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יום שני 01 נובמבר
 ישיבת מליאת הוועדה המחוזית לתו"ב, מחוז 09:00 - 15:00

 - רחל פרץ (zoom לשכת תכנון צפון 1)צפון

 חוות בריאות מצוקי ארבל + נפתלי שטיצר + 11:00 - 12:00
 - הדס הר-חול (הנדסה)עו"ד מטעם היזם + לילך +ניצן+יצחק

  הדס הר חול - התייעצות מקצועית  (+נפתלי)12:00 - 12:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 (ציפורי) מסיבת פרידה יהונתן ליטאנט כהן 15:30 - 17:30

יום רביעי 03 נובמבר
 (zoom לשכת תכנון  ועדת נוף הגליל 08:3003112021 - 18:30

 - דן קרקליסצפון 1)

  לילך גפני - התייעצות מקצועית (+נפתלי)11:00 - 11:30
 - ניצן פלג(טלפונית )

 ניצן, יצחק, הדס - הרשאה כפר זיתים ביוב 11:30 - 12:00
 - שלמה אלקחר (ניצן)הרצליך

 (שדמות  סיור סוכנים - מפגש אצל אילת יוסף 13:30 - 14:00
דבורה)

 אזכרה וגילוי מצבה- יוסי דולה 15:30 - 16:00

יום שישי 05 נובמבר
 חוות דאבל קיי- שיפוט תחרות קאטינג11:00 - 15:00

שבת 06 נובמבר
 חוות דאבל קיי-שיפוט תחרות קאטינג09:00 - 13:30

יום ראשון 31 אוקטובר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:30

 ישיבת מנהלי אגפים (נפתלי, אופיר, רוני, לימור,09:30 - 10:30
  (חדר ישיבות )אמיתי, מיקי, בוהדנא, פרסמן, עינת, שלמה, רון )

- ניצן פלג

 אורה ויצחק זיסקינד - מושב ארבל - בנושא 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )הגיל הגליל 

 הכנה לישיבה עם חח"י בנושא חיבורי חשמל 11:00 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה)בהרחבות ( יצחק, דוד יוסף)

 אישי13:00 - 16:00

 מכירת אדמות חקלאיות שלא למטרות חקלאות 16:00 - 16:45
- משרד החקלאות + ר.מ. גליל תחתון + ר.מ. כפר תבור + 

 - נעמה קאופמן פס  (שיחת זום - קישור בגוף הזימון)אכיפה אזרחית
[Naama Kaufman Fass]

 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה17:00 - 19:00

יום שלישי 02 נובמבר
  סיור של דירקטוריון הימנותא - לו"ז בגוף הזימון09:30 - 12:30

 - ניצן פלג(כפר תבור חדר ישיבות - ואח"כ סיור בשטח)

 אלי שטיין - הודיות   - שת"פ עם המועצה  ( 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה- מועצה)אופיר, שלמה)

 (לשכה  דנה אשכנזי - פגישה אישית - בית קשת 14:00 - 14:30
 - ניצן פלג)

 שירות וטרינרי אזורי - פגישה עם בוריס אבן טוב15:00 - 16:00
 (מוא"ז גליל תחתון - לשכת ראש (שלמה,נפתלי,סמדר, מיקי)

 - ניצן פלגהמועצה )

 טובית לור - אילניה - פגישה אישית  (נושא בגוף16:00 - 16:30
 - ניצן פלג (לשכה )הזימון)

 פגישה בנושא הכרזת שמורות בהשתתפות ניצן, 16:30 - 17:30
 - אלון לוי Alon Levi (מועצה אזורית משרד ניצן )יצחק פ, אלון לוי 

יום חמישי 04 נובמבר
 קרן ג'ובאני + הורים מגן כרכום כפר חיטים - 08:30 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה)בנושא הסייעות בגן 

 מיזם ספורט בסמוך לכדורי (אופיר,נפתלי, 09:00 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה)יצחק, רון ליכטנפלד) 

 (מועצה  חיבורים בהרחבות כפר קיש והזורעים10:00 - 11:00
 - eitan.sharabi@iec.co.ilאזורית גליל תחתון - קומה 2 במעלית)

