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4 ספטמבר 2022 - ספטמבר 2022
10 ספטמבר 2022

יום שני 5 ספטמבר
 זהבה כנס מנהלות לשכה - ירושלים00:00

 - ניר זמיר (ג'ו אלון) תיאום שיפוץ ג'ו אלון08:30 - 09:30
 נסיעה09:30 - 10:00
 נסיעה10:30 - 11:00
 סגור פרטי11:00 - 13:00
 נסיעה13:00 - 13:30
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) ליאורה סלע דוד13:30 - 14:30
 נסיעה14:30 - 15:00
  ישיבות מועצת האיגוד - אשכול נגב מערבי15:00 - 16:00

 - אורי פינטו(משרדי האשכול, כניסה ב' קומה 2,נתיבות.)
 נסיעה16:00 - 16:30
 עמי לנדאו - הצגת מיזם ראלקו - מצ"ב קישור 16:30 - 17:30

 - ניר זמיר (זום1)לזום

יום רביעי 7 ספטמבר
 זהבה כנס מנהלות לשכה - ירושלים00:00

 נסיעה08:30 - 09:00
 (חדר ישיבות קטן בית  הנהלת עידן הנגב 09:004.2022 - 11:00

 - עימאד אל-סאנעעידן הנגב)
 נסיעה11:00 - 11:30
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) תכנית קשת13:30 - 14:00
  חשיבה ארגונית על נושא הצרכים המיוחדים15:00 - 16:00

 - איתן הס(חדר ישיבות ראשי)
  מישל (בית קפה בבית קמה) - 16:00053-7393333 - 17:00

(לשכה)
 נסיעה17:30 - 18:00
 - ניר  (מועדון ערבה תדהר) מטה עם מטה - תדהר18:00 - 20:30

זמיר

יום שישי 9 ספטמבר

שבת 10 ספטמבר

יום ראשון 4 ספטמבר
 - ניר  (מועצה - לשכה) אייל פינס + זבולון כלפה08:00 - 09:00

זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) בית לחיים - בית קמה 11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) כנס הנהגות12:00 - 12:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה12:30 - 13:00
 - ניר בר דוד (לשכה ) שוטף ניר + ניר זמיר 13:00 - 14:00
 (לשכה-ניר זמיר ) פגישת בנוגע לסולארי מטמנה 14:00 - 15:00
 צילום ברכת שנה טובה- לבוא עם חולצה 15:00 - 16:30

 - דנה שמחבהירה- לא פסים
 נסיעה17:00 - 17:30
 - ניר  (מועדון בית קמה) מטה עם מטה - בית קמה17:30 - 20:00

זמיר

יום שלישי 6 ספטמבר
זהבה כנס מנהלות לשכה - ירושלים

 נסיעה08:30 - 09:00
 הזמנה לכנס קידום תעסוקת צעירים בדרום - 09:00 - 12:00

 - ניר זמיר (מכללת ספיר)ניר מברך
 נסיעה12:00 - 12:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה13:00 - 13:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג14:00 - 15:00
 נסיעה17:15 - 17:45
 -  (אולם  קיבוץ להב) ערב הוקרה למתנדבים17:45 - 19:00

אירועים בני שמעון

יום חמישי 8 ספטמבר
 (אגף  מפגש ראש המועצה עם אגף החינוך09:00 - 11:00

 - ניר זמירהחינוך)
 נסיעה11:30 - 12:00
 מיפוי נכסים עבור תכנית אסטרטגית לתעסוקה12:00 - 15:00
 נסיעה15:00 - 16:00
 FW: 16:00 פגישה בנושא - הקמת ספק קולחים 16:00 - 17:00

 - mei-r.n@mop-rng.org.il (מועצה אזורית רמת הנגב)מרחבי
 נסיעה17:00 - 18:00
 נסיעה18:30 - 19:00
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11 ספטמבר 2022 - ספטמבר 2022
17 ספטמבר 2022

יום שני 12 ספטמבר
 (מועצה אזורית בני  הקמת בית ראשונות ג'ו אלון11:00 - 12:00
 - ניר זמירשמעון - לשכה)
 (מועצה אזורית בני  שוטף עמי לנדאו וניר זמיר14:00 - 15:00

 - ami landauשמעון )
 - ניר בר דוד (לשכה) הכנה לדירקטוריון 15:005.22 - 16:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודרור16:00 - 17:00
 נסיעה18:00 - 19:00

