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יום שני 27 ספטמבר
 חופשה מרוכזת סוכות  לעובדי המועצה 

 (חגים דתיים יהודיים) הושענא רבה (חול המועד סוכות)

יום רביעי 29 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) איסרו חג סוכות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) שמחת תורה (מחוץ לישראל)

 (חדר  מפגש תודה -צוותי מנהלה בתי ספר  09:00 - 10:00
 - ניצן פלגישיבות )

 (לשכת ראש  עמותה ותיקי גליל תחתון ויבנאל 10:00 - 11:00
 - רוני קינןהמועצה )

 ביו גז - שדה אילן  ( + מוטי- יזם, מוטי דניאלי, 11:00 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה)אריה שטראוס , דוד אורן, פרסמן)

 - ניצן פלג (לשכה) פגישה עם ח"כ שרן השכל 11:30 - 12:30

 - מירב  (זום) ישיבת התנגדויות + סיור בשרונה12:30 - 16:00
ממן

 טקס התייחדות חללי גולני  (לו"ז מדויק בגוף 16:00 - 18:30
 - ניצן פלג (אתר גולני)הזימון)

 אירוע לזכרו של סאהר איסמעיל- נאבקים 19:30 - 21:00
 (היכל התרבות כרמיאל )באלימות

יום שישי 01 אוקטובר
 (הזנקה בבריכת עין דור) טריאתלון תבור 07:00 - 11:30

 (בורה בורה (Street,  12:30 ניצן וקובי לצהריים12:30 - 15:30
 - קובי ורדי קמפוליסהטבריה, Tsafon, ישראל))

שבת 02 אוקטובר

יום ראשון 26 ספטמבר
 חופשה מרוכזת סוכות  לעובדי המועצה 

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום הרביעי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 כביש 65- שיחה עם ח"כ נעמה לזימי- ניצן פלג- 11:00 - 11:30
 ראש המוא"ז הגליל התחתון ואופיר שיק - סגן ראש המועצה -  

 - ניצן פלג(זום - קישור בגוף הזימון )

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 28 ספטמבר
 חופשה מרוכזת סוכות  לעובדי המועצה 00:00

 (חגים דתיים יהודיים) שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) שמיני עצרת (מחוץ לישראל)

 (מגרש קט  טורניר לזכרו של סשה שמולוביץ ז"ל 19:30 - 21:30
רגל כפר קיש )

יום חמישי 30 ספטמבר
 - ניצן  (לשכה ) יהודה גמליאל - פגישה אישית 08:30 - 09:00

פלג

 - (לשכה ) מוריס בראון -ארבל -  בנושא סולארי 09:30 - 10:00
ניצן פלג

 -  (לשכה ) קול קורא מבני דת - גרשון +אופיר 10:00 - 10:30
ניצן פלג

 הוועדה הג"ג הגליל העליון והעמקים - דיון 10:30 - 12:30
בנושא שינוי גבולות בין המועצה המקומית טורעאן לבין 

 - ועדה גאוגרפית גליל  (זום)המועצה האזורית הגליל התחתון
עליון ועמקים

 היטלי ביוב בנחלות (שלמה, אורטל, הדס, 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה )יצחק, נפתלי, שרון דוידסקו)

 פרויקט קדמת גליל - סטטוס התקדמות  (יפת, 16:00 - 17:00
מיקי רייך, יצחק פרסמן, דני לור, שלמה אלקחר, עידית וישי - 

 (לשכת ראש המועצה - חב' אר לב, אורן עובדיה- אופק אתרים)
 - ניצן פלגגליל תחתון )
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03 אוקטובר 2021 - 
09 אוקטובר 2021

יום שני 04 אוקטובר
 מליאה מחוזית 08:00 - 08:30

 - ניצן פלג כנסת09:00 - 19:30

 - רון תירוש (לשכה) צבי האוזר13:00 - 13:30

 - רון תירוש (לשכה כנסת) עינבר בזק 13:3013:30 - 14:15

 - רון  (לשכה) אימאן חטיב רע"מ בשעה 14:3014.30 - 15:00
תירוש

 (חדר יור ועדת חוקה חוק  גלעד קריב 16:0016:00 - 17:00
 - רון תירושומשפט)

