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27 פברואר 2022 - פברואר 2022
5 מרץ 2022

יום שני 28 פברואר
 נסיעה08:30 - 09:00
 - פלג ניאגו (איציק) תעריפי מים בתדהר09:00 - 10:00
 (חדר ישיבות  תיקוני מדרכות ביישובי המועצה10:00 - 11:00

 - פלג ניאגוהנדסה -פלג בלבד בטימס)
 הכרות עם מנמ"ר אזורי אשכול נגב מערבי רובי 11:00 - 12:30
 ביקורת מוכנות לחירום, אגף כח אדם לשע"ח, 11:00 - 12:30

 (מועצה אזורית בני שמעון - ביקורת משרד הכלכלה זרוע עבודה
 - פלג  (פלג) מבקר המועצה סוגר אמנת שירות12:30 - 13:00

ניאגו
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף רועי פפו12:30 - 13:00
 (ZOOM    הנהלה פעילה מעברים נגב צפוני13:00 - 14:30

https://us02web.zoom.us/j/83095454498 )מעברים נגב צפוני - 
 - פלג ניאגו (דוד) שוטף דוד פרייברג+פלג13:00 - 14:00
 - פלג  (פלג) מחלקת תרבות סוגרת אמנת שירות14:30 - 15:15

ניאגו
 - פלג ניאגו (פלג) פ.א טל שם טוב15:30 - 16:10
 -  (פלג) הצגת דוח תלונות הציבור לשנת 16:10.2021 - 16:40

פלג ניאגו

יום רביעי 2 מרץ
 רינת ופלג הכנה למליאה08:30 - 09:30
 - פלג ניאגו (פלג) רויטל- מישוב עובדים 09:302022 - 10:00
 - פלג ניאגו (פלג) זהרה- מישוב עובדים 10:002022 - 11:00
 - פלג ניאגו (פלג) ליקויים באמפי שובל 11:00 - 12:00
 -  (משרד של נטע לי) וועדת הקצאות- מבנים12:00 - 13:00

נטע-לי אביטל
 - פלג ניאגו (פלג ) סגירת SLA תפעול וסביבה 13:00 - 13:30
 רינת ופלג13:30 - 14:00
 שיחה עם ממליצים - תחרות אדריכלים נווה 14:30 - 16:00

 - זהרה ישי (משרד זהרה)מדבר

יום שישי 4 מרץ

שבת 5 מרץ

יום ראשון 27 פברואר
 - פלג ניאגו (פלג) תכנית תנועה כרמים08:30 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 רינת ופלג מצגת מליאה11:00 - 11:45
 - פלג  (פלג) חוגים וספורט סוגרים אמנת שירות 11:45 - 12:30

ניאגו
 - פלג ניאגו (פלג) הרב גבי- מישוב עובדים 12:302022 - 13:00
 - פלג ניאגו (פלג) וועדת רכב13:00 - 14:00
 פעילות פרטית14:00 - 14:30
 הצגת תכנית עבודה -  היחידה להתפתחות 14:30 - 16:00

 - פלג ניאגו (זוםhttps://us02web.zoom.us/j/81429212565 ;2)הילד
 - פלג ניאגו (פלג) גילי- מישוב עובדים 16:002022 - 16:30
 - פלג ניאגו (פלג) איתי- מישוב עובדים 16:302022 - 17:15
 ישיבת הנהלה פברואר 2022 - מצ"ב קישור לזום17:30 - 19:00

יום שלישי 1 מרץ
יום הולדת לעזרא שהרבני

 יום עיון בנושא חריגות שכר ובדיקת שכר 09:00 - 15:00
 - נטע-לי אביטל (זום)מנקודת מבטו של משרד האוצר

 חריגות שכר ובדיקות שכר מנקודת מבטו של 09:00 - 15:00
 - פלג ניאגו (זום )משרד האוצר 

 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נטע-לי + פלג12:00 - 12:45
 -  (פלג ) הצגת המלצות תהליך אישור הזמנות 14:00 - 15:00

פלג ניאגו
 - סופי סולומון פ.א15:00 - 15:30

יום חמישי 3 מרץ
מילואים
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6 מרץ 2022 - מרץ 2022
12 מרץ 2022

יום שני 7 מרץ
 - פלג ניאגו (פלג) דוד - מישוב עובדים09:00 - 09:30
  הכרות שמעון מנהל פרויקטים אגף הנדסה09:30 - 10:00

 - פלג ניאגו(פלג)
 - פלג ניאגו (איתי) שוטף איתי + פלג10:00 - 10:30
 רס"ן דודי לוטטי - קול קורא לשיתוף פעולה בין 11:00 - 12:00

 - ניר זמיר (זום1)אגף המודיעין לרשות - מצ"ב קישור לזום
 - פלג  (פלג) פלג + זהבה - יום גיבוש צוות מטה12:00 - 12:30

ניאגו
 - פלג ניאגו (פלג ) יום חילופי שלטון13:30 - 14:00
 - פלג  (פלג) יוסי טוביאנה- מישוב עובדים 14:152022 - 15:00

ניאגו
 - פלג ניאגו (פלג) פ.א נטע-לי ודרור15:30 - 16:00
17:00 - 16:00 teams -פגישה של  דירקטוריון פארק חצרים ב) 

(Microsoft Teamsרוביק דנילוביץ - 

יום רביעי 9 מרץ
מילואים

 עובדים מלמדים עובדים - הרצאתו של אמיר 09:30 - 11:30
 - גילי בנשימול (חדר ישיבות ראשי)ברזילי

יום שישי 11 מרץ

שבת 12 מרץ

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

 ישיבת צוות מטה - יום חילופי שלטון - מצ"ב 09:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה)קישור לזום לנטע לי

 - פלג ניאגו שוטף רינת ופלג11:00 - 12:00
 -  (זום2) דיון וקבלת החלטות הסעים- תשפ"ג12:00 - 13:00

נטע-לי אביטל
  ארוחת צהריים וסיכום יום -  יום חילופי שלטון 13:00 - 14:00

(מועצה, חדר ישיבות חיצוני )
 פגישה עם כותבי התכנית האסטרטגית מועצה 13:00 - 14:00

 - שירלי חכם יפרח (זום )ירוקה ומדגימה 
 - פלג ניאגו (פלג ) ייעוץ תנועה לישובים14:00 - 14:30
 מט"ש רהט (קנס) - ניר, פלג, נטע-לי, זהרה, 14:30 - 15:30

 - נטע-לי אביטל (זום)דרור, ניצן
 מט"ש רהט (קנס) - ניר, פלג, נטע-לי, זהרה, 14:30 - 15:30

 - זהרה ישי (אצל ניר )דרור, ניצן
 סגור הכנה למליאה15:30 - 17:30
 (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 - 15:00

 - זהרה ישי (חדר ישיבות במועצה סדר יום בגוף הזימון)במדבר
 פורום מנהלות קהילה ומזכירים עם פורום 10:30 - 12:00

מנהלות גיל רך- בנושא "ימי הדממה במערכות הגיל הרך 
 - איתי זידנברג (דביר)במועצה

 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף עידית ופלג 15:30 - 16:00
 (זום- קישור  הסכם פיתוח שכונת הכרם בשובל 17:30 - 18:30

 ;https://us02web.zoom.us/j/84717318122 ;בגוף הזימון
https://us02web.zoom.us/j/83818829825?from=addon)פלג ניאגו - 

יום חמישי 10 מרץ
 - ניר  (מועצה - לשכה) ועדת ביטחון - גבעות בר09:00 - 10:00

זמיר
  מתווה בריכה בגבעות בר - מצ"ב קישור לזום12:00 - 13:00

 - ניר זמיר(זום1)
 (חדר הכנה לכנס עובדים תהליך שיפור השירות 13:00 - 14:00

 - פלג ניאגוישיבות ראשי)
 חשיבה ושינוי מבנה ארגוני אגפים- הנדסה 16:00 - 17:00

 - נטע-לי אביטל (זום2)וחינוך
 נסיעה18:30 - 19:00
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13 מרץ 2022 - מרץ 2022
19 מרץ 2022

יום שני 14 מרץ
  חשיבה ודיון- ארגונית וכללית- מכרז הסעות10:30 - 11:30

 - נטע-לי אביטל(זום)
 שיחת הכנה - הצגת שבוע 360 פיקוד העורף - 11:30 - 12:00

 - ניר זמיר (זום1)מצ"ב קישור לזום
 - אליזבט בנני מכרז ליסינג משותף13:00 - 15:00

יום רביעי 16 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)תענית אסתר

 (זום- בגוף הזימון ) ישיבת סטטוס: שיטור מועצתי 09:00 - 10:00
  שותפים לדרך - פרויקטים של משרד התחבורה10:00 - 11:00

 - זהרה ישי(זום / ניר זמיר - עפ"י המצב)
 - אמיר ברזילי (זום מצורף) הגשת בקשות בניה 12:30 - 13:30
 - נטע-לי אביטל (זום) נוהל פלאפונים14:00 - 15:00
 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
 - גיל לפידגיל - מילואים

 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
 (זום-  וועדת חריגים משפחת שמאי מגרש 11:00239 - 11:30

 - פלג ניאגובגוף הזימון)
 הכשרה למנהלי מכלולים וסגניהם  על מערכת 12:00 - 14:00

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות חכ"ל)השוע"ל- השתתפות חובה
 (זום2; זום2;  צוות ניהול כרמים מרץ 14:00 - 15:30

https://us02web.zoom.us/j/82867147726?pwd=L0F3VlI4TVp0aG5y
(ODlUVUYwZC9HQT09פלג ניאגו - 

 - נטע-לי  (זום) ועדת התקשרויות- קרית המודיעין16:00 - 16:30
אביטל

יום שלישי 15 מרץ
 - גיל לפידגיל - מילואים

משולחנו של מנכ"ל המועצה 
 ועדת תנועה - מ.א.בני שמעון - הפגישה 13:00 - 15:00

מתקיימת פרונטלית (מצ"ב קישור לזום רק למשתתפים שלא 
 - ניר זמיר (משרדה של זהרה )יוכלו להגיע)

 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

יום חמישי 17 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים)פורים

 (חדר  וועדת בחינה - מנהל אגף פיתוח עסקי09:30 - 11:30
 - ספיר חוריןישיבות ראשי; )

 - פלג ניאגו (פלג) ארגון משרדים לשיטור מועצתי12:00 - 13:00
 - פלג ניאגו שוטף רינת ופלג13:00 - 14:00



4 פלג ניאגו15:09 18/08/2022

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930

אפריל 2022

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

20 מרץ 2022 - מרץ 2022
26 מרץ 2022

יום שני 21 מרץ
מילואים

 - פלג ניאגו (דוד) שוטף דוד פרייברג+פלג13:00 - 14:00

יום רביעי 23 מרץ
יום הולדת לשני בקשי 

 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
 - פלג ניאגו (גילי) שוטף גילי+פלג11:30 - 12:00
 - פלג ניאגו (פלג) רינת כהן מישוב עובדים12:00 - 13:00
 (פלג;  שוטף אולגה ופלג13:00 - 13:45

https://us02web.zoom.us/j/82655692993?from=addon)פלג ניאגו - 

 - פלג ניאגו (גיל לפיד) שוטף גיל לפיד13:45 - 14:30
 - פלג ניאגו (פלג) שיחה אישית זהבה כהן14:30 - 15:00