  הדס דרי + נציגי אגודה בנושא תצ"ר אילניה11:00 - 12:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 ישיבת הכנה להצגת תב"ע כפר חיטים  ( יצחק, 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה)אופיר, עדי)

 (בידיים ביקור אגף חינוך שדרות + ראש העירייה14:00 - 15:00
 - ניצן פלגשלנו- קדמת גליל )

 הסעות לגוש ארבל (ענבל חבר, נעמה מזרחי, 15:00 - 16:00
 (לשכתאורי וימר, מאיה מזרחי, אבשלום חביב) + נפתלי , מאיר

 - ניצן פלגראש המועצה )

  דינה גרנות וניצה מטלון -פגישה אישית - מצפה 16:00 - 16:30
 - ניצן פלג(לשכת ראש המועצה)

  פגישת עבודה - צביקה סלוצקי + סאלח נאסר17:00 - 18:00
(רמת ישי)
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יום שני 08 נובמבר
 - רון תירוש (לשכה כנסת) רם בן ברק 11:0011:00 - 12:00

 - רון תירוש צבי האוזר 12:00 לשכה (עודכן)12:00 - 12:30

 (משרד  ניצן פלג ר"מ גליל תחתון ואלון דביר12:45 - 13:00
 - יאיר הירשהפנים, לשכת מנכ"ל, קומה 1 קפלן 2  ירושלים)

 נסיעה צפונה13:30 - 15:00

 (חדר ישיבות מועצה  ועדת משנה לתכנון ובניה15:00 - 17:00
 - הדס הר-חולאזורית גליל תחתון)

יום רביעי 10 נובמבר
 - ניצן  (גבעת אבני) ביקור בבית ספר עלי גבעה 08:30 - 09:30

פלג

 - ניצן פלג סיור בשיטור הימי-  עם יוחאי לנקרי  10:00 - 13:30

 אישי13:30 - 19:00

יום שישי 12 נובמבר
 (שרונה ) אזכרה -מוסל11:00 - 12:30

שבת 13 נובמבר
 (מושב הזורעים ) טקס בני עקיבא 19:00 - 20:00

יום ראשון 07 נובמבר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:30

 ישיבת מנהלי אגפים (נפתלי, אופיר, רוני, לימור,09:30 - 10:30
  (חדר ישיבות )אמיתי, מיקי, בוהדנא, פרסמן, עינת, שלמה, רון )

- ניצן פלג

 הרב רוזנבלט - שיתוף פעולה מול בתי הספר  ( 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה)+ לימור)

  פרסומי מועצה ומתנ"ס ( רון, ניצן מונק, רוני)11:00 - 11:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 אישי13:00 - 18:00

 - ניצן פלג (חדר ישיבות ) ישיבת מליאה18:00 - 20:00

יום שלישי 09 נובמבר
 - ניצן  (לביא ) פגישה וסיור בבית ספר יד ששון08:30 - 09:30

פלג

 - ניצן פלג (לשכה) ביקור של ח"כ זאב אלקין 10:30 - 12:00

 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע. פרסמן - נושאים שוטפים12:30 - 13:00

  דניאל אבנעים קפה פודטראק במושב הזורעים14:00 - 14:30
 - ניצן פלג(לשכה )

 - ניצן  (לשכה) אוריאל קופל - נושאים שוטפים 14:30 - 15:00
פלג

 (כדורי- מרכז  15:45 מנהלי מינהל חברה ונוער 15:30 - 16:00
קהילתי )

 מסיבת חומש - בי"ס עלי גבעה 17:30 - 18:30

יום חמישי 11 נובמבר
 (לשכה) 8:15 - תומר מועלם - פגישה אישית 08:15 - 09:00

 (חדר ישיבות  ישיבה פנימית - נושאים שוטפים 09:00 - 10:00
 - עדי רוביןמ.א הגליל התחתון )

  הרחבת מצפה נטופה -הצגת ניתוח סטטוטורית 10:00 - 11:00
 - עדי רובין(חדר ישיבות מ.א הגליל התחתון )

 (חדר ישיבות  כפר קיש- הצגת חלופות הרחבה 11:00 - 12:00
 - עדי רוביןמ.א הגליל התחתון )