  בעז טופורובסקי יש עתיד יור קואליציה 16:3016.30 - 17:15
 - רון תירוש(לשכה)

יום רביעי 06 אוקטובר
 (כולל לינה ) עמיתים -  מנהיגות הסתגלותית00:00

יום שישי 08 אוקטובר

שבת 09 אוקטובר

יום ראשון 03 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

 אישי12:00 - 14:00

 (כדורי) שיחה עם חניכי קורס פו"מ אפק 14:00 - 15:00

 פגישה וסיור עם צביקה האוזר בנושא גידור 16:30 - 17:00
 - ניצן פלגשטחים חקלאיים 

 אזכרה ערן בן זאב ז"ל17:00 - 18:00

יום שלישי 05 אוקטובר
 -  (לשכה) אבי שרון - פגישה אישית - שדה אילן 08:30 - 09:00

ניצן פלג

 אסתר קופרשטוך - הושעיה - פגישה אישית - 10:00 - 10:30
 (לשכה)היכרות 

 - ניצן (לשכה) שי אביטל - פגישה אישית - ארבל 10:30 - 11:00
פלג

 - ניצן  (לשכה) הדס אלעד - פרס יחידת צעירים11:00 - 11:30
פלג

 (שדה  אריאל בוקר - שדה אילן - פגישה אישית 12:00 - 12:30
 - ניצן פלגאילן - אצל אריאל)

 -  (מלון לביא ) ארוחת צהריים עם שלום אשכנזי 13:00 - 14:00
ניצן פלג

 (  ישיבת ועד מנהל 14:00 - 16:00
https://us02web.zoom.us/j/83423853215)שולה סלם - 

 תב"ע תיירות גבעת אבני - שיחה עם סיגל בן 16:00 - 16:30
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )עוז 

 (כפר תבור ) לוויה - יוסי דולה ז"ל17:00 - 18:00

 (אולם תרבות אזורי כנס פתיחה לקתדרה לותיקים19:00 - 20:00

יום חמישי 07 אוקטובר
 (כולל לינה ) עמיתים -  מנהיגות הסתגלותית00:00
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10 אוקטובר 2021 - 
16 אוקטובר 2021

יום שני 11 אוקטובר
 ישיבת מליאת הוועדה המחוזית לתו"ב , מחוז 09:00 - 18:00

 - רחל פרץ (zoom לשכת תכנון צפון 1)צפון

 12:00-הסדרת תקציב בעליות בי"ס רוטמן 12:00 - 13:00
כדורי. אילנה נולמן- מנהלת המינהל, ניצן פלג - ראש מוא"ז 
גליל תחתון, לימור ספראי- מנהלת א. חינוך, רועי בר אילן- 

מנהל הכפר, טלי גניאל - מנהלת ביה"ס, אורנה פרידמן, חיים 
 (zoom - לינק ביטרן, מרי יוסף, שרי שלזינגר, ארקדי סורוקר

 - לשכת מנהלת המינהלמצורף בגוף הזימון/ לשכה )

 מסד - תביעה בנושא קרקעות במסד  (עציון , 14:30 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה)נפתלי) 

 (חדר ישיבות מועצה  ועדת משנה לתכנון ובניה15:30 - 16:30
 - הדס הר-חולאזורית גליל תחתון)

 כנס מתנדבים ושוטרים זרוע יישובים- בר' מפקד18:00 - 20:00
 (בסיס מג"ב גן נר )מג"ב צפון

יום רביעי 13 אוקטובר
 - ניצן  (ירושלים) סיור מנהלי מחלקות בירושלים08:00 - 18:30

פלג

יום שישי 15 אוקטובר
 הנובר - פרידה מנשיא המחוז

 פרידה מהאוקה יגאו

שבת 16 אוקטובר
 הנובר - פרידה מנשיא המחוז00:00

יום ראשון 10 אוקטובר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:30

 מפגש מנהלי אגפים בנושא מנהל קהילה- סדנה09:30 - 11:00
 - בתיה חנניה (חדר הישיבות במועצה האזורית)עם הטריבונה 