יום שישי 25 מרץ

שבת 26 מרץ

יום ראשון 20 מרץ
יום הולדת לתמר אליהו

 "מרימים את המתג" :  הצגת תוצרי תהליך 08:30 - 12:30
 - פלג ניאגו (להב, אולם מופעים)השירות ויציאה לדרך

 - פלג ניאגו (פלג ) פ.ע רויטל12:30 - 13:00
 -  (לשכה) אומדן לשדרוג הדשא המרכזי ביחדיו13:00 - 14:00

ניר זמיר
 - דרור קרואני (חדר ישיבות חכ"ל ) צוות מים וביוב 14:00 - 15:00

 (משרד פלג) עם מיכל זמיר15:00 - 15:30
  מכרז באמצעות משכ"ל- ליווי הסעות חינוך 15:30 - 16:30

 - נטע-לי אביטל (משרד של נטע לי)מיוחד
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף זהרה ופלג16:30 - 17:30
 טיסות לילה17:30 - 23:00

יום שלישי 22 מרץ
 זום מנהלי קהילות-וועדים מקומיים ומזכירים 15:00 - 16:00
 - איתי זידנברג (זום2)בנושא הנגשה

יום חמישי 24 מרץ
 - גיל לפידגיל - מילואים

 מפקד האוכלוסין והדיור 2022 - מועצה אזורית 09:00 - 10:00
 (מועצה אזורית בני שמעון (צומת בית קמה) - לשכה בני שמעון

 - ניר זמיר(קומת כניסה))
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף אסתי10:00 - 10:30
 מיתוג המועצה (הפגישה פרונטלית) - הזום 11:00 - 12:00

 - ניר זמיר (לשכה)מיועד לחברת המיתוג - מצ"ב קישור לזום
 - פלג ניאגו (יוסי) שוטף יוסי טוביאנה + פלג12:00 - 12:30
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נועם+פלג12:30 - 13:15
 מדד בקרת ההון האנושי - רשויות מצטיינות - 13:15 - 14:30

מפגש יישום האצלת סמכויות במעמד שרת הפנים, מנכ"ל 
משרד הפנים הממונה על השכר באוצר ומנהל המנהל לשלטון 

 - גלית וידרמן (zoom)מקומי
 -  (לשכה) התייעצות - מבנה ארגוני אגף ישובים16:00 - 17:00

ניר זמיר
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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

 כנס מציעים קול קורא הנגשת תחנות רשויות 14:00 - 16:00
 מקומיות

https://us06web.zoom.us/j/84500153250?pwd=MjZOWHpjQVgrUlh)
(WK3JFQU16SkdRZz09Benny Nissim - 

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

 - נטע-לי  (זום) אבטחה ביישוב- קבלת החלטות15:00 - 15:30
אביטל

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

 מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי מחזור ד' - 08:30 - 18:00
 - Hadas Azulay (משרדי הג'וינט, שדרות המוזאונים, ירושלים)מפגש 8

 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

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

 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה10:00 - 12:00
 - פלג ניאגו שוטף רינת ופלג-ביזור סמכויות12:00 - 12:30
 - פלג ניאגו (פלג) תנאי העסקת מוקדנים13:00 - 14:00
 - פלג ניאגו (איתי) שוטף איתי + פלג14:00 - 14:30
 ראש מנהלת מערכי אכיפה ליאור מזרחי+בני 14:30 - 15:30

 (מועצה, חדר שמעון  - סטטוס שיטור מועצתי בבני שמעון  
 - פלג ניאגוישיבות ראשי)

 - נטע-לי אביטל (זום2) ועדת התקשרויות16:00 - 16:30
 תזכורת: שיחה טלפונית עם עזרא הווטרינר 16:30 - 17:00
 שבוע 360 פיקוד העורף - שיחת סיכום היום - 17:00 - 17:45

 - ניר זמיר (זום)מצ"ב קישור לזום

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

 - גיל לפידגיל - מילואים
 08:00 - סיור הנהלה - מבואות נגב, מרחבים, 08:00 - 16:00
 - לשכת מנהלת המינהל (מוא"ז בני שמעון ומרחבים)כוכבי המדבר 
 נסיעה10:00 - 10:15
 ביקור מנהלת מינהל החינוך עדני הנגב+ 10:15 - 12:30
 - פלג ניאגו (מתחילים בעדני הנגב )מבואות הנגב

 - פלג ניאגו (גילי) שוטף גילי+פלג11:00 - 11:30
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף דנה שמח12:30 - 13:00
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף בת-אל 13:00 - 13:30
14:30 - 13:30CRM פלג ניאגו (פלג) שימוש מועצתי במערכת - 
 נסיעה14:30 - 15:00
 ביקור מינהל לחינוך התיישבותי בבי"ס יער ג'ו 15:00 - 16:00

 - פלג ניאגואלון 
 - נטע-לי אביטל (זום2) ועדת התקשרויות15:45 - 16:15
 שבוע 360 פיקוד העורף - שיחת סיכום היום - 17:00 - 17:45

 (זום יישלח בהמשך..abevech belay is inviting you to a scheduledזום
 (מרכז ג'ו  מפגש סיום תוכנית מנהיגות צעירה18:45 - 20:30

יום חמישי 31 מרץ
מילואים
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3 אפריל 2022 - אפריל 2022
9 אפריל 2022

יום שני 4 אפריל
 יום בריאות העולמי -אצלנו במועצה  08:30 - 10:00

 - גילי בנשימול (כניסה ראשית למועצה)04.04.2022
 נסיעה10:00 - 11:00
 - פלג  (זום1-קישור בגוף הזימון ) פרויקט עצי צל 10:00 - 11:00

ניאגו
 (בית הדין למשמעת - רח' הארבעה חגי אלאל דיון 11:00 - 12:30

 - אולגה גונן28 מגדלי חג'ג' , מגדל צפוני מגדל 6 תל אביב)
 נסיעה12:30 - 14:00
 -  (חדר ישיבות לשכה )  מבנה המרכז החברתי14:30 - 15:00

פלג ניאגו
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נטע-לי + פלג15:00 - 16:00
 (זום -  מכרזי מסגרת מועצה אזורית בני שמעון16:00 - 17:00

 - זהרה ישיקישור בזימון)
 - פלג ניאגו נסיעה 17:00 - 18:00
 -  פעילות פרטית18:00 - 20:00
 רוצים מועצה ירוקה מדגימה? שיתוף ציבור בג'ו 18:00 - 21:00

 - איתן הס (מרכז ג'ו אלון)אלון

יום רביעי 6 אפריל
לבוא מכופתר - צילומים 

 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף אסתי09:00 - 09:30
 צילומים 10:20 - 10:30
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף עידית ופלג 10:30 - 11:15
 (זום - קישור בזימון) מיגון מרפאות - שובל, חצרים14:00 - 15:00
 (חדר ישיבות  עיקרי מכרז משכ"ל- מכרז גינון 15:00 - 16:00

 - פלג ניאגוראשי, צומת בית קמה )
 עבודה משרדית16:00 - 17:30
  התייעצות שביל שצ"פ18:00 - 18:30

(https://us02web.zoom.us/j/85289631925?from=addon)פלג ניאגו - 

יום שישי 8 אפריל
 - בר שניידר-  טיול סבים נכדים שביל בני שמעון 08:00 - 13:00

עמותת ותיקי בני שמעון

שבת 9 אפריל

יום ראשון 3 אפריל
מילואים

 סיכום ממליצים ובחירת מנהלת מעברים נגב 09:30 - 10:00
 (זום - מצ"ב קישור   https://us02web.zoom.us/j/88490943100צפוני 

 - מעברים נגב צפוני)

יום שלישי 5 אפריל
 עבודה משרדית09:00 - 12:30
 - אלינור מזכירת גזברות פגישת עבודה כוח אדם13:30 - 14:00
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף אולגה ופלג14:00 - 15:00
 - פלג  (זום - קישור בזימון ) הסעות אשל הנשיא 15:00 - 16:00

ניאגו
  נושאים שוטפים גבעות בר - מצ"ב קישור לזום17:00 - 18:00

 - פלג ניאגו(זום1)

יום חמישי 7 אפריל
 - ניר זמיר (לשכה) מודל אחזקת מתקני ספורט09:00 - 10:00
 - פלג ניאגו (תמר) שוטף תמר+פלג10:00 - 10:30
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף רועי פפו10:30 - 11:00
 - פלג ניאגו פ.א עזרא שהרבני11:00 - 12:00
 (חדר ישיבות  שוטף מנהלי מחלקת אגף מנכ"ל 12:30 - 13:30

 - פלג ניאגוחיצוני)
 - פלג ניאגו (גילי) שוטף גילי+פלג13:30 - 14:00
 - פלג ניאגו (פלג ) פ.ע מיכל מעברים 14:00 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) מבנה ארגוני אגף ישובים15:00 - 16:00
 - פלג ניאגו (איתי) שוטף איתי + פלג15:00 - 15:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג16:00 - 17:00
 (מועצה אזורית בני שמעון -  דירקטוריון חכ"ל 17:152.22 - 18:45

 - ניר בר דודחדר ישיבות חיצוני )
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10 אפריל 2022 - אפריל 2022
16 אפריל 2022

יום שני 11 אפריל
 - פלג ניאגו (יוסי) שוטף יוסי טוביאנה + פלג09:00 - 09:30
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף זהרה ופלג09:30 - 10:00
 - פלג ניאגו (גילי) שוטף גילי+פלג10:30 - 11:00
  חלק שני – צוות ניהול הרחבת "קרנית" בלהב11:00 - 12:00

(https://us02web.zoom.us/j/87052566026?from=addon ;2זום)פלג - 
 סיכום פגישה בחברה הכלכלית ברהט ביום 12:00 - 13:00

24/2/22 - היתכנות של קיצור תהליך ההכרה בבית המורשת 
 - פלג ניאגו (דוד) שוטף דוד פרייברג+פלג13:00 - 13:30
 (צומת  קדמה התיישבות צעירים- הכרות וגרעין 13:30 - 14:30

בית קמה, מועצה אזורית בני שמעון ; 
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף דנה שמח14:30 - 15:00
 - פלג  (פלג ) קידום תהליך השירות במרכזיה15:00 - 15:30

ניאגו
 - גילי בנשימול (פלג) התייעצות - ייזום ופיתוח15:30 - 16:00
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף עידית ופלג 16:00 - 16:30
 טקס הנחת אבן פינה של קמפוס חוסידמן 17:15 - 20:15
 הנחת אבן הפינה קמפוס חוסידמן במעמד שר 17:45 - 19:00
 Updated invitation: כוכבי מדבר -  הנחת אבן 17:45 - 20:00

יום רביעי 13 אפריל
 וועדה לבחינת כשירות מינויים בתאגידים 10:00 - 13:00

 - נטע-לי אביטל (זום)העירוניים-בני שמעון
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף דרור+פלג15:00 - 16:00

