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יום שני 4 אפריל
 ראיון בנושא התמודדות עם השלכת פסולת 07:20 - 07:40
 - ניר זמיר (רדיו דרום)ומועצה ירוקה 
 יום בריאות העולמי -אצלנו במועצה  08:30 - 10:00

 - גילי בנשימול (כניסה ראשית למועצה)04.04.2022
 (מועצה אזורית בני שמעון  חוזה לשנת 2022 פס"ח11:00 - 12:00

 - ניר זמיר- לשכה)
 - ניר זמיר (לשכה) בית כנסת בית קמה12:00 - 12:30
  נועם אבן - ריאיון בנושא של השומר הצעיר14:00 - 15:00

(מועצה - לשכה)
 - מרכזיה (חדר ישיבות לשכה) יח"צ תיירות ונופש15:00 - 16:00
 אילן קציר גבעות בר (052-8831115) בנושא 16:30 - 17:00

 (שיחת טלפון)קב"ט גבעות בר חגי אלאל
 - שלומי הייזלר (זום ) גני הדס- אתר פסולת18:30 - 19:10

יום רביעי 6 אפריל
 - מאיה נברו דוחות גלית 07:4507:45 - 08:15
 נסיעה09:00 - 09:30
 ועדת היגוי : הקמת אקו-סיסטם לתחום 09:30 - 11:00

 (מ.א. מרחבים, לשכת ראש המועצה, שי חג'ג', האגרוטק - איזורי 
 - שי חגגקומה 2 )

 נסיעה11:00 - 11:30
 ספידייט מינהל הפיתוח- צלילה לעומק בנושא 11:30 - 12:00

 קהילות ידע- נתנאל רובינשטיין ודניאל אופק
https://us02web.zoom.us/j/3263391838?pwd=aDg1TFordHNLMzBt)

(YklESjBzY1dzdz09אדית בר - 
 - Office  (זום) הכנה לדירקטוריון חכ"ל14:30 - 15:30

NegevEcology
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית15:30 - 16:30
 רפי וויטלי16:30 - 17:30
 נסיעה17:30 - 18:00
 (מלון ארץ  מפגש תיירנים - סיכום דרום אדום18:00 - 21:00

 - דורון אשטןצאלים)

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
חופש

יום שלישי 5 אפריל
 פורום מנהלי קהילות ומזכירים עם ראש 09:45 - 11:00

 -  (בית הצעירים והיזמים- שובל- מבואות הנגב)המועצה- ניר זמיר
איתי זידנברג

 נסיעה11:00 - 11:30
 - ניר זמיר (לשכה) זבולון כלפה + ירון גבאי12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה13:00 - 14:00
 - בר שניידר- עמותת ותיקי  (בזום) אסיפת עמותה17:00 - 18:30

בני שמעון

יום חמישי 7 אפריל
 - ניר זמיר (לשכה) מודל אחזקת מתקני ספורט09:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:30
  הרמת כוסית פסח 2022 - מועדון ותיקים יחדיו10:30 - 11:00

 - ניר זמיר(יחדיו)
 נסיעה11:00 - 11:30
 הרמת כוסית לכבוד חג הפסח- שלטון מקומי 11:30 - 14:00

 (אולמי אבניו- רח' השרון 1, קריית שדה ושלטון אזורי- תזכורת!
 - מרכז השלטון האזורי בישראלהתעופה)

 ריאיון עם ראש המועצה - מחקר לתזה העוסקת 14:00 - 15:00
במרחבים הציבוריים ביישובים הקהילתיים והכפריים במועצה -

השטחים הציבוריים הפתוחים ביישובים גבעות בר, מושב 
 - ניר זמיר (מועצה אזורית בני שמעון - לשכה)נבטים וקיבוץ דביר 

 - ניר זמיר (לשכה) מבנה ארגוני אגף ישובים15:00 - 16:00
 - 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
  הרמת כוסית לפסח שביל הזהב עם ניר ועידית 09:00 - 09:30

 - בר שניידר- עמותת ותיקי בני שמעון(שובל)
 נסיעה09:30 - 10:00
  סיור במפעל מחקר עם ראש המועצה ניר זמיר 10:00 - 11:30

