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6 פברואר 2022 - פברואר 2022
12 פברואר 2022

יום שני 7 פברואר
 הסדרת מגרש 602 - פיינטבול ואורוות סוסים 09:00 - 10:00

 - ניר זמיר (זום1)כרמים  - מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה
 - ניר  (זום1) שוטף ניר ואמיר - מצ"ב קישור לזום10:00 - 11:00

זמיר
 פגישה משותפת מועצה וקיבוץ כרמים בנושא 11:00 - 12:30

איזור תעשיה בכרמים: ניר זמיר, דרור קרוואני, אלון קוברסקי, 
 - (ZOOM)ירי דגן, ניר גרני, אבישי כץ, עמיחי גרינוולד, יורם סהר

Office Kramim
 - ניר זמיר (לשכה) מישוב עובדים - נטע לי13:00 - 14:00
 מפקד מג"ב ניצב אמיר כהן - מצ"ב נושאים 15:00 - 16:30

 - ניר זמיר (זום2)בזימון - מצ"ב קישור לזום

יום רביעי 9 פברואר
 מזכ"ל תנועת המושבים עמית יפרח - המשך 10:00 - 11:00

 - ניר  (זום1)הרחבות במושבים - מצ"ב קישור לזום בגוף הפגישה
זמיר

 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וענבל13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי14:00 - 15:00
 נסיעה16:00 - 16:30
 (בית עלמין החדש) לוויה של אבא של קרן16:30 - 17:30
 נסיעה17:30 - 18:00

יום שישי 11 פברואר

שבת 12 פברואר

יום ראשון 6 פברואר
 - ניר  (זום1) ישיבת צוות מטה - מצ"ב קישור לזום09:00 - 11:00

זמיר
 מעבר אחרון טיוטת הצעה לליווי תהליך 14:00 - 15:00

 - ניר זמיר (זום1)אסטרטגי בנושא תעסוקה - מצ"ב קישור לזום
 - ניר זמיר (זום2) אדי טורג'מן - מצ"ב קישור לזום15:00 - 16:00
 - ניר בר דוד (הועבר לזום) דירקטוריון חכ"ל 16:301.22 - 18:00

יום שלישי 8 פברואר
 - ניר זמיר (לשכה) רועי זילברמן09:30 - 10:00
 - ניר (זום1) מים במושבי יחדיו - מצ"ב קישור לזום10:00 - 11:00

זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג11:00 - 12:00
 דרום אדום12:00 - 15:00
 הצגת תפיסת הביטחון החדשה של קיבוץ להב -15:00 - 16:00

 - אוולין רותם-מנהלת  (במועצה אצל ניר )פגישה עם ניר ופלג 
קהילה

 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) איציק אמיתי 16:00 - 17:00

יום חמישי 10 פברואר
חופש
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13 פברואר 2022 - פברואר 2022
19 פברואר 2022

יום שני 14 פברואר
 זהבה בחופש00:00

יום הולדת זהבה כהן
 - פלג ניאגו (ניר) הכנה לדיון תובענה  בני שמעון08:30 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואמיר09:30 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ויוסי10:00 - 11:00
 נסיעה11:00 - 11:30
 ניחום אבלים קרן סביון11:30 - 12:30
 נסיעה12:30 - 13:00
 - שמעון מזוז (זום) מנהלת צומת שוקת13:00 - 14:30
 בזום - גישה עם ניר זמיר, דרור קראוני, זבולון 16:00 - 17:00

 כלפה  ויעקב בכר בנושא: ענייני בני שמעון בקק"ל
https://us02web.zoom.us/j/87095644251?pwd=cmhBdlcrcG1nSGZs)

(NkJoT01mR2RWZz09שרית התאחדות הארגונים - 
 נסיעה18:00 - 18:30
 (מועדון של המרכז החברתי (ליד  מסדר כנפיים18:30 - 19:00

 - ניר זמירהקפיטריה))

יום רביעי 16 פברואר
 - ניר בר דוד (זום5) מזכר הבנות 08:15 - 09:00
 נסיעה09:30 - 10:00
 (ג'ו אלון) חגי רזניק - מכון ריפמן - סיור בג'ו אלון10:00 - 11:30
 סגור11:30 - 13:30
 - אמיר ברזילי (זום) הקמת יחידה לקידום נוער13:30 - 14:00
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי14:00 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר לנטע לי15:00 - 16:00
  (זום) דירקטוריון בני שמעון ייזום ופיתוח - 16:001/22 - 17:30