יום שישי 15 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)ערב פסח

שבת 16 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)פסח

יום ראשון 10 אפריל
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 - ניר  (מועצה - לשכה) ועדת מסורת גבעות בר11:00 - 12:00

זמיר
 - פלג ניאגו (גבי) שוטף הרב גבי+פלג12:00 - 12:30
 -  (חוות רימון יער להב) הרמת כוסית פסח 12:302022 - 15:00

ניר זמיר
 - גילי בנשימול (חדר ישיבות לשכה) צוות מש"א 15:30 - 16:00
 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת מליאה אפריל 17:302022 - 19:30

יום שלישי 12 אפריל
יום הולדת ליוחאי אברהם

 (חדר  פורום מנהלי תחומים - שיטור מועצתי09:00 - 11:00
 - פלג ניאגוישיבות חיצוני)

 - פלג ניאגו (גיל לפיד) שוטף גיל לפיד11:00 - 12:00
 הסכמי היחידה להתפתחות הילד מול קופות 12:15 - 13:00

 - פלג ניאגו (מועצה , חדר ישיבות לשכה)החולים 
 בני שמעון- פגישת סיכום עם דלויט - הצגת 13:00 - 14:00

 (נציגי מועצה- חדר ישיבות חיצוני . המסכים והמצגת הסופית 
(Microsoft Teams פלג ניאגופגישה של - 

 - ניר זמיר (לשכה) חנה היימן פסח + ורד בן ארי14:00 - 15:00
 -  (מועצה בני שמעון) טלי +ניר+ פלג סיכום15:00 - 16:00

מנהלת מעברים נגב צפוני

יום חמישי 14 אפריל
מילואים
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17 אפריל 2022 - אפריל 2022
23 אפריל 2022

יום שני 18 אפריל
 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום הראשון-מחוץ לישראל)

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

יום רביעי 20 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)

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

יום שישי 22 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)שביעי של פסח

שבת 23 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג פסח (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)חג שני של פסח (מחוץ לישראל)

יום ראשון 17 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חג פסח (היום השני-מחוץ לישראל)

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

יום שלישי 19 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

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

משולחנו של מנכ"ל המועצה 

יום חמישי 21 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים)חול המועד פסח (היום החמישי-ישראל)

 (חגים דתיים חול המועד פסח (היום הרביעי-מחוץ לישראל)
יהודיים)
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24 אפריל 2022 - אפריל 2022
30 אפריל 2022

יום שני 25 אפריל
מילואים

יום רביעי 27 אפריל
 - גיל לפיד גיל - מילואים00:00

 - נטע-לי  (זום2) כרמים-מכרז השלמות פיתוח09:00 - 10:00
אביטל

 - פלג ניאגו פ.א אביגיל10:00 - 11:00
 - דנה שמח שוטף דנה +פלג11:00 - 11:30
 - פלג ניאגו (גילי) שוטף גילי+פלג11:30 - 12:00
 (מועצה,  פ.א יהודה עמנואל יחזקאל ופלג ניאגו 12:00 - 12:30

 - פלג ניאגופלג )
 - פלג ניאגו (פלג) פ.א רוזט 12:30 - 13:00
  קבוצת מיקוד - מובילים דיגיטליים13:00 - 14:00

https://us02web.zoom.us/j/82291020770?pwd=WXZoZ1dXVWI5ek)
(FBZHVaNGYwNmZFUT09yehudit@szold.org.il - 

 - פלג ניאגו (פלג) פ.א יוסי טוביאנה14:00 - 15:00
 (חדר  תנאי העסקה מוקדנים - פגישת המשך15:00 - 15:30

 - גילי בנשימולישיבות)
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף דרור+פלג16:00 - 16:45

יום שישי 29 אפריל

שבת 30 אפריל

יום ראשון 24 אפריל
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
  התייעצות בנושא עזרא11:00 - 11:15

(https://us02web.zoom.us/j/87261237922?from=addon)פלג ניאגו - 
 - פלג ניאגו שוטף רינת ופלג11:30 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר + פלג + נטע לי12:00 - 13:00
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף בת-אל 13:00 - 13:45
 -  מדידת תכניות עבודה - איך, מה, למה, ומתי?14:00 - 15:00

איתן הס
 - אימי שופן ועדת ביקורת מכון רימון - לשכה 15:45 - 16:00
 - (זום1) ועד מנהל מכון רימון - מצ"ב קישור לזום16:00 - 17:00

ניר זמיר
 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת הנהלה אפריל 17:002022 - 18:00

יום שלישי 26 אפריל
 - גיל לפיד גיל - מילואים00:00

 (דרום השרון)פאנל משרד הפנים
 שירות במרחב הכפרי- מתכון מנצח- כנס ייעודי 09:30 - 15:30

למועצות אזוריות באירוח המוא"ז דרום השרון- במעמד שרת 
 (מועצה אזורית דרום השרון- פרטים והרשמה הפנים ומנכ"ל הפנים

 - מרכז השלטון האזורי בישראלבלינק מטה)
 (מועצה  יום שירות במרחב הכפרי-26.4.22 09:30 - 17:30

 - מפעם עמק יזרעאל והגליל העליוןאזורית דרום השרון )
 ועד מנהל קרן בני שמעון (הישיבה תתקיים 15:00 - 16:00

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

יום חמישי 28 אפריל
 (יום הולדת לדוד פרייברג)

 (ישראל)יום השואה
 (ישראל)יום השואה
 (ישראל)יום השואה

 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף ועד עובדים + הנהלה09:00 - 09:45
 עדות אישית מפגש עם ניצולת שואה + טקס יום09:50 - 11:30

 - ניר זמיר (מדשאה אחורית בית המועצה)השואה
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף אסתי11:30 - 12:00
 רינת ופלג מצגת מובילים דיגיטליים12:00 - 13:00
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף עידית ופלג 13:00 - 13:45
 - פלג ניאגו (מורן) פ.ע פלג 13:45 - 14:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג14:30 - 15:15
 ראיון הכרות משרד הפנים- ממוני צוערים (פלג, 15:35 - 16:15

 - פלג ניאגו (זום )זהרה, דרור)
 (זום1) דירקטוריון בני שמעון ייזום ופיתוח - 16:304/22 - 18:00
 פעילות פרטית18:00 - 19:00
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1 מאי 2022 - מאי 2022
7 מאי 2022

יום שני 2 מאי
מילואים פלוס לילה

יום רביעי 4 מאי
 (ישראל)יום הזיכרון
 (ישראל)יום הזיכרון
 (ישראל)יום הזיכרון

 - Eli Perez (אמפי מבואות הנגב) טקס יום הזיכרון 08:45 - 10:15
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף אולגה ופלג10:30 - 11:15
 - פלג ניאגו (דוד) שוטף דוד פרייברג+פלג11:30 - 12:30

יום שישי 6 מאי

שבת 7 מאי

יום ראשון 1 מאי
 - פלג ניאגו (זום2) הסעות אשל הנשיא תשפ"ג08:30 - 09:00
 ישיבת צוות מטה- הצגת פרויקט מיתוג חדש 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (לשכה)למועצה 
 - פלג ניאגו שוטף רינת ופלג11:00 - 11:30
 הצטברות אשפה ביתית באזורים לא מוסדרים - 11:30 - 12:30

 - ניר זמיר (זום1)מצ"ב קישור לזום 
 - פלג ניאגו (פלג) התייעצות בנושא אתר המועצה12:30 - 13:00
 (זום - קישור בגוף הזימון;   צוות ניהול שומריה13:00 - 14:30

https://us02web.zoom.us/j/89055968101; 
https://us02web.zoom.us/j/85271981381?from=addon)פלג ניאגו - 

 - דנה שמח פרסום - בע"ח גדולים14:30 - 15:00
 - פלג ניאגו (שפ"ח חדש) סיור בשפ"ח 15:00 - 15:30
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נטע-לי + פלג16:00 - 17:00
 - ניר זמיר (לשכה) פגישת הכנה לכנס הנהגות17:00 - 17:45

יום שלישי 3 מאי
 - פלג ניאגו (פלג) פ.ע רועי זילברמן09:00 - 10:00
 - נטע-לי  (משרד של נטע-לי) הסכם טלי ביטון10:00 - 11:00

אביטל
 - פלג ניאגו (גיל לפיד) שוטף גיל לפיד11:00 - 11:45
  סטטוס תהליך השירות- צוות היגוי+דבורית12:00 - 13:00

 - פלג ניאגו(חדר ישיבות חיצוני . דבורית- זום )
 ניהול מתחם ביה"ס מבואות הנגב - מצ"ב קישור13:30 - 15:00

 - ניר זמיר (זום1)לזום
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף עידית ופלג 15:30 - 16:15

יום חמישי 5 מאי
 (ישראל)יום העצמאות
 (ישראל)יום העצמאות
 (ישראל)יום העצמאות
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8 מאי 2022 - מאי 2022
14 מאי 2022

יום שני 9 מאי
 -  (ים המלח) יום גיבוש  צוות מטה - מצ"ב הלו"ז09:00 - 16:30

ניר זמיר

יום רביעי 11 מאי
  ביוב פארק חצרים - הסכם משרד הביטחון 08:30 - 09:30

 - דרור קרואני(זום1)
 תחקיר אירוע פריצה בגבעות בר 4.5 . זום- 09:00 - 10:00

 - פלג  (מועצה, חדר ישיבות לשכת ראש המועצה )לדינה בלבד
ניאגו

 - פלג ניאגו (גילי) שוטף גילי+פלג10:00 - 10:30
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף אסתי11:30 - 12:00
 - פלג  (פלג) סידורי הלוויות בבית העלמין יחדיו12:00 - 13:00

ניאגו
 - פלג ניאגו (פלג) ניקיון משרדים חדשים 13:00 - 13:45
 מפגש למידה למנכ"לים (זום) בהובלת מפעם 14:00 - 15:30

 -  (זום יפורסם)עמק יזרעאל - הנושא יפורסם בהמשך
emankalim@gmail.com

 - פלג (מועצה, פלג) שיחה אישית צביקה טרבלסי15:45 - 16:45
ניאגו

יום שישי 13 מאי

שבת 14 מאי

יום ראשון 8 מאי
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 (מועצה, חדר  הסדרת בתי עלמין יחדיו ונבטים11:00 - 12:00

 - פלג ניאגוישיבות חכ"ל )
 - פלג ניאגו (גבי) שוטף הרב גבי+פלג11:30 - 12:00
 - נטע-לי אביטל (משרד של נטע לי) ועדת הקצאות12:00 - 12:30
 פרוייקט מגורים של מנהלת המגורים של צה"ל 12:30 - 13:30

 - LIEL_TIMSTIT (זום)בגבעות בר 
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף בת-אל 13:30 - 14:00
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף דנה שמח14:00 - 14:30
 - פלג  (פלג) הכנה פנימית לצוות ניהול תאשור 14:30 - 15:00

