגוף הפגישה)אלון
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה11:00 - 11:30
 ועדת מכרזים עמותת התיירות- שמיעת חוו"ד 11:30 - 13:00

 -  (מועצה אזורית בני שמעון)ובחירת ספקים זוכים
  רישוי עסקים בישובים14:00 - 15:00

https://us02web.zoom.us/j/85013555781?pwd=RXdoYzdiSEI0aE90)
 - איתי (לשכה ניר) לקראת התפיסה האסטרטגית15:00 - 16:00

זידנברג
 - ניר  (לשכה) בניית השכונה החדשה בכרמים16:30 - 17:15

זמיר
  (חדר ישיבות - עידן הנגב ) דירקטוריון חכ"ל 17:306.21 - 19:00

יום שלישי 21 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)סוכות (ישראל)

יום חמישי 23 ספטמבר
 (חגים דתיים חול המועד סוכות (היום הראשון-מחוץ לישראל)

יהודיים)
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)
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26 ספטמבר 2021 - ספטמבר 2021
2 אוקטובר 2021

יום שני 27 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)הושענא רבה (חול המועד סוכות)

יום רביעי 29 ספטמבר
ניר בחופש

 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג סוכות (ישראל)
 (חגים דתיים יהודיים)שמחת תורה (מחוץ לישראל)

יום שישי 1 אוקטובר

שבת 2 אוקטובר

יום ראשון 26 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)

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

יום שלישי 28 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)שמיני עצרת (מחוץ לישראל)

יום חמישי 30 ספטמבר
 סגור08:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) צילומים לריקוד שנת ה-12:0070 - 12:30
 הכנה לפגישה עם שר הרווחה שתתקיים ב- 15:30 - 16:30

 - עידית אטינגר (חדר ישיבות לשכה; זום רווחה)3/10 
 - נטע-לי (חדר ישיבות לשכה; זום2) ועדת השקעות16:30 - 17:30

אביטל
 דירקטוריון עמותת התיירות - מצ"ב קישור לזום 17:30 - 18:30
 - ניר זמיר (זום1)בגוף הפגישה