- דרור קרואני

יום שישי 18 פברואר
 נסיעה08:30 - 09:00
 סיור ראשי מועצות באתרי תיירות ופריחה - 09:00 - 13:00

 - דורון אשטן (מעודכן לו"ז לסיור בתוך הזימון)דרום אדום
 נסיעה13:00 - 13:30

שבת 19 פברואר

יום ראשון 13 פברואר
 (ניר; נטע לי- זום;  חוו"ד הוועדה לניגוד עניינים08:30 - 09:00

https://us02web.zoom.us/j/87990295654)פלג ניאגו - 
 - ניר  (זום1) ישיבת צוות מטה - מצ"ב קישור לזום09:00 - 11:00

זמיר
 - ניר זמיר (זום2) פולין - מצ"ב קישור לזום11:00 - 12:00
  פגישה עם דודי ספיר - בני שמעון ייזום ופיתוח 12:00 - 13:30

 - דרור קרואני(זום1)
  מים בברוש - אלי אלמליח + יעקב אלקיים14:00 - 15:00

 - ניר זמיר(מועצה - לשכה)
 - (בני שמעון, ניר זמיר) ועד מנהל חינוך בני שמעון15:00 - 16:00
לילך שיינגורטן

 קישור לישיבה שתתקיים בזום - ישיבת משנה 16:00 - 17:30
 - מיכל  (זום/ משרדי מועצה )לתכנון ובניה בני שמעון 2022002

זמיר
 ישיבת מליאה פברואר 2022 - מצ"ב קישור לזום17:30 - 19:30

יום שלישי 15 פברואר
 זהבה בחופש00:00

 (חגים דתיים יהודיים)פורים קטן
 - פלג ניאגו (אצל ניר) התייעצות תש"ן16:30 - 17:00

יום חמישי 17 פברואר
 מבנה רב תכליתי + בריכה - גבעות בר - ניר, 09:00 - 10:00

 - זהרה ישי (זום - קישור בזימון)פלג, נטע-לי, זהרה, עינב
 - ניר זמיר (לשכה) מישוב עובדים - זהרה10:00 - 11:00
 נסיעה11:00 - 11:30
  ביקור הארי טריגובוף במרכז סוויץ' - עידן הנגב11:30 - 14:00

 - (מרכז סוויץ'- רחוב הקיימות 5 רהט (פארק התעסוקה עידן הנגב))
trigu.institute@gmail.com

 נסיעה14:00 - 14:30
 -  (מועצה - לשכה) תומר רכטמן + אלי בן סימון14:30 - 15:00

ניר זמיר
  פיקוד העורף - הצגת תרחיש הייחוס למועצה15:00 - 16:30

 - ניר זמיר(לשכה)
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20 פברואר 2022 - פברואר 2022
26 פברואר 2022

יום שני 21 פברואר
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידו08:30 - 09:30
 נסיעה10:00 - 10:30
 - מעיין (גבעות בר) כנס קהילת עסקים בני שמעון10:30 - 12:30

ספץ
 נסיעה12:30 - 13:00
 (ברוש) ניחום אבלים דודי אברג'ל13:00 - 14:30
 נסיעה14:30 - 15:00
 פ.ע. - רמ"ח ישובים מג"ב עמי נידאם + מפקד 16:15 - 17:30

 - ניר זמיר (זום1)מג"ב דרום תומר אלדר - מצ"ב קישור לזום

יום רביעי 23 פברואר
 נסיעה08:30 - 09:00
 (פארק מוטורי) השתלמות נהיגה 09:00 - 14:00
 נסיעה14:00 - 14:30
 הכרות עם סיגלי + הצגת תכנית אפשרי בריא - 14:30 - 15:30

 - ניר זמיר (זום1)מצ"ב קישור לזום
 - ניר זמיר (לשכה) חניון משאיות משמ"ה15:30 - 16:30
 - ניר זמיר (לשכה) מישוב עובדים - פלג16:30 - 17:30

יום שישי 25 פברואר

שבת 26 פברואר

יום ראשון 20 פברואר
 - אמיר  (חדר ישיבות לשכה) שכר מיכה נוחם08:30 - 09:00

ברזילי
 ישיבת צוות מטה- קול קורא צוערים לשלטון 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (לשכה)המקומי 
 הצגה בצוות מטה: קול קורא צוערים לשלטון 10:30 - 11:00