ניאגו
 וועדה לתיקון ליקויים- הבניית הוועדה להמשך 15:00 - 16:00

 - פלג ניאגו (פלג )הדרך
 - נטע-לי  (משרד של נטע-לי) ועדת התקשרויות16:00 - 16:15

אביטל
 - פלג (פלג ) עמדות טעינה רכב חשמלי במועצה16:30 - 17:00

ניאגו
 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת מליאה מאי 17:302022 - 19:30

יום שלישי 10 מאי
 - ניר זמיר (לשכה) הסמכת הועדה08:30 - 09:30
 טקס הנחת אבן הפינה של אזור 09:30 - 11:30

 -  (צומת בית קמה   אנדרטת חטיבת יפתח)תעסוקה-חקלאית קמה
(LYAKOVK) יעקב קוינט

 (חדר  קבוצת מצויינות 2022 - מפגש פתיחה11:30 - 13:00
 - גילי בנשימולישיבות לשכה)

 (משרד של  מערכת רמה לניהול רישוי עסקים12:00 - 13:00
 - נטע-לי אביטלנטע-לי- מועצה אזורית בני שמעון)

 (חדר ישיבות  וועדת בחינה - רב"ש גבעות בר13:00 - 14:00
 - ספיר חוריןלשכה)

 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף עידית ופלג 15:00 - 
 - פלג ניאגו (הנדסה ) הסדרת נוהל הנגשת מבנים15:30 - 16:30

יום חמישי 12 מאי
יום עיון מדריכים 

 - גיל לפידגיל - חופש
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15 מאי 2022 - מאי 2022
21 מאי 2022

יום שני 16 מאי
 - פלג ניאגו (יוסי) שוטף יוסי טוביאנה + פלג09:00 - 09:30
 מערך הפסולת הצטרפות בני שמעון לאשכול 09:30 - 11:00

 - פלג ניאגו (מועצה, חדר ישיבות לשכה)מכרז פינוי פסולת
 - פלג ניאגו (גבי) שוטף הרב גבי+פלג11:00 - 11:30
 - פלג ניאגו (איתי) שוטף איתי + פלג12:00 - 12:30
 - פלג ניאגו (גיל לפיד) שוטף גיל לפיד12:30 - 13:00
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נועם+פלג13:00 - 13:45
 - נטע-לי אביטל (זום2) ועדת התקשרויות14:30 - 15:00
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף אולגה ופלג15:00 - 15:45
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר + פלג + נטע לי16:00 - 17:00

יום רביעי 18 מאי
מילואים 

  פורום מנהלי תחומים  - מיתוג חדש למועצה 09:00 - 11:00
 - פלג ניאגו(מועצה, חדר ישיבות חיצוני )

יום שישי 20 מאי

שבת 21 מאי

יום ראשון 15 מאי
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
  ועדת היגוי מנכ"לים 11:00 - 12:00

https://us02web.zoom.us/j/82968802806?pwd=ejFoSGJsWTFRYzV)
(5RUdjdldGVG8zQT09 עמית כהן - תפעול הדרכה, משרד תקציבים - 

ורכש
 - פלג ניאגו (זום) צוות ניהול כרמים 12:00 - 13:30
 (בלהב - אצל אוולין מתקן אשפה - עם פלג ותמר 13:30 - 14:30

 - אוולין רותם-מנהלת קהילהבמשרד )
  הכנה צוות מוביל - דנמרק 14:302022 - 15:30

https://us06web.zoom.us/j/89361480838?pwd=ZytZeVFsdUdsZDV0)
(YjdqcndqNUphQT09Hadas Azulay - 

 - מיכל זמיר (משרד פלג) פ"ע מיכל זמיר15:30 - 16:30
 פעילות פרטית17:30 - 22:00

יום שלישי 17 מאי
משולחנו של מנכ"ל המועצה 

 -  (מועצה, חדר ישיבות לשכה ) צוות ניהול תאשור09:30 - 10:30
פלג ניאגו

  ועדת היגוי שלישית - תכנית למניעת אבדנות10:00 - 11:30
 - עידית אטינגר(זום רווחה; חדר ישיבות ראשי)

 - קרן אקר (פלג) קרן ופלג - עדכונים11:30 - 12:00
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף עמי אינגדה12:00 - 13:00
 התייעצות - מהלך רשות מקדמת הזדקנות 13:00 - 13:30

 - ניר זמיר (זום1)מיטבית - מצ"ב קישור לזום
 - פלג ניאגו (גילי) שוטף גילי+פלג13:30 - 14:15
 נסיעה14:30 - 15:00
 (גבעות  15:00 חנוכת אנטנה בגבעות בר (יותם)15:00 - 16:00

 - יועז הנדלבר)

יום חמישי 19 מאי
 (חגים דתיים יהודיים)ל"ג בעומר

 פעילות פרטית09:00 - 11:30
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף עידית ופלג 13:00 - 14:00
 הערכות לקליטת כ"א ביחידה להתפתחות הילד14:00 - 15:00

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות חיצוני )- בהובלת ענבל
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נטע-לי + פלג15:00 - 16:00
 זום - אשכול רשויות - קול קורא הזדקנות 16:30 - 17:30

 - בר שניידר- עמותת ותיקי בני שמעון (זום)מיטבית
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22 מאי 2022 - מאי 2022
28 מאי 2022

יום שני 23 מאי
 - גיל לפידגיל - מילואים

 - פלג ניאגו (פלג) שוטף רועי פפו09:00 - 10:00
 - נטע-לי  (זום2) ניטור ומדידה קו ביוב כרמים10:30 - 11:00

אביטל
 - דרור  (לו"ז בגוף הזימון ) סיור של דודי ספיר11:00 - 14:30

קרואני
 (חדר ישיבות  שוטף מנהלי מחלקת אגף מנכ"ל 14:30 - 15:30

 - פלג ניאגוחיצוני)
 - (זום2) אגד תיור- הסעה לטיול שנתי ניצני הנגב15:30 - 16:00

נטע-לי אביטל
 רינת ופלג פרויקט מובילים16:00 - 16:30
 - פלג ניאגו (פלג) ביוב מרלו"ג דביר16:30 - 17:00
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נטע-לי + פלג17:00 - 17:30

יום רביעי 25 מאי
 - פלג ניאגו (אמיר) שוטף אמיר+פלג09:00 - 09:30
 (משרד עורכי דין גונן  חגי אלל הכנה לפגישה 09:30 - 10:00

 - מנהלת משרד גונן ושותושות)
 - פלג ניאגו (תמר) שוטף תמר+פלג10:00 - 11:00
 (פלג הכנה לדיון אבישי כהן נגד קרן בני שמעון 11:00 - 11:30

 - פלג ניאגו)
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף בת-אל 11:30 - 12:00
 שוטף ניר ופלג (לדון בנושא תכניות עבודה 12:00 - 13:00

 - ניר זמיר (לשכה)מחוברות תקציב)
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף עידית13:15 - 14:15
 - סופי  (אצל פלג) פגישה בנושא רישוי עסקים14:15 - 14:30

סולומון
 - ניר זמיר (לשכה) ורד ו.מ14:30 - 15:00
 - פלג ניאגו (פלג) פ.א מיכל מעברים15:00 - 15:30
 (משרד של  הכנה לפגישה עם כללית ב-15:3023/6 - 16:30

 - נטע-לי אביטלנטע-לי)
 - פלג  (משרד של פלג) הסדרות מבנים במושבים16:30 - 17:00
 - פלג ניאגו ביטחוו גבעות בר17:00 - 18:00

יום שישי 27 מאי
 מפגש קורס 14:30124

שבת 28 מאי

יום ראשון 22 מאי
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 - ספיר  (חדר ישיבות ראשי) הדרכת שירות נגיש10:00 - 12:00

חורין
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף זהרה ופלג11:00 - 12:00
 חלק ראשון – המשך הרחבת להב - מצ"ב קישור13:30 - 15:00

  (זוםhttps://us02web.zoom.us/j/82994961660?from=addon ;2)לזום
- פלג ניאגו

 הפסקה15:00 - 15:30
 (אתר דודאים-מפעל מיון -  דירקטוריון חכ"ל  15:303.22 - 17:00

 - ניר בר דודחדר ישיבות )
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף אסתי17:00 - 17:30
 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת הנהלה מאי 17:302022 - 19:00

יום שלישי 24 מאי
 מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי מחזור ד' - 08:30 - 18:00

 - Hadas Azulay (מעלה אדומים)מפגש 9
 - פלג ניאגו (דנה מתקשרת ) שיחה טלפונית 08:45 - 09:00

יום חמישי 26 מאי
 מפגש קורס 14:00124

 - (יקבע בהמשך) "לשמעון יש רעיון" - אירוע שיא08:30 - 11:00
ניצן מרידן

 נסיעה11:30 - 12:00
 (בי"ד לעבודה ב"ש  אבישי כהן נ' קרן בני שמעון12:00 - 13:30
 - אורית הלויהשופט בן צור)

 נסיעה13:30 - 14:00
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29 מאי 2022 - מאי 2022
4 יוני 2022

יום שני 30 מאי
 נסיעה07:30 - 09:00
 סיור מנכ"לים-   ביקור בהיכל הזיכרון הממלכתי09:00 - 11:30

 (ירושלים, לחללי מערכות ישראל - יש להגיע עם חולצה לבנה
הר הרצל )

 נסיעה11:30 - 13:00
 עבודה משרדית13:00 - 14:30
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף דרור+פלג14:30 - 15:00

יום רביעי 1 יוני
 - פלג ניאגו פ.א רוזט08:30 - 09:00
 אגף תרבות וספורט- סטטוס חצי שנתי תכניות 09:00 - 10:30

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות חינוך )עבודה 2022
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף אולגה ופלג10:30 - 11:00
 אגף תפעול וסביבה- סטטוס חצי שנתי תכניות 11:00 - 13:00

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות חיצוני )עבודה 2022
 סיגלי ופלג: הכרות והצגת תכנית עבודה קידום 13:00 - 14:00

 - פלג ניאגו (פלג )הבריאות במועצה 
 - ניר (מועצה - לשכה) גן המשחקים במשמר הנגב14:00 - 15:00

זמיר
 - ניר זמיר (לשכה) מיתוג בני שמעון15:00 - 15:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג15:30 - 16:00
 תכנית עבודה ותקציב היחידה להתפתחות הילד16:00 - 17:00
 פעילות פרטית17:00 - 19:30

יום שישי 3 יוני
יום הולדת למשה אורה

 טיסות צ'ק 05:0006.15-14.00 - 14:00

שבת 4 יוני
 (חגים דתיים יהודיים)ערב שבועות

יום ראשון 29 מאי
 (ישראל)יום ירושלים
 (ישראל)יום ירושלים
 (ישראל)יום ירושלים

 נסיעה 08:30 - 10:00
 (בבית הדין למשמעת ברח' דיון הוכחות- חגי אלל 10:00 - 11:30

 - מנהלת הארבעה 28 מגדלי חג'ג' מגדל צפוני קומה 6 תל אביב)
משרד גונן ושות
 ישיבת צוות מטה - הכנה לכנס הנהגות + מפגש10:00 - 11:00

 עם תכנית קשת במרכז הצעירים בשובל בשעה 10.00-11.00
 - ניר זמיר(לשכה)