 - ניר זמיר(להב)
 נסיעה11:30 - 12:00
 סיכום פגישה בחברה הכלכלית ברהט ביום 12:00 - 13:00

24/2/22 - היתכנות של קיצור תהליך ההכרה בבית המורשת 
 - ניר זמיר (לשכה)ברהט

   ביקור מטה התנועה הקיבוצית בקיבוץ שובל13:30 - 16:00
 - ניר זמיר(שובל)

 שוטף ניר זמיר + ערן שמרלק + מוט דנן + ניר 16:00 - 17:00
 - ניר בר דוד (לשכה)בר דוד

 (חדר ישיבות  הרמת כוסית עם משפחת חוסידמן17:00 - 17:45
 - rinat@desertstars.org.ilראש המועצה - בני שמעון)

 הנחת אבן הפינה קמפוס חוסידמן במעמד שר 17:45 - 19:00
 - ניר זמיר (כוכבי המדבר)הרווחה מאיר כהן

יום רביעי 13 אפריל
  מינוי וועד זמני בגבעות בר11:00 - 11:45

https://us02web.zoom.us/j/87047701449?pwd=bTRHeTEvV2FxdkV)
(UNTFoMnJobTBrdz09איתי זידנברג - 

 פגישה של מנהלות גיל רך עם ראש המועצה 12:00 - 13:00
 - חנה  (חדר ישיבות חינוך; חדר ישיבות ראשי)ומנהל אגף החינוך

רוטבלט
 הרמת כוסית לכבוד פסח 2022 + ארוחת 13:00 - 15:00

 - Meirav Levy  (חוות רימון)צהרים- משקי הנגב + תוצרת הנגב
(Mishkey-Hanegev)

 נסיעה15:00 - 15:30
 נסיעה16:30 - 17:00
 (מועדון דביר) לברך את הוותיקים 17:00 - 17:30

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
 -  (חוות רימון יער להב) הרמת כוסית פסח 12:302022 - 15:00

ניר זמיר
 ישיבת ועדת משנה לתכנון ובניה בני שמעון 16:00 - 17:30

 - מיכל זמיר (זום/ משרדי מועצה )2022004
 - ניר זמיר (מועצה) ישיבת מליאה אפריל 17:302022 - 19:30

יום שלישי 12 אפריל
 (אצל איה  הקמת בית הראשונות בבני שמעון08:30 - 09:30

 - ניר זמירדבורין - להב)
 נסיעה09:30 - 10:00
 (משמר  הרמת כוסית פסח 2022 בית גיל עד10:00 - 10:30

 - ניר זמירהנגב)
 נסיעה10:30 - 11:00
 אירוע פתיחת בית החולים השיקומי ב"עדי 11:00 - 12:30
 (מרחבים)נגב-נחלת ערן
 נסיעה12:30 - 13:30
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי13:30 - 14:00
 - 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
 נסיעה16:00 - 16:30
 16:30-17:30 פגישה וסיור עם ניר זמיר ושמעון 16:30 - 17:30

 (בוויז - מועצה מקומית מיתר (ואח"כ נוסעים ביחד מזוז בכרמית
 - יאיר הירשלכרמית))

יום חמישי 14 אפריל
 - ניר זמיר (לשכה) ניר זמיר + הדר אלוני09:00 - 10:00
 נסיעה10:00 - 10:30
 (מנחת  פיקוח מנחת שדה תימן-תקציבים 10:302022 - 13:00

 - Ayit - Officeשדה תימן )
 נסיעה13:00 - 13:30
 - ניר בר דוד (לשכה ) שוטף ניר + ניר זמיר 14:30 - 15:30
 נסיעה17:30 - 18:00
 ערב אפטאר דו קיום בביתו של ראש המועצה 18:15 - 19:15

 - ראניה שאהין (יישוב מולדה )אזורית אלקסום 
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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)

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
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) פ.א. טל מגירה09:00 - 10:00
 - ניר זמיר (מועצה) שוטף ניר ואיתי10:00 - 10:45
 נסיעה11:30 - 12:00
  סיור עם ארנון בירן - מרכז השלטון האזורי12:00 - 14:00