 יוני חמו - פגישה אישית12:00 - 12:30

 (חדר  אילניה - הצגת תכנון תשתיות הרחבה 12:30 - 13:30
 - עדי רוביןישיבות מ.א הגליל התחתון )

 - ניצן פלג (לשכה) דודו ברגר- פגישה קצרה13:30 - 14:00

 שת"פ רשויות בקדמת גליל  (כמאל סעד, 14:00 - 15:00
 -  (מועצה אזורית גליל תחתון- לשכת ראש המועצה)נפתלי,שלמה)

ניצן פלג

 פגישה עם סאלח נאסר בנושא הסדרת נושאים 15:00 - 16:00
 (מועצה אזורית כספיים בין המועצה לתאגיד כפרי גליל תחתון 

 - ניצן פלגגליל תחתון - לשכה )

 - לימור ספראי (בנין המועצה) ועדת חינוך16:00 - 17:30
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יום שני 15 נובמבר
 עמיתים - הזנקת חקר

יום רביעי 17 נובמבר
 - ניצן פלג (שרונה) בני גורפינקל - פגישה אישית 08:15 - 09:00

 (ZOOM) ועדת נוף09:00 - 14:00

  שמעון מנדל - מושב הזורעים- פגישה אישית 10:00 - 10:30
(לשכה)

 - ניצן פלג (לשכה) יצחק פרסמן- עדכון10:30 - 11:00

 חיים הכט - רדיו קול רגע - פגישה אישית 11:00 - 11:30

 אישי14:00 - 19:00

יום שישי 19 נובמבר
 -  (בית רימון) 8:15 - חנוכת גן חדש - בית רימון 08:15 - 09:00

ניצן פלג

שבת 20 נובמבר

יום ראשון 14 נובמבר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:30

 ישיבת מנהלי אגפים (נפתלי, אופיר, רוני, לימור,09:30 - 10:30
  (חדר ישיבות )אמיתי, מיקי, בוהדנא, פרסמן, עינת, שלמה, רון )

- ניצן פלג

 ישיבת דירקטוריון אתר גולני (אופיר, פרסמן, 11:00 - 12:30
 - ניצן פלג (אתר גולני )נציגי העמותה)

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 16 נובמבר
 מצוקי ארבל - התייעצות ( יצחק, 08:00 - 08:30

 - ניצן פלג (ZOOM- קישור בגוף הזימון)הדס,לילך,נפתלי,עמוס)

 פ.ע שבועית -לימור ספראי+ צילום לסרטון ליום08:30 - 09:30
 - ניצן פלג (לשכה)המורה

 (לו"ז בגוף הזימון מירב מיכאלי סיור בגליל תחתון11:00 - 15:00
 - ניצן פלג)

 מפגש עם שרת התחבורה במסעדת בציר 66 12:30 - 15:00
 - eshcol (מסעדת בציר 66 כפר תבור)כפר תבור

 מאגר בית רימון  - שיחת זום  (סיגלית , נורית - 15:00 - 15:30
 ועדה מחוזית , יצחק פרסמן, יצחק שפירא, דודו סוחוי, יפת דוד)

 - ניצן פלג(ZOOM - קישור בגוף הזימון )

 זום - תחזוקת אתרים ( ניצן, אופיר, 15:45 - 16:00
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )אוריאל,שלמה,מיקי)

  (שדה אילן ) חנוכת פארק המייסדים - שדה אילן 17:00 - 18:00
- ניצן פלג

 שותפות הנהגות הורים בתהליכי הבחירה 18:00 - 20:00
 - לימור ספראי (מלון לביא)המבוקרת

יום חמישי 18 נובמבר
  הנהגת הורים- יד ששון (נושאים שוטפים)08:30 - 09:30

 - ניצן פלג(לשכה)

 ישיבה תיכונית טבריה - שיחה של  אל"מ דרור 10:00 - 11:00
 (דרך הגבורה 1 - טבריה)ויינברג והקרב בחברון 

 - ניצן (שירת הגליל - הודיות ) ביקור בשירת הגליל 11:30 - 12:00
פלג

 ארז קמחי + נציגי הועד - בנושא ההרחבה 12:30 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה)במצפה  (אופיר,עדי,יצחק) 