 נסיעה11:30 - 14:00
 (אצל אוולין במשרד  בית חוגים - אישור הפעלה 17:00 - 18:00

 - אוולין רותם-מנהלת קהילהבלהב )

יום שלישי 31 מאי
 - פלג ניאגו (זום) הכנה לכנס הנהגות08:30 - 09:00
 - זהרה ישי (זהרה) נוהל יועצים09:00 - 10:00
 - ניר זמיר (לשכה) התייעצות מכרז פסולת וקרטון10:00 - 10:30
 - פלג  (נטע-לי) למידה מאי ניצול תקציב 10:302021 - 11:30

ניאגו
 טקס חנוכת יחידת השיטור המועצתי במעמד 11:30 - 14:30

 -  (מועצה אזורית בני שמעון)השר לביטחון פנים ח"כ עומר בר לב
ניר זמיר

 שיחה טלפונית עם נעמה מכרמים על הסעות 14:00 - 14:30
 - פלג ניאגו (טלפון)לירוחם

 שיחה עם עילם שגיא15:00 - 16:00

יום חמישי 2 יוני
 משרדים - עם רינת 08:30 - 09:00
 - נטע-לי אביטל (זום2) ועדת התקשרויות- מפעם08:45 - 09:00
 - פלג ניאגו (יוסי) שוטף יוסי טוביאנה + פלג09:00 - 09:30
 - פלג ניאגו (פלג) פ.א רויטל09:30 - 10:00
 -  (נטע-לי ) מכרז פינוי פסולת- עם נגב אקולוגיה10:00 - 11:00

פלג ניאגו
 ההזמנה עודכנה: פורום איגוד המנכ"לים - 11:00 - 13:00

למידה והפקת לקחים מאירועי הביטחון ..., יום ה׳ 2 ביוני 2022,
 - פלג ניאגו (פלג ) פ.א ליבת 13:00 - 14:00
 - נטע-לי אביטל (זום2) מכרז גינון - גבעות בר14:00 - 14:30
15:30 - 14:30 KPI הצגת פרויקט גמר בנושא מציאת מדדי 
 עבור המועצה 
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נועם+פלג15:30 - 16:15
 נסיעה 16:30 - 17:00
 מפגש אמצע שנה- הנהגות הישובים בנושא 17:00 - 21:00

 - פלג ניאגו (ג'ו אלון )שירות בראייה דו רובדית
 מפגש אמצע שנה- הנהגות הישובים בנושא 17:00 - 21:00

 - איתי זידנברג (ג'ו אלון)שירות בראייה דו רובדית
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5 יוני 2022 - יוני 2022
11 יוני 2022

יום שני 6 יוני
 (חגים דתיים יהודיים)איסרו חג שבועות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים)חג שבועות (היום השני-מחוץ לישראל)
יום הולדת לברוריה

 מילואים צ'ק-7.45 עד 06:3017.30 - 15:30
 (מרכז  פרוייקט דרכים- מפגש סיכום חגיגי18:00 - 20:00

 - מרכז צעירים ויזמות בני שמעוןצעירים)

יום רביעי 8 יוני
מילואים צ'ק- 7.10 ללא תחקיר

 (חדר  דירקטוריון בני שמעון ייזום ופיתוח - 15:003/22 - 16:30
 - דרור קרואניישיבות חכ"ל בני שמעון )

יום שישי 10 יוני
 פעילות פרטית11:00 - 15:00

שבת 11 יוני

יום ראשון 5 יוני
 (חגים דתיים יהודיים)שבועות

יום שלישי 7 יוני
  היערכות תשפ"ג- ליווי הסעות חינוך מיוחד09:00 - 10:00

 - נטע-לי אביטל(זום2)
 מילואים צ'ק- 11.30 עד 10:0017.30 - 17:30

יום חמישי 9 יוני
 - פלג ניאגו (איתי) שוטף איתי + פלג08:30 - 09:00
 אגף חינוך - סטטוס חצי שנתי תכניות עבודה 09:00 - 11:00

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות חינוך )2022
 - פלג ניאגו (פלג) הגדרת תפקיד11:00 - 12:00
 אגף ישובים- סטטוס חצי שנתי תכניות עבודה 12:00 - 13:30

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות חיצוני )2022
 - פלג ניאגו (פלג) פ.א ניר בר דוד13:30 - 14:00
  (זום1) רכז ביטחון גבעות בר - מצ"ב קישור לזום14:00 - 15:00

- ניר זמיר
 - מיכל  (משרד פלג) גני משחקים ישיבה מסכמת 15:15 - 16:00

זמיר
 ישיבת ועדת ביקורת מס' 1 של חברת נגב פארק16:00 - 17:00
 היקף כ"א עו"סיות בהמשך 2022 ולקראת 17:002023 - 18:00
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12 יוני 2022 - יוני 2022
18 יוני 2022

יום שני 13 יוני
מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי מחזור ד' - סיור 

 (פרטים נוספים יימסרו לימודי לחו"ל | דנמרק, קופנהגן
 - Hadas Azulayבהמשך)

יום רביעי 15 יוני
מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי מחזור ד' - סיור 

 (פרטים נוספים יימסרו לימודי לחו"ל | דנמרק, קופנהגן
 - Hadas Azulayבהמשך)

 (מלון רמת רחל,  סמינר הנהגה - אשכול נגב מערבי14:00
 - אורי פינטוירושלים.)

יום שישי 17 יוני
מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי מחזור ד' - סיור 

 (פרטים נוספים יימסרו לימודי לחו"ל | דנמרק, קופנהגן
 - Hadas Azulayבהמשך)

שבת 18 יוני
מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי מחזור ד' - סיור 

 (פרטים נוספים יימסרו לימודי לחו"ל | דנמרק, קופנהגן
 - Hadas Azulayבהמשך)

יום ראשון 12 יוני
 מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי מחזור ד' - סיור 00:00

 (פרטים נוספים יימסרו לימודי לחו"ל | דנמרק, קופנהגן
 - Hadas Azulayבהמשך)

יום הולדת לבני בלול
יום הולדת לעידית אטינגר

יום שלישי 14 יוני
מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי מחזור ד' - סיור 

 (פרטים נוספים יימסרו לימודי לחו"ל | דנמרק, קופנהגן
 - Hadas Azulayבהמשך)

 (מלון רמת רחל,  סמינר הנהגה - אשכול נגב מערבי09:00
 - אורי פינטוירושלים.)

יום חמישי 16 יוני
מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי מחזור ד' - סיור 

 (פרטים נוספים יימסרו לימודי לחו"ל | דנמרק, קופנהגן
 - Hadas Azulayבהמשך)

 תזכורת לכל מי שטרם נרשם - עובדים מלמדים 10:00 - 11:00
 - גילי  (חדר ישיבות חיצוני)עובדים עם הגר אלוני פרידליך

בנשימול
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19 יוני 2022 - יוני 2022
25 יוני 2022

יום שני 20 יוני
מילואים

 פגישת הכרות עם אחמד עאבד - כלכלן בכיר 09:00 - 10:30
 - דרור (חדר ישיבות חיצוני, מועצה אזורית בני שמעון )ברשות המים 

קרואני

יום רביעי 22 יוני
 מתן תמיכות 2022+ קביעת קריטריונים 09:00 - 10:00
 - נטע-לי אביטל (משרד של נטע-לי)לתמיכות 2023
 מחלקת תחבורה - סטטוס חצי שנתי תכניות 10:00 - 11:00

 - פלג ניאגו (פלג )עבודה 2022
 מחלקת ביטחון - סטטוס חצי שנתי תכניות 11:00 - 12:00

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות חיצוני )עבודה 2022
 - סופי סולומון פגישת עבודה12:00 - 12:30
 - פלג ניאגו (דוד) שוטף דוד פרייברג+פלג12:30 - 13:30
 הפסקה 13:30 - 14:00
 אגף כספים- סטטוס חצי שנתי תכניות עבודה 14:00 - 15:00

 - פלג ניאגו (נטע-לי )2022
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נטע-לי + פלג15:00 - 16:00
 נסיעה לבריכה בכרמים16:00 - 16:30
 פגישה בבריכה בקיבוץ כרמים: פלג ניאגו - 16:30 - 17:30

מנכ"ל המועצה, ירי דגן, מוטי כוג'סטה, הדרה גורפינקל, דני 
 - Office Kramim (בריכה בכרמים)סטמרי

יום שישי 24 יוני

שבת 25 יוני

יום ראשון 19 יוני
 מובילים דיגיטליים לשלטון המקומי מחזור ד' - סיור 00:00

 - (פרטים נוספים יימסרו בהמשך)לימודי לחו"ל | דנמרק, קופנהגן
Hadas Azulay

 דיון מעקב - פרויקט חצרים -  ליאור, טורקל, 16:00 - 17:00
תמר, ראומה,  זיו, עמוס, גל עטר, שי בן אבו, מושית,  דרור 

 קרואני וצוות בני שמעון, עו"ד אודי ערב
(https://us02web.zoom.us/j/85231336569)לשכת מנכל - 

 פורום יו"רים בני שמעון- בנושא מעבר צה"ל 17:30 - 19:00
 (מועצה- דרומה- עם נציגי משרד הביטחון וחברת שיכון ובינוי

 - איתי זידנברגחדר ישיבות חיצוני)

יום שלישי 21 יוני
משולחנו של מנכ"ל המועצה 

 (מועצה אזורית נוהל תפיסת בעלי חיים משוטטים08:30 - 09:30
 - ניר זמירבני שמעון - לשכה)

 (משרד של  תכנית עבודה מחוברת תקציב 09:302023 - 10:30
 - נטע-לי אביטלנטע-לי)

 מכרז להסעת תלמידים מס' 2021/ת/12- רמי 10:30 - 11:30
 - נטע-לי אביטל (משרד של נטע לי)הסעות

 היערכות למעבר למשכ"ל- ליווי הסעות חינוך 11:30 - 12:30
 - נטע-לי אביטל (משרד של נטע לי- מועצה אזורית בני שמעון)מיוחד

 פעילות פרטית12:30 - 13:00
 (משרד נטע  הכנה לצוות ניהול בינוי נווה מדבר 14:00 - 15:00

 - זהרה ישילי )
 - פלג ניאגו (חדר ישיבות הנדסה ) פ.ע הנדסה15:00 - 16:00
 - פלג ניאגו (פלג) פ.ע דוד 16:00 - 16:30
 סגור16:30 - 19:00

יום חמישי 23 יוני
 ונדליזם ומסוכנות נוער יחדיו - אנא התאימו 09:00 - 10:00

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות לשכה)יומנים
 - פלג ניאגו (משרד פלג) פ.ע. מיכל זמיר10:00 - 10:30
 - נטע-לי  (משרד של נטע-לי) ועדת התקשרויות10:30 - 11:00

אביטל
 נסיעה 11:00 - 11:30
 הנהלת הכללית - הכרות עם היחידה 11:30 - 12:30

 (קניון הנגב באר שבע (צומת אליהתפתחותית המועצתית החדשה
 - ניר זמירכהן) - מגדלי הקניון כללית קומה 3 כספים)