 - ניר זמיר(נפגשים בג'ו אלון יער להב)
 נסיעה14:00 - 14:30
  ישיבות מועצת האיגוד - אשכול נגב מערבי14:30 - 16:00

 - אורי פינטו(משרדי האשכול, נתיבות)
 נסיעה16:00 - 16:30
 דירקטוריון חשמל ירוק אפריל 2022 - מצ"ב 16:30 - 18:00

 - ניר זמיר (זום1)קישור לזום

יום רביעי 27 אפריל
 (בלהב אצל יוסי  ניר זמיר נפגש עם יוסי כהן 08:00 - 09:00

 - Yosi Cohenבמשרד )
 נסיעה09:00 - 09:30
 09:45 וועדת עילם ב- zoom - טל אל על, יוהן 09:45 - 10:15
 אטלן, ניר זמיר

https://us02web.zoom.us/j/82095542111?pwd=Ynd5N2V3c1BMbHJ)
  סיור עם רותי פרום אריכא - משרד החקלאות 10:30 - 12:00

 - דרור קרואני(לפי לו"ז - בגוף הזימון)
 נסיעה12:00 - 12:30
 ניחום אבלים - רויטל חזות12:30 - 13:30
 נסיעה13:30 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ודנה14:00 - 14:30
 מפגש ראשי המועצות האזוריות עם שר 14:30 - 15:30

 התקשורת-מר יועז הנדל בנושא דואר ישראל- תזכורת!
(https://us06web.zoom.us/j/81714620689) מרכז השלטון האזורי - 

 נסיעה17:30 - 18:00
 (יד  עצרת לציון יום השואה והגבורה תשפ"ב18:00 - 20:00

 - ניר זמירמרדכי)

יום שישי 29 אפריל

שבת 30 אפריל

יום ראשון 24 אפריל
 - ניר זמיר (לשכה) ישיבת צוות מטה09:00 - 11:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וזהרה11:00 - 12:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר + פלג + נטע לי12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (מועצה - לשכה) עינות בר גבעות בר 13:00 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואולגה15:00 - 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
 נסיעה18:00 - 18:30
 (רחבת תאשור) מימונה ביחדיו18:30 - 21:00

יום שלישי 26 אפריל
 (בית  סיור עם ראש המועצה בביה"ס ניצני הנגב08:30 - 10:00

 - ניר זמירקמה)
 נסיעה10:00 - 10:30
 - ניר  (מועצה - לשכה) ניר זמיר + יהודה תורג'מן10:30 - 11:30

זמיר
 (מועצה -  ניר זמיר + ניתאי קרן יו"ר משמ"ה11:30 - 12:30

 - ניר זמירלשכה)
 - ניר זמיר (ועדה) ועדת רישוי12:30 - 13:00
 - דנה שמח יום העצמאות13:00 - 13:30
 - דנה שמח מיתוג בני שמעון13:30 - 14:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ואמיר14:00 - 14:45
 ועד מנהל קרן בני שמעון (הישיבה תתקיים 15:00 - 16:00

 - ניר זמיר (זום1)בזום) - מצ"ב קישור לזום
 ישיבה בנושא חלופת ה-"0"  להגבהת אתר 16:00 - 17:30

 - טל פודים (בזום - מצ"ב קישור)הפסולת דודאים גני הדס
 נסיעה18:00 - 18:30
  תזכורת: סעודת איפטאר עידן הנגב הערב18:30 - 21:00

 - עימאד אל-סאנע(מרפסת בית עידן הנגב)

יום חמישי 28 אפריל
 (ישראל)יום השואה

 - ניר בר דוד (לשכה) שוטף ניר זמיר 08:00 - 08:45
 - 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
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ועידית12:00 - 13:00
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר וגיל13:00 - 13:45
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ויוסי13:45 - 14:30
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר ופלג14:30 - 15:15
 - ניר זמיר (לשכה) שוטף ניר לנטע לי15:15 - 16:00
 (זום1) דירקטוריון בני שמעון ייזום ופיתוח - 16:304/22 - 18:00
 נסיעה18:00 - 18:30
 - ניר זמיר (שומריה) ניחום אבלים - שומריה18:30 - 19:30