 עמותה לותיקי גליל תחתון ויבניאל  (עודד 14:00 - 15:00
 (גליל תחתון - לשכת ראש הלפרין , עופרה, נפתלי, עינת, בתיה) 

 - ניצן פלגהמועצה )

 גדעון סער - ראשי רשויות. מטה המפלגה 15:30 - 21:00
 (מטה המפלגה - מעיין 4 מודיעין (מעיין 4 מודיעין) שעה 18:00

 - רון תירושמודיעין)

18:00 - 17:00 SAVE THE -טקס חלוקת מלגות לספורטאים 
 DATE(מתנ"ס) ניצן פלג - 
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יום שני 22 נובמבר
 (לינה לילה אחד) עמיתים - מרחב הבעיה 

יום רביעי 24 נובמבר
 (לינה לילה אחד) עמיתים - מרחב הבעיה 00:00

 דיון במעמד שר החקלאות - אובדן אדמות 14:00 - 15:00
 חקלאיות - מכירת אדמות חקלאיות שלא למטרות חקלאות

 - ניצן פלג(קריה חקלאית בית דגן )

יום שישי 26 נובמבר
 תל אביב 00:00

שבת 27 נובמבר
 תל אביב 00:00

יום ראשון 21 נובמבר
 (לינה לילה אחד) עמיתים - מרחב הבעיה 00:00

 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:30

 ישיבת מנהלי אגפים (נפתלי, אופיר, רוני, לימור,09:30 - 10:30
  (חדר ישיבות )אמיתי, מיקי, בוהדנא, פרסמן, עינת, שלמה, רון )

- ניצן פלג

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 23 נובמבר
 (לינה לילה אחד) עמיתים - מרחב הבעיה 

יום חמישי 25 נובמבר
 (לשכה ) עומר בן הרוש -  פגישה אישית 08:30 - 09:00

 שיחה טלפונית ד"ר דיין מנהל כללית מחוז צפון 09:00 - 09:30
+ מר ניצן פלג -ראש .מ.א. גליל תחתון בנושא מכון פיזיו 

 - dayan@clalit.org.il (טלפוני )בכדורי 

 מנהל רישוי עסקים/ מפקח (שלמה, נפתלי, 09:30 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה )אמיתי, שמוליק) 

 היכרות - עמית רז- מנהל קהילה ארבל וכפר 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכה)זיתים  (בתיה,אופיר,נפתלי)

 הרצאה - יום המאבק הבינלאומי למניעת 10:30 - 11:30
 - ניצן פלג (כדורי -  אולם אורקולי)אלימות נגד נשים

 - ניצן פלג עדי רובין- שוטף11:30 - 12:00

 - רננה אלמוג (בזום) וועדת ארגון ומנהל13:00 - 14:30

 אישי - לא לתאם 14:30 - 18:00



5 ניצן פלג11:38 02/12/2021

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

דצמבר 2021

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

נובמבר 2021

28 נובמבר 2021 - 
04 דצמבר 2021

יום שני 29 נובמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה

 ישיבת מליאת הוועדה המחוזית לתו"ב, מחוז 09:00 - 18:00
 - רחל פרץ (zoom לשכת תכנון צפון 1)צפון

 -  (לשכה) אגש"ח שדה אילן - נושאים שוטפים  10:00 - 11:00
ניצן פלג

 (לשכת  אגש"ח ארבל  - בנושא הפוטו וולטאי 13:00 - 14:00
 - ניצן פלגראש המועצה )

 (מרכז תרבות גבעת אבני) מסיבת חנוכה ותיקים 19:00 - 19:30

 ערב עובדים ופרידה מפורשים 19:30 - 22:00

יום רביעי 01 דצמבר
 ניצן - חו"ל 00:00

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השלישי)

 נחיתה באוקלהומה סיטי11:00 - 11:30

 נסיעה לבית מלון להתארגנות 11:30 - 12:00

 יציאה חזרה לשדה"ת12:30 - 13:00

 טיסה ליוסטון 14:00 - 14:30

16:00 - 15:30 IAH Houston George 15:40 נחיתה ביוסטון 
.Bush Intercntl

 (6007  קבלת פנים אצל הקונסולית - ליביה 18:30 - 20:30
(Newcastle Dr, Bellaire, TX 77401, USA