 נסיעה/עיכוב12:30 - 13:30
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף דנה שמח13:30 - 14:00
 הפסקה14:00 - 15:00
  פורום מנכ"לי רשויות נגב מערבי15:00 - 16:00

(https://zoom.us/j/92142260814)אורי פינטו - 
 - נטע-לי אביטל (זום) ועדת התקשרויות16:00 - 16:30
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26 יוני 2022 - יוני 2022
2 יולי 2022

יום שני 27 יוני
 מפגש סיום - מובילים דיגיטליים לשלטון 08:30 - 18:00

 - Hadas Azulay (נא לגעת, תל אביב-יפו)המקומי מחזור ד'
 (זום- קישור בגוף  מכרז פיתוח שלב ב'- בזום 08:30 - 09:00

 - פלג ניאגוהמייל )

יום רביעי 29 יוני
  פיתוח הכפר 2022-2023 חטיבת תכנון ופיתוח 09:00 - 10:00

 - ניר זמיר (לשכה)- להערות הציבור
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) בית עלמין נבטים10:00 - 11:00
 - פלג ניאגו שוטף רינת ופלג11:00 - 12:00
 - פלג ניאגו פ.ע לימור וסופי11:30 - 12:00
 פעילות פרטית12:00 - 12:30
 -  פעילות פרטית12:30 - 13:30
 פעילות פרטית13:30 - 14:00
 - פלג ניאגו (משרד של פלג במועצה) אדי-פלג15:00 - 15:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג17:30 - 18:30

יום שישי 1 יולי

שבת 2 יולי

יום ראשון 26 יוני
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף עידית08:30 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 - פלג (פלג) מבחני רישוי לנגררים של 15 נגררים11:00 - 11:30

ניאגו
 - ניר זמיר (לשכה) הכנה לצוות ניהול נווה במדבר11:30 - 12:30
 -  (חדר ישיבות הנדסה) סטטוס נגישות רבעוני 12:30 - 13:30

פלג ניאגו
 (חדר  מש"א - סטטוס חצי שנתי תכניות עבודה 13:30 - 15:00

 - פלג ניאגוישיבות חיצוני)
 פגישת הכרות עם דובי שגב יו"ר משמר הנגב  15:00 - 16:00

 - נטע -מזכירות משמר הנגב (מועצה )ופלג ניאגו מזכיר המועצה 
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף אסתי16:00 - 16:30
 שדה תעופה עם עילם שגיא משרד התחבורה - 16:30 - 17:30

מצ"ב קישור לזום למשתתפים שאינם יכולים להגיע באופן 
 - ניר זמיר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)פרונטלי

 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת הנהלה יוני 17:302022 - 19:00

יום שלישי 28 יוני
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף עמי אינגדה08:30 - 09:00
 פגישה בנושא רישיון עסק לתיירות כרמים: ניר 09:00 - 10:00

 -  (מועצה איזורית בני שמעון)זמיר, פלג ניאגו, ירי דגן, ניר גרני
Office Kramim

 ישיבה טלפונית עם יניב בראנט מגרש 113 - 10:00 - 10:30
 (טלפוני בנושא סוגיית השלמת מדרכה שמונעת קבלת טופס 4 

 פגישת הכנה לסיור בתאריך 30/06/22 - מצ"ב 11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום

 - ניר זמיר (לשכה) מינוי סגן ראש רשות בשכר12:00 - 12:30
 צוות ניהול לפרויקט בינוי בית הספר נווה 12:30 - 14:00

 (מועצה, חדר ישיבות הנדסה ; במדבר
 שיפוץ המרכז החברתי- יתקיים בכפוף להצלחת 13:30 - 14:15

 - פלג ניאגו (זום )קיצור הפגישה עם נווה במדבר
  הצטרפות מ.א בני שמעון למרכז חוסן האיזורי14:00 - 15:00

 - עידית אטינגר(חדר ישיבות לשכה)
  (משרד של נטע-לי) היערכות לתקציב שכר 15:002022 - 16:00

- לירון דולב
 - סופי סולומון (משרד של פלג) שיחה אישית16:00 - 16:30

יום חמישי 30 יוני
 -  (זום - קישור בגוף הזימון ) רובי מנמ"ר אשכולי 09:00 - 10:00

פלג ניאגו
 - פלג ניאגו (זום) שוטף תמר+פלג10:00 - 11:00
 תחום תקשוב - סטטוס חצי שנתי תכניות עבודה11:00 - 12:30

 (חדר ישיבות חיצוני ; 2022
https://us02web.zoom.us/j/85312164003?from=addon)פלג ניאגו - 

 (פלג;  שוטף דרור+פלג12:30 - 13:00
https://us02web.zoom.us/j/83122926046?from=addon)פלג ניאגו - 

 האגף לשירותים חברתיים-  סטטוס חצי שנתי 14:00 - 15:30
 (חדר ישיבות ש.חברתיים ; תכניות עבודה 2022

https://us02web.zoom.us/j/85186959119?from=addon)פלג ניאגו - 
 (פלג ;  שוטף עידית ופלג 15:30 - 16:00

https://us02web.zoom.us/j/81671931245?from=addon)פלג ניאגו - 

 (לשכה;  שוטף ניר + פלג + נטע לי16:00 - 17:00
https://us02web.zoom.us/j/87481428086?from=addon)ניר זמיר - 
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3 יולי 2022 - יולי 2022
9 יולי 2022

יום שני 4 יולי
יום הולדת לגילי

 (חדר ישיבות מפגש ראש המועצה עם אגף מנכ"ל10:00 - 11:00
 - ניר זמירחיצוני)

 (מועצה אזורית בני שמעון -  פורום אכיפה רשותי11:00 - 12:30
 - ניר זמירלשכה)

  פגישה בנושא תשלומי מים וביוב בריכת יחדיו12:00 - 13:00
 - לימור בן שטרית(משרד נטע לי / פלג)

 - (חדר ישיבות לשכה) עדכון תקציב 2022- מנכ"ל13:00 - 15:00
לירון דולב

 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף דנה שמח14:30 - 15:15
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף דרור+פלג15:00 - 15:30
 - (לדר ישיבות) עדכון מודל אחזקת מתקני ספורט15:45 - 16:30

פלג ניאגו
 - ניר זמיר (לשכה) בינוי קהילתי16:30 - 17:30
 - איתי זידנברג (לשכה) גיוס משאבים17:30 - 18:30

יום רביעי 6 יולי
יום הולדת לדנה שמח

 - פלג ניאגו (פלג) פ.א ניצן דואניס08:30 - 09:30
 - לירון  (משרד של פלג) עדכון תקציב 2022- דת09:30 - 11:00

דולב
 -  (משרד של לירון) עדכון תקציב 2022- בטיחות11:00 - 12:00

לירון דולב
 - פלג ניאגו (גילי) שוטף גילי+פלג12:00 - 12:30
 - פלג ניאגו (דוד) שוטף דוד פרייברג+פלג12:30 - 13:30
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף בת-אל 13:30 - 14:00
 תחום השירות: סטטוס חצי שנתי תכניות עבודה14:00 - 15:30

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות ראשי)2022
 - פלג ניאגו (גיל) שוטף גיל 15:30 - 16:00
 (זום- קישור צוות ניהול משמר הנגב- שכונת ה-16:0070 - 17:30

 - פלג ניאגובגוף הזימון )

יום שישי 8 יולי

שבת 9 יולי

יום ראשון 3 יולי
 - גיל לפידגיל - חופש

 - פלג ניאגו (זום ) צוות ניהול פנימי - מושבי יחדיו 08:30 - 09:00
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 - פלג  (חדר ישיבות לשכה ) מכרז אתר המועצה 11:00 - 12:00

ניאגו
 - פלג ניאגו (פלג) פ.א אימי שופן12:00 - 13:00
 - פלג ניאגו (גבי) שוטף הרב גבי+פלג13:00 - 13:30
 - דנה שמח מיקוד דוברות13:30 - 14:30
  הכרות עם מרכז שפה ותרבות- מכללת הנגב14:30 - 15:30

 - (מועצה אזורית בני שמעון, צומת בית קמה, חדר ישיבות לשכה )
פלג ניאגו

 לוויה 15:30 - 17:00
 פעילות פרטית17:00 - 23:00

יום שלישי 5 יולי
 יום הולדת לספיר 08:00 - 08:30
 בני שמעון ייזום ופיתוח- סטטוס חצי שנתי 09:00 - 11:00

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות חיצוני )תכניות עבודה 2022
 -  (משרד של לירון) עדכון תקציב 2022- תחבורה11:00 - 12:00

לירון דולב
 נסיעה12:00 - 12:30
 - אורית הלוי (מחוזי ב"ש) עתירה בר חי12:30 - 14:00
 אגף הנדסה והוועדה לתכנון ובנייה-  סטטוס 14:00 - 16:00

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות הנדסה )חצי שנתי תכניות עבודה 2022
 פ.א עם נאווה ברג תושבת משמר הנגב בנושא 16:00 - 17:00

 - פלג ניאגו (מועצה, פלג )שירות ומוקד

יום חמישי 7 יולי
מילואים

יום הולדת לרועי פפו
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10 יולי 2022 - יולי 2022
16 יולי 2022

יום שני 11 יולי
  חשיבה מחודשת מודל אחזקת מתקני ספורט08:45 - 09:30

 - פלג ניאגו(פלג)
 עבודה משרדית 09:30 - 10:30
 - גילי בנשימול (חדר ישיבות לשכה) ועדת מש"א10:30 - 11:30
 - ניר  (חדר ישיבות לשכה) רם בן ברק- יש עתיד10:30 - 11:30

זמיר
  פרויקט העדה - חינוך חברתי חצרים12:00 - 13:00

https://us02web.zoom.us/j/81185125886?pwd=QBjUh3SZ2cZUGs8)
(NKJlxlf0LcdZ7E8.1deby sredni - 

 - פלג ניאגו (אמיר) שוטף אמיר+פלג13:00 - 13:30
 יום אוריינטציה לבעלי תפקידים חדשים 13:30 - 14:00

 - ניצן מרידן (חדר ישיבות חיצוני)ביישובים
 - זהרה ישי (משרד ניר) שומריה14:30 - 15:00
 (חדר ישיבות  הסדרת וקבלת החלטות- ג'ו אלון15:00 - 16:00

 - נטע-לי אביטללשכה)
 הכרות ועד החדש גבעות בר + ועדת חינוך - 16:00 - 17:00

 (מועצה - מבנה ציבור חדשים בישוב: בריכה + מבנה חינוך
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף עידית ופלג 17:00 - 18:00

יום רביעי 13 יולי
 - פלג ניאגו (אולם להב) כנס מיתוג 08:30 - 13:00
13:30 - 13:00happy hour (חדר ישיבות חיצוני) לשמעון יש רעיון 
 - פלג ניאגו (פלג) דנה14:30 - 15:00
 - פלג ניאגו (פלג) מעין15:00 - 15:30
 - נטע-לי  (משרד של נטע-לי) ועדת התקשרויות15:30 - 16:00

אביטל
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף מיכל זמיר16:00 - 16:30
 - פלג ניאגו (גיל לפיד) שוטף גיל לפיד16:30 - 17:00
 פעילות פרטית18:25 - 19:10