יום רביעי 14 ספטמבר
 - גיל לפידתחרות קריה יפה ומקיימת

 - ניר זמיר (לשכה) פ.ע. רועי זילברמן08:30 - 09:00
 פורום מנהלי חינוך חברתי - ברכה לפתיחת שנה09:00 - 09:15
 נסיעה09:30 - 10:00
 - ניר זמיר (משמ"ה) הרמת כוסית בית גילעד 10:00 - 10:30
 נסיעה10:30 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ונטע לי11:30 - 12:15
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי12:15 - 13:00
 סגור13:00 - 16:30
 נסיעה16:30 - 17:00
 - ניר  (מועדון שומריה) מטה עם מטה - שומריה17:00 - 19:30

זמיר

יום שישי 16 ספטמבר

שבת 17 ספטמבר

יום ראשון 11 ספטמבר
 ישיבת צוות מטה- הכנה מטה עם מטה שומריה 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (לשכה)14/9
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) בית לחיים -בית קמה 14:00 - 15:00
 - ניר בר דוד (לשכה) הכנה לדירקטוריון 15:005.22 - 16:00
 ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה בני שמעון 16:00 - 17:30

 - שריי חביב (מצ"ב קישור לזום )2022009
 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת מליאה ספטמבר 17:302022 - 19:30

יום שלישי 13 ספטמבר
 שירי בן שחר (0505266895)08:00 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) אלון קוברסקי09:30 - 10:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה11:00 - 11:30
 נסיעה11:30 - 12:00
 - ניר זמיר (גבעות בר) סיור ביה"ס יובלי הנגב12:00 - 13:30
 נסיעה13:30 - 14:00
 קול קורא חברה וקליטה של החטיבה 14:00 - 15:00

 - איתי זידנברג (לשכה)להתיישבות
 (לשכת ראש  פגישה עם אבי להם וניר זמיר15:00 - 16:00

 - דרור קרואניהמועצה)
 הראל בן שחר - ס. מנהל מחוז רט"ג בנושא פקח17:00 - 18:00

 - ניר זמיר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)נזקי חקלאות
 סגור18:00 - 21:00

יום חמישי 15 ספטמבר
 נסיעה07:30 - 09:00
 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה וחניכת המשכן 09:00 - 10:00

 (הייפורט שוהם- אורן 4, שוהם החדש של מרכז השלטון האזורי
 - מרכז השלטון האזורי בישראל(בניין B, קומה 2))

 נסיעה10:00 - 11:30
 נסיעה12:30 - 13:00
 (רח' התקווה 4, קריית  פ.ע שוטף ניר זמיר- שי 13:00 - 14:00

 - שי קרפ הממשלה באר שבע, קומה 1 - לשכת מנהל המרחב)
(DSHAIK)

 נסיעה14:00 - 14:30
  (משרדו של ניר זמיר) שוטף ערן שמרלק וניר זמיר14:30 - 15:30

Office NegevEcology -
 (משרד של נטע לי-  מועצה אזורית וועדת השקעות17:00 - 18:00

 - נטע-לי אביטלבני שמעון)
 סגור18:00 - 20:00
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18 ספטמבר 2022 - ספטמבר 2022
24 ספטמבר 2022

יום שני 19 ספטמבר
 -  (משרדו של ניר זמיר) מתקן פסולת עין השלושה08:30 - 09:30

Office NegevEcology
 19.9.2022 הרמת כוסית לחגי תשרי בבית עידן 09:30 - 10:15

 - עימאד אל-סאנע (לובי בית עידן הנגב)הנגב
 נסיעה10:15 - 10:30
 -  (פרטים בהמשך..) ביקור הרב הראשי לישראל10:45 - 13:45

ניר זמיר
 -  (חדר ישיבות ראשי) ביקור הרב הראשי לישראל13:45 - 14:15

ניר זמיר
 (מועצה אזורית בני שמעון  דירקטוריון חכ"ל 15:156.22 - 16:45

 - ניר בר דוד(חדר ישיבות ניר זמיר ) )
 ההזמנה עודכנה: הארכת הסכם חכ"ל, יום ב׳ 16:45 - 17:45

(IDT) (nirz@bns.org.il) 17:45 - 16:45 ,2022 19 בספטמבר 
 - office@negevecology.co.il(מועצה)

 (מרכז צעירים) FW: האקתון תחבורה בבני שמעון18:00 - 19:00

יום רביעי 21 ספטמבר
  הכרות יאיר שחם מנהל קשרי לקוחות משכ"ל 09:00 - 10:00

 - ניר זמיר(מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)
 מאירה גנור רו"ח - מבקרת שנתית - ביקורת 10:00 - 11:00