 לינה בבית מלון ביוסטון - סמוך לשדה"ת21:00 - 22:00

יום שישי 03 דצמבר
 ניצן - חו"ל 

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום החמישי)

שבת 04 דצמבר
 ניצן - חו"ל 

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השישי)

 (The  פגישה עם סו אן ארנל - נשיאת קרן ארנל 10:00 - 11:30
 ,Hutch on Avondale, 6437 Avondale Dr, Nichols Hills, OK 73116

(United States

יום ראשון 28 נובמבר
 עמוס לם יום הולדת

 עלי גבעה - מירוץ הלפיד 08:00 - 08:30

 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:30

 גיל הגליל - פגישה עם מ.מ. יבניאל (ראש 10:15 - 11:15
המועצה+ מנהל אגף רווחה) - ניצן פלג, עינת כספי, בתיה 

 (מועצה אזורית גליל תחתון - לשכת ראשחנניה, רוני קוך, ענת יבין
 - ניצן פלגהמועצה)

 פגישת הכנה - טרם הפגישה עם תאגיד כפרי 11:30 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)גליל תחתון 

 (לשכה (מועצה אזורית גליל  פגישה עם דני עטר12:00 - 12:30
 - ניצן פלגתחתון ))

 - ניצן (לשכה) מרוואן - בטון מרואן אזור תעשייה12:30 - 13:00
פלג

 דפנה בן ברוך - בנושא קידום תוכנית 13:00 - 13:30
 - (זום- קישור בגוף המייל)אסטרטגית לאזור התעשיה קדמת גליל

ניצן פלג

 סיום יום עבודה במועצה בשעה 13:00 - חנוכה13:30 - 14:00

 (גלי כנרת טבריה) חנוכת אולם לזכרו של מורד20:30 - 21:30

יום שלישי 30 נובמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השני)

 - ניצן פלג (לשכה) זיו ריקלין - פגישה אישית 08:30 - 09:00

 סיור בנושא גידור שטחים חקלאיים- מועצה 09:30 - 11:30
אזורית גליל תחתון  (רענן אמויאל, נתי גלבוע, דרורה נחום, 

 (מועצה אזורית אבי כהן, דודו אוחיון, אוריאל קופל, אייל שוורץ) 
 - ניצן פלגגליל תחתון )

 התנעה כפר נופש כפר חיטים - אבי דהאן, 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה)ברונר, פייגין, יצחק, אופיר, הדס

 פגישה בנושא החלפת קרקעות במצפה נטופה 14:00 - 15:00
אצל זאב נוימן הימנותא, ניצן פלג ראש מוא"ז גליל תחתון, 
אריאל אולצוור מנהל מחוז צפון משב"ש, ישי רובין ס.מנהל 

 (הצמיחה 1, קומה 1, יקנעם, מחוז לענייני הכפר (ניצן יהיה בזום)
בניין שטרן; 

https://moch-gov-il.zoom.us/j/83843022775?pwd=VG9KS05OL05oZ
(WorOGt4c1p5bXdHZz09אריאל אולצוור - 

 מפגש עם משפחות ממסד בנושא התב"ע  15:00 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה/ חדר ישיבות)(יצחק, עדי)

 נסיעה לשדה"ת18:00 - 20:00

 הגעה לנתב"ג20:00 - 20:30

יום חמישי 02 דצמבר
 ניצן - חו"ל 

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום הרביעי)

 9:00 טיסה משדה"ת ביוסטון חזרה לאוקלהומה 09:00 - 10:30
(Houston Hobby, HOU) 

 (שדה  תעופה OKC Oklahoma City  10:20 נחיתה 10:30 - 11:00
( .Will Rogers World

 Mike Korenblit – נשיא הפדרציה היהודית 12:00 - 13:30
 ( north May Avenue, Suite E, Oklahoma City 6165)באוקלהומה

 (יד שטרית) לידיעה - ערב התרמה לפוריה 19:00 - 22:00