יום שישי 15 יולי
 חו"ל00:00

שבת 16 יולי
חו"ל

יום הולדת לולדימיר

יום ראשון 10 יולי
 ישיבת צוות מטה - הכנה מטה עם מטה להב 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (לשכה)17/07/22
 - פלג ניאגו שוטף רינת11:00 - 12:00
 עבודה משרדית 12:00 - 14:00
 צוות תכנון לפרויקט ביוב בסיסי שדה תימן 14:00 - 15:00

 - פלג ניאגו (חדר ישיבות הנדסה )וחצרים
 -  (משרד של לירון) עדכון תקציב 2022- ביטחון15:00 - 16:00

לירון דולב
  וועדת משנה לאכיפה רשותית - מפגש ראשון 16:00 - 17:00

 - פלג ניאגו(מועצה, חדר ישיבות לשכה )
 - פלג ניאגו (איתי) שוטף איתי + פלג17:00 - 17:30
 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת מליאה יולי 17:302022 - 19:00

יום שלישי 12 יולי
 -  (גרץ 7 באר שבע) סיכום שנה מרכז יער גו אלון08:15 - 11:00
עפרה שיר לביא
 - פלג  (זום- קישור בגוף הזימון) צוות ניהול דביר 08:30 - 10:00

ניאגו
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף ועד עובדים + הנהלה11:00 - 12:00
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף עמי אינגדה12:00 - 12:30
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף אסתי12:30 - 13:00
 - פלג ניאגו (משרד של פלג) התיעצות13:00 - 14:00
 - פלג ניאגו (נטע-לי) רכישת אוטובוס חדש 14:00 - 15:00
 - דרור  (חדר ישיבות חכ"ל) זיהומי נגב אקולוגיה15:00 - 16:00

קרואני
 מיה עמק המעיינות- תתקשר אתה (היא תהיה 16:00 - 17:00

 - פלג ניאגו (0504047997)בנסיעה)

יום חמישי 14 יולי
יום הולדת ליוסי טוביאנה

 -  (משרד של לירון) עדכון תקציב 2022- מש"א10:00 - 11:00
לירון דולב

 עבודה משרדית 11:00 - 13:00
 - פלג ניאגו שוטף רינת ופלג13:00 - 13:30
 (משרד  התנעת פרויקט מרכז הפעלה בני שמעון13:30 - 14:30

 - זהרה ישיזהרה בני שמעון)
 הגדלת מסוף אוטובוסים בניצני הנגב - זום 14:30 - 15:30

 - ניר זמיר (לשכה)מיועד לאוסי
  הסדרת החניה הגדולה של מבואות הנגב15:30 - 16:30

 - ניר זמיר(לשכה)
 (מ.א.בני  התקשרות פינוי פסולת בני שמעון16:45 - 17:45

 - נופר שואט-אוזנהשמעון)
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17 יולי 2022 - יולי 2022
23 יולי 2022

יום שני 18 יולי
חו"ל

 - גיל לפיד גיל - מילואים00:00

יום רביעי 20 יולי
חו"ל

 -  פורום למידה למנכ"לים ברשויות המקומיות13:45 - 15:30
פלג ניאגו

יום שישי 22 יולי
חו"ל

יום הולדת לאילן יונה

שבת 23 יולי
חו"ל

יום ראשון 17 יולי
חו"ל
 - גיל לפיד גיל - מילואים00:00

 (חגים דתיים יהודיים)צום י"ז בתמוז

יום שלישי 19 יולי
חו"ל

יום הולדת לפאטמה אפיניש
משולחנו של מנכ"ל המועצה 

יום חמישי 21 יולי
חו"ל
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24 יולי 2022 - יולי 2022
30 יולי 2022

יום שני 25 יולי
חו"ל

יום רביעי 27 יולי
חו"ל

יום שישי 29 יולי

שבת 30 יולי

יום ראשון 24 יולי
חו"ל

 ישיבת צוות מטה - הכנה מטה עם מטה כרמים 09:00 - 11:00
 - (לשכה)27/07 + הכנה מטה עם מטה משמר הנגב 31/07/22

ניר זמיר
 -  (אמדוקס נגב) כנס עסקים: לעבוד עם הגדולים09:30 - 13:00

יזמות ועסקים קטנים שער הנגב

יום שלישי 26 יולי
חו"ל

יום חמישי 28 יולי
 חו"ל00:00

 - גיל לפידגיל - חופש
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג11:00 - 12:00
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף רינת ופלג14:00 - 15:00
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31 יולי 2022 - יולי 2022
6 אוגוסט 2022

יום שני 1 אוגוסט
 (זום- קישור ישלח  הצגת אגם נתונים אשכול יו"ש10:00 - 11:00

 - קרן גפןבהמשך)
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף זהרה ופלג11:00 - 12:00
 (חדר ישיבות  שוטף מנהלי מחלקת אגף מנכ"ל 12:00 - 13:00

 - פלג ניאגוחיצוני)
 - פלג ניאגו (פלג) פ.א מירב13:00 - 14:00
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף דנה שמח14:30 - 15:15
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג15:30 - 16:30
 Updated invitation: פגישת התייעצות- נמל 16:30 - 17:30

 Mon Aug 1, 2022 4:30pm - 5:30pm (IDT) @ .תעופה
(nirz@bns.org.il)(לשכה בני שמעון) atlan.yohan@gmail.com - 

יום רביעי 3 אוגוסט
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף בת-אל 08:30 - 09:00
 (חדר  עובדי הקרן מושבי יחדיו - תנאים ושכר09:00 - 10:00

 - פלג ניאגוישיבות חינוך)
 - פלג  (פלג) ג'מאל אלקרנאווי בונה בגבעות בר10:00 - 11:00

ניאגו
 - ניר  (מועצה - לשכה) עופר גרין - מפעל נסטלה11:00 - 12:00

זמיר
 עבודה משרדית12:00 - 13:00
 - פלג ניאגו (אמיר) שוטף אמיר+פלג13:00 - 13:30
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נטע-לי + פלג13:30 - 14:30
 - פלג ניאגו (חדר ישיבות ראשי ) מכרז טיאוט14:30 - 15:30
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף מיכל זמיר15:30 - 16:30

יום שישי 5 אוגוסט
 - פלג ניאגו (זום2) צח"מ מבצע 'עלות השחר'17:45 - 18:30

שבת 6 אוגוסט
 - פלג ניאגו (זום) צח"מ 'עלות השחר' יום שבת 11:00 - 12:00

יום ראשון 31 יולי
  סיור במוזיאון גוש קטיף: צוות מטה ומנהלי 09:00 - 13:00

 - פלג ניאגו (ניצן,מרכז מורשת גוש קטיף)תחומים  
 נסיעה13:00 - 14:00
 -  (מועצה - לשכה) קביעת מיקום מרכז הפעלה 14:00 - 15:00

ניר זמיר
 (מבואות,  תקשורת -  היחידה להתפתחות הילד 15:00 - 16:00

 - פלג ניאגוחדר ישיבות )
 - פלג ניאגו שוטף איתי16:00 - 17:00

יום שלישי 2 אוגוסט
מילואים

יום חמישי 4 אוגוסט
יום הולדת לרב גבי

 - פלג ניאגו פ.א אודי08:45 - 09:00
 - פלג ניאגו (גילי) שוטף גילי+פלג09:00 - 09:30
 - פלג ניאגו (פלג) פ.א מפעם ופלג09:30 - 10:00
 - ניר  (לשכה) ניר + פלג + זהרה + דוד פרייברג11:00 - 12:00

זמיר
 - פלג ניאגו (גיל לפיד) שוטף גיל לפיד12:00 - 12:45
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף אסתי12:45 - 13:30
 הערכות וחלוקת עבודה ותפקידים- החלפת 13:30 - 14:30

 - נטע-לי אביטל (משרד של נטע-לי)תוכנת שכר
 (חדר ישיבות חיצוני  תקתוקית - לשמעון יש רעיון 14:00 - 14:30

 - פלג ניאגו)
 (חדר ישיבות  לשמעון יש רעיון- מקום לאכול14:30 - 15:00

 - פלג ניאגוחיצוני)
 - נטע-לי אביטל (זום2) ועדת התקשרויות15:30 - 15:45
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף עידית ופלג 16:00 - 17:00
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7 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
13 אוגוסט 2022

יום שני 8 אוגוסט
 גבעות בר+ מועצה: תכנית ביטחון, רב"ש זמני 08:30 - 09:30

 (מועצה, חדר ישיבות ותקציב בטחון מעודכן - מצ"ב קישור לזום
 - פלג ניאגוחיצוני)

 (חדר ישיבות חיצוני ;  צח"מ מבצע 'עלות השחר' 09:30 - 10:30
 - פלג ניאגוזום למי שלא מתאפשר בלבד)

 - פלג ניאגו (נטע-לי ) תכניות עבודה 10:302023 - 11:00
 - פלג ניאגו (יוסי) שוטף יוסי טוביאנה + פלג11:30 - 12:00
 (משרד של  בקשה להעלאת מחיר- מכרז הסעות12:00 - 12:30

 - נטע-לי אביטלנטע לי)
 - פלג  (פלג) הכרות טל קליינר מלווה ישובים 13:00 - 13:30

ניאגו
 צוות ניהול ישובים קהילתי פנימי- חתך אמצע 13:45 - 15:00

 - איתי זידנברג (חדר ישיבות לשכה)שנה בהשתתפות ניר ופלג
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף עידית ופלג 15:00 - 16:00
  ישיבת הנהלה אוגוסט 2022 - מצ"ב קישור לזום17:30 - 19:00

 - ניר זמיר(זום1)

יום רביעי 10 אוגוסט
 נסיעה08:30 - 09:00
 למידת עמיתים בנושא שירות ומוקד -  מוא"ז גזר09:00 - 11:00
 נסיעה 11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג14:00 - 15:00
 (משרד  ועדת התקשרויות- אדריכל בית לחיים15:45 - 16:00

 - נטע-לי אביטלשל נטע לי)
 - ניר זמיר (לשכה) תמיכה במשלחת בריו16:00 - 16:30

יום שישי 12 אוגוסט
יום הולדת ליאיר גולדין

שבת 13 אוגוסט

יום ראשון 7 אוגוסט
 (חגים דתיים יהודיים)תשעה באב

 (חדר ישיבות חיצוני ;  צח"מ מבצע 'עלות השחר' 09:00 - 10:00
 - פלג ניאגוזום למי שלא מתאפשר בלבד)

 (דביר) צח"י דביר10:30 - 11:00
 (שומריה) צח"י שומריה- נועה הירש: בביתה11:15 - 11:45
 (כרמים ) צח"י כרמים - צור רחמים 11:45 - 12:15
 עבודה משרדית12:30 - 14:30
 - פלג ניאגו (גילי) פ.א גילי ולי14:30 - 15:15
 נסיעה16:00 - 16:30
 צח"י מושבי יחדיו עם איילת 16:30 - 17:00
 (להב ) צחי להב- מאיה קרמר17:30 - 18:00
 צחי בית קמה18:00 - 18:30