 - ניר זמיר (חדר ישיבות לשכה)המקומי
 ביצה בברוש - ניר, אלון קוברסקי, טל מגרה, 11:30 - 12:30

 - זהרה ישי (זום - קישור בגוף הזימון)לימור, עינב
 תיאום מהלך מפגש פסולת שטחים פתוחים  - 12:30 - 13:30

 - ניר זמיר (זום1)מצ"ב קישור לזום
 הצגת עבודת צוות פיתוח כלכלי ביישובים - 14:00 - 15:00

 בסמוך לפגישה נחליט אם פרונטלי או בזום בהתחשב במצב 
 - ניר זמיר(מועצה - לשכה)
 - ניר זמיר (זום) ועדת שימור - מצ"ב קישור לזום15:00 - 16:30
 דמיטרי קוזניצוב מנכ"ל הרשות לנהיגה 16:30 - 17:30

ספורטיבית - מסלול הפארק המוטורי בבני שמעון - מצ"ב 
 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום

יום שלישי 22 פברואר
 להב08:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 11:30
 ניר זמיר ראש מועצת בני שמעון - היכרות עם 11:30 - 13:30

חברת פיקודיה של חצרים לקראת התרחבות הפעילות לחצרים
 נסיעה13:30 - 15:00
 שיפוץ והרחבת בית העלמין של בית קמה - 15:00 - 16:00

 - ניר זמיר (זום1)מצ"ב קישור לזום
  ישיבת הכנה לישיבה בנושא אכיפה ב-16:0027/2 - 17:00

 - זהרה ישי(זום, קישור בזימון)
 - ניר  (לשכה) שיחות תושבים עם ראש המועצה17:00 - 19:00

זמיר
 שיחה אישית נפתלי הדר - גבעות בר 17:00 - 17:30

 (מועצה - לשכה)(053-3307553)

יום חמישי 24 פברואר
  מפגש תכנית אזורית לפסולת בשטחים פתוחים08:30 - 12:30

 - שירלי חכם יפרח(מרכז הצעירים בשובל )
 נסיעה13:00 - 14:00
 (אתר הראשונים,  14:00-17:00 סיור בדרום אדום14:00 - 17:00

 - שחר דנירוחמה)
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27 פברואר 2022 - פברואר 2022
5 מרץ 2022

יום שני 28 פברואר
 - ניר זמיר (שטח) צילומים עם דנה08:30 - 11:00
 השקת מינהלת הניקיון הארצית- בנוכחות 11:00 - 13:00

 השרה להגנת הסביבה והמנכ"לית
https://us02web.zoom.us/j/7258423873?pwd=c2JqSW8ycDMyT016)

(QXc1U29ZV3dpQT09מרכז השלטון האזורי בישראל - 
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר והרב גבי 13:00 - 13:30
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) היטלי השבחה שומריה14:30 - 15:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואיתי15:30 - 16:30

יום רביעי 2 מרץ
 (במלון רמות שעל שפת הכנרת)כנס ראשי רשויות

יום שישי 4 מרץ

שבת 5 מרץ

יום ראשון 27 פברואר
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 -  (משרדה של זהרה) מתקן תפיסה שפכי חברון11:00 - 12:00

ניר זמיר
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי12:00 - 12:30
 פגישת היכרות וקביעת מדיניות אכיפה מוסכמת12:30 - 14:00

 - יוסף יונה (בזום)+ הצגת תכנית עבודה של הוועדה בני-שמעון
 -  (זום1) ניר + הדר אלוני - מצ"ב קישור לזום14:00 - 14:30
 ספק קולחין מרחבי - פרונטלי / מצ"ב קישור 15:00 - 16:00

 - ניר  (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה / זום)לזום לרשות המים
זמיר

 דירקטוריון חשמל ירוק פברואר 2022 - מצ"ב 16:00 - 17:30
 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום

 ישיבת הנהלה פברואר 2022 - מצ"ב קישור לזום17:30 - 19:00

יום שלישי 1 מרץ
 (במלון רמות שעל שפת הכנרת) כנס ראשי רשויות00:00

יום חמישי 3 מרץ
 (במלון רמות שעל שפת הכנרת) כנס ראשי רשויות00:00