 (מועצה אזורית בני שמעון (צומת בית קמה דוחות כספיים 2021
 - ניר זמירבוויז) - לשכה)

 תכנית אסטרטגית מועצה ירוקה ומדגימה – 11:00 - 12:30
 -  (חדר ישיבות לשכה)הצגת תקציר מנהלים לראש המועצה

שירלי חכם יפרח
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וזהרה14:00 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר + אימי ועפרה15:00 - 16:00
 נסיעה16:30 - 17:00
 (חדר  ישיבת דירקטוריון עידן הנגב 17:003.2022 - 19:00

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

יום שישי 23 ספטמבר

שבת 24 ספטמבר

יום ראשון 18 ספטמבר
 תחקיר מבצע 'עלות השחר'- מחוון ישלח 09:00 - 10:30

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות חיצוני )בהמשך למכלולים
 נסיעה10:30 - 11:00
 (מפעל  הרמת כוסית ראש השנה 11:002022 - 14:30

 - ניר זמירסודהסטרים - עידן הנגב)
 נסיעה14:30 - 15:00
 פעילות מועצה המתנגשת עם פעילות תנועות 15:00 - 15:45

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה)הנוער
 נסיעה17:00 - 17:30
 כנס מועצתי בנושא: המצב הביטחוני באזור 17:30 - 20:00

 -  (מרכז צעירים קיבוץ שובל)ותחושת הביטחון בקרב התושבים
ניר זמיר

יום שלישי 20 ספטמבר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה09:00 - 09:30
 נסיעה09:30 - 10:00
 הרמת כוסית ראש השנה מועדון יחדיו + מועדון10:00 - 11:00

 - ניר זמיר (מועדון ותיקים נבטים)נבטים
 נסיעה11:00 - 11:30
 נסיעה12:00 - 12:30
 - ניר  (דולב) סיור ראש המועצה במפעל דולב12:30 - 14:00

זמיר
 נסיעה14:00 - 14:30
 - דנה שמח הקלטת ברכת שנה טובה לרדיו דרום14:30 - 15:00
 שיחות תושבים עם ראש המועצה17:00 - 18:00
 שיחה אישית - שמעון בן שמחון גבעות בר 17:00 - 17:30

(050-7746965)
 אורי פינלי - בית קמה - מיזם עגלת קפה קבועה 17:30 - 18:00

בקיבוץ (052-6015018)

יום חמישי 22 ספטמבר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ונטע לי08:40 - 09:30
 נסיעה09:30 - 10:00
  סיור עם עמי לנדאו ויגאל שרייבר - מצ"ב לו"ז10:00 - 12:30

 - ניר זמיר(נפגשים בג'ו אלון)
 נסיעה12:30 - 13:00
  נבו יצקר משרד החקלאות- מכלאות צאן רהט13:00 - 14:00

 - ניר זמיר(מועצה - לשכה)
 -  (זום1) בית לחיים בית קמה - מצ"ב קישור לזום14:00 - 14:30

ניר זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) ניר זמיר + מאיר עזרן + אדי16:00 - 17:00
 (חדר  דירקטוריון בני שמעון ייזום ופיתוח - 17:009/22 - 18:30

 - דרור קרואניישיבות חכ"ל בני שמעון )
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25 ספטמבר 2022 - ספטמבר 2022
1 אוקטובר 2022

יום שני 26 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום הראשון)

יום רביעי 28 ספטמבר
 סגור07:00 - 09:00
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי10:00 - 10:30
 - ניר זמיר (לשכה) רועי זילברמן10:30 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) ביטחון בגבעות בר11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) ביטחון גבעות בר12:00 - 12:30
 נסיעה13:00 - 13:30
 דיון פומבי של הוועדה הגיאוגרפית דרום 13:30 - 15:00

ברשותו עו"ד נתן חיים ג'יבלי בנושא חלוקת הכנסות מבסיסי 
 (באר שבע, קרית הממשלה, קומה 3, מישמר הנגב וביסל"ט 21

 - תומר קשתאולם דיונים גדול)
 נסיעה15:00 - 15:30
 פגישת המשך - פסולת ביתית מחוץ לקווים 16:00 - 17:00

 - ליאור כלפה (שיחת זום )כחולים ושטחים גליליים
 לוויה17:00 - 18:30

יום שישי 30 ספטמבר

שבת 1 אוקטובר

יום ראשון 25 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ערב ראש השנה

יום שלישי 27 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים)ראש השנה (היום השני)

יום חמישי 29 ספטמבר
חופש