יום שלישי 9 אוגוסט
מילואים יום ולילה
יום הולדת לצופיה 

יום חמישי 11 אוגוסט
 - פלג  (פלג) סטאטוס יחידת השיטור המועצתית09:00 - 10:00

ניאגו
 שוטף רינת ופלג 10:00 - 11:00
 עבודה משרדית 11:00 - 12:00
 (חדר ישיבות  בניית גן חינוך מיוחד בבית קמה13:00 - 14:00

 - אמיר ברזילילשכה)
  פגישה חשיבה ראשונית בנושא דיור בר קיימא15:30 - 16:30

 - איתי זידנברג(חדר ישיבות ניר)
 פגישה מפעם דרום - מועצת בני שמעון- משרד 16:30 - 17:30

 - לירון שמש (בני שמעון)הפנים
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14 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
20 אוגוסט 2022

יום שני 15 אוגוסט
 (חדר  פורום מנהלי תחומים : מתווה הפורום09:00 - 11:00

 - פלג ניאגוישיבות חיצוני)
 - פלג ניאגו (פלג) פ.א מיכל מעברים 11:00 - 12:00
 בני שמעון ו-WITH : מערכת לתיאום וסנכרון 12:00 - 13:00

 - פלג ניאגו (זום)אירועים 
 - ניר זמיר (לשכה) פגישת הכנה - מיגון מרפאות12:30 - 13:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) מיגון מרפאות13:00 - 14:00
 - פלג ניאגו (תמר) שוטף תמר+פלג14:00 - 14:30
 מועד חדש - פגישת היכרות עם יואב מאיר - 14:00 - 15:00

 - גילי בנשימול (חדר ישיבות חיצוני)פרסום לעובדים
 - מורן יצחקי (מוא"ז בני שמעון) פ"ע - פלג ומורן 14:30 - 15:00
 - פלג ניאגו (מועצה אזורית בני שמעון) פלג - מורן14:30 - 15:00
 (מועצה - קפיטריה מבואות הנגב מחזון למציאות15:00 - 16:00

 - ניר זמירלשכה)
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נועם+פלג16:00 - 16:30
 - פלג ניאגו (פלג) פ.א יוגב16:30 - 17:00

יום רביעי 17 אוגוסט
מילואים

יום הולדת לרינת כהן

יום שישי 19 אוגוסט
 - רינת כהן רינת חופש00:00
17:00  

שבת 20 אוגוסט
 - רינת כהןרינת חופש

17:00  

יום ראשון 14 אוגוסט
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה08:30 - 10:30
 - פלג ניאגו מיכה שיחה אישית10:00 - 10:15
 - פלג ניאגו (פלג) פ.ע רובי 10:30 - 11:30
 - פלג ניאגו שוטף רינת ופלג11:30 - 12:30
 - דנה שמח (פלג) מבנה דוברות מתחדש12:30 - 13:30
 פגישת הכנה לכנס מועצתי בנושא המצב 13:30 - 14:30

 - ניר זמיר (לשכה)הביטחוני 
 - פלג ניאגו (משרד של פלג) פ.א ס.ס14:30 - 15:30
 (משרד של עידכון שכר מנהלות גיל רך במושבים15:30 - 16:30

 - חנה רוטבלטנטע לי)

יום שלישי 16 אוגוסט
 - גיל לפידגיל - מילואים

משולחנו של מנכ"ל המועצה 
 עולים לכיתה א' - אצלנו במועצה - ביום שלישי, 08:30 - 12:00

 - גילי בנשימול (חדר ישיבות חיצוני)09.08.2022
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נטע-לי + פלג12:00 - 12:45
 - פלג ניאגו (איתי) שוטף איתי + פלג12:45 - 13:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג14:00 - 15:00
 (זום-  וועדת חריגים משפחת פרויד גבעות בר 15:00 - 15:30

 - פלג ניאגובהמשך)
 (זום- בהמשך;  פינות מחזור הרחבה דביר15:30 - 16:00

https://us02web.zoom.us/j/88523392198?from=addon)פלג ניאגו - 
 - נטע-לי אביטל (משרד של נטע לי) שוטף עם פלג16:00 - 16:30
 - פלג ניאגו (זום ) שוטף עידית ופלג 17:00 - 18:00

יום חמישי 18 אוגוסט
 נסיעה 09:30 - 10:00
 נגב פארק - ניר זמיר, דרור קראווני, אבישג, 10:00 - 11:00

 (עיריית באר שבע, כיכר מנחם חיים, עמוס, ראומה, מושית, שי
 - רוביק דנילוביץבגין 1, לשכת ראש העיר, קומה 2)

 נסיעה11:00 - 11:30
 - פלג  (זום- קישור בגוף הזימון ) צות ניהול להב11:30 - 12:30

ניאגו
 (ישוב  ביקור יו"ר קק"ל במוא"ז בני שמעון12:30 - 16:00

 - דורון בוחבוטשומריה)
14:00 - 13:00happy hour 
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21 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
27 אוגוסט 2022

יום שני 22 אוגוסט
 - רינת כהןרינת חופש

 - פלג ניאגו (פלג) פ.ע איתן הס08:30 - 09:00
 - פלג ניאגו (יוסי) שוטף יוסי טוביאנה + פלג09:00 - 09:30
 - EITAN ARAM (זום) הסכם חצרים09:30 - 10:30
 - פלג ניאגו (פלג) טיפול בליקויים בגני משחקים10:30 - 11:00
 - פלג ניאגו (גבי) שוטף הרב גבי+פלג10:30 - 11:00
 (חדר ישיבות חיצוני וועדת משנה לאכיפה רשותית11:00 - 12:00

 - פלג ניאגו)
 (מועצה אזורית בני שמעון, משרדו  פ.א שלמה שש12:00 - 13:00

 - פלג ניאגושל פלג)
 - ניר זמיר (לשכה) טיפול בהיטלי השבחה בועדה13:00 - 14:00
 -  (משרד של פלג) רישוי עסקים מתחם אבשלום14:00 - 15:00

סופי סולומון
 - פלג ניאגו (פלג ) סקר תושבים 15:00 - 15:30
 - ניר בר  (זום) דירקטוריון חכ"ל - אישור הלוואה 15:30 - 16:00

דוד
 נסיעה 16:30 - 17:00
 - ניר זמיר (מועדון תאשור) מטה עם מטה - תאשור17:00 - 19:30

יום רביעי 24 אוגוסט
 - רינת כהןרינת חופש

 - פלג ניאגו (גיל לפיד) שוטף גיל לפיד09:00 - 10:00
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף אולגה ופלג10:00 - 10:45
 (מועצה, חדר ישיבות  דרך גישה לדודאים גני הדס11:00 - 12:00

 - פלג ניאגוחיצוני )
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף זהרה ופלג11:00 - 12:00
 פעילות פרטית12:00 - 13:00
 פעילות פרטית13:00 - 14:00
 פעילות פרטית14:00 - 15:00
 פעילות פרטית15:00 - 16:00

יום שישי 26 אוגוסט

שבת 27 אוגוסט

יום ראשון 21 אוגוסט
 - רינת כהןרינת חופש

מילואים כולל לילה
 ישיבת צוות מטה- הערכות לתכניות עבודה 09:00 - 11:00

  (לשכה)2023+ הכנה מטה עם מטה תאשור 22/8+ברוש 28/8
- ניר זמיר

 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת מליאה אוגוסט 17:302022 - 19:30

יום שלישי 23 אוגוסט
 - רינת כהןרינת חופש

 רינת- לדבר עם יוספה לגבי תשובה לכנס 08:30 - 09:00
 - פלג ניאגושני-רביעי 

 - פלג ניאגו (פלג) שוטף אולגה ופלג09:00 - 10:00
 - פלג ניאגו (גילי) שוטף גילי+פלג10:00 - 10:45
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף ועד עובדים + הנהלה11:00 - 12:00
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נועם+פלג12:00 - 13:00
 - פלג ניאגו (פלג) פ.ע אמיר13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג14:00 - 15:00
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף עידית ופלג 15:00 - 16:00
 - פלג ניאגו (איתי) שוטף איתי + פלג16:00 - 17:00

יום חמישי 25 אוגוסט
 - רינת כהן רינת חופש00:00

 - פלג ניאגו (פלג) שוטף רועי פפו09:00 - 09:45
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף מיכל זמיר10:00 - 11:00
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף אסתי11:00 - 12:00
 פעילות פרטית12:00 - 13:00
 פעילות פרטית13:00 - 14:00
 פעילות פרטית14:00 - 15:00
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף דרור+פלג15:00 - 16:00
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28 אוגוסט 2022 - אוגוסט 2022
3 ספטמבר 2022

יום שני 29 אוגוסט
מילואים

יום רביעי 31 אוגוסט
 - פלג ניאגו (דוד) שוטף דוד פרייברג+פלג08:30 - 09:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג09:30 - 10:30
 נסיעה10:30 - 11:00
 - פלג ניאגו (כרמים, מזכירות) תמרור כרמים 11:00 - 12:00
 נסיעה12:00 - 12:30
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף אסתי13:00 - 14:00
 - פלג ניאגו שוטף רינת ופלג14:00 - 15:00

יום שישי 2 ספטמבר

שבת 3 ספטמבר

יום ראשון 28 אוגוסט
 ישיבת צוות מטה- הכנה מטה עם מטה בית 09:00 - 11:00

 - ניר זמיר (לשכה)קמה 4/9 ותדהר 7/9
 - פלג ניאגו דרור לוי11:00 - 12:30
 פלג, אורית הלוי, לימור, יוגב, עינב - חוק עזר 12:00 - 13:00

 - זהרה ישי (זהרה)למבנים מסוכנים
 - פלג ניאגו (פלג) מתווה פורום מנהלי תחומים13:00 - 14:00
 - פלג ניאגו (פלג ) פ.ע יוסי טוביאנה 14:00 - 15:00
 - ניר זמיר (לשכה) מכלול אוכלוסייה בחירום 15:00 - 16:00
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף זהרה ופלג16:00 - 17:00
 - ניר זמיר (מועדון ברוש) מטה עם מטה - ברוש17:30 - 20:00

יום שלישי 30 אוגוסט
 פעילות פרטית09:15 - 10:20
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף בת-אל 10:00 - 10:30
 פעילות פרטית10:20 - 11:00
 פעילות פרטית11:00 - 12:00
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף נטע-לי + פלג12:00 - 13:00
 - פלג ניאגו (גילי) שוטף גילי+פלג13:00 - 14:00
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף עידית ופלג 15:00 - 15:45
 - פלג ניאגו (פלג ) שוטף דנה שמח16:00 - 16:30

יום חמישי 1 ספטמבר
 פתיחת שנת הלימודים 08:30 - 11:00
 - פלג ניאגו (פלג) סיום העסקה- רויטל11:00 - 12:00
 (חדר ישיבות  שוטף מנהלי מחלקת אגף מנכ"ל 13:00 - 14:00

 - פלג ניאגוחיצוני)
 - פלג ניאגו (פלג) שוטף דרור+פלג15:00 - 16:00