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

 - ניצן פלג (לשכה) הרב מקייטן  - פגישה אישית 11:30 - 12:00

  שת"פ- מוזיאון עין דור- תמר שובל  (+רוני)12:00 - 12:30
 - ניצן פלג(לשכת ראש המועצה , גליל תחתון )

 גידור שטחים חקלאיים - פגישה עם ניצן פלג 12:30 - 13:00
(ראש מוא"ז גליל תחתון), ד"ר נתי גלבוע , רענן אמויאל , 

 (ZOOM - קישור בגוף הזימוןאוריאל קופל -רכז חקלאי, אייל שוורץ

 אישי13:00 - 16:00

 שיחת זום - רני אייזלר מנכ"ל ת.מ.י.ר. עם ניצן 14:30 - 15:00
פלג -ראש המועצה האזורית הגליל התחתון, נפתלי פרידלנדר -

 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )מנכ"ל המועצה

 (חדר ישיבות גליל  כנס תיירנים גליל תחתון16:00 - 17:45
 - ניצן פלגתחתון)

 ישיבת מליאה-   10.10.2021 בשעה 18:00 18:00 - 20:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות )בחדר הישיבות

יום שלישי 12 אוקטובר
 - ניצן  (לשכה ) אוריאל קופל - נושאים שוטפים08:00 - 08:30

פלג

 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:00

 (מרכז קהילתי ) פורום מנהלי קהילות - לברך 09:00 - 09:30

 צפי ונחום פלג- סיור "בידיים שלנו"  ( עליזה 10:30 - 11:30
 - ניצן  (א.ת. קדמת גליל )קרר, לימור ספראי, מוטק'ה פנחסוב) 

פלג

 (מ"א  הכנה לתוכנית עבודה 2022 - גליל תחתון12:00 - 14:00
 - ישי רוביןגליל תחתון)

  מוטי עמנואל + נציגי שרונה בנושא פוטו וולטאי14:30 - 15:30
 - Moti Emanuel(שרונה)

 - ניצן  (לשכה) אלי קליין - ארבל - פגישה אישית 15:30 - 16:00
פלג

 הרחבת מושב הזורעים - שמוליק אייזנברג  17:00 - 18:00
 - ניצן פלג (יתואם טלפונית)(+אופיר)

יום חמישי 14 אוקטובר
 הנובר - פרידה מנשיא המחוז00:00

 יציאה לשדה"ת 11:00 - 13:30

16:30 - 16:00LH687 טיסה - 16:30 - לופטהנזה 

 - ניצן פלג שרית חדד20:00 - 21:00
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17 אוקטובר 2021 - 
23 אוקטובר 2021

יום שני 18 אוקטובר
 אביב קרמר - כפר קיש - נושאים בגוף המייל  (+08:30 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה )אופיר)

 (אילניה ) אבי רגב- פגישה אישית - אילניה  09:30 - 10:30

 חיתוך מצב תב"ע מסד - (יצחק , עדי , נפתלי, 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)נציגי מסד - יסמין עציון/יאיר) 

 פ.ע. עדי רובין - הכנה לועדת נוף בנושא פוטו 12:00 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)וולטאי 

  מאגר בית רימון (יפת, אייל שוורץ, פרסמן) 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 היתכנות הקמת תחנת הזנק מד"א בגבעת אבני 16:00 - 17:00
 - ניצן פלג (לשכה)(דודו ברגר, פרסמן, נפתלי, עדי )

יום רביעי 20 אוקטובר
 תומר צ'סקלה - פרי ניר , זיתי הגליל- בנושא 09:30 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה)חיבור אזור תעשייה למט"ש שדה אילן 

 דן ויהודה שטראוס - שטחי ב'- שדה אילן ( 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכה )+יצחק)

 הזית- שיווק זמן - רטאס- שיחה בנושא החיבור 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה)למט"ש  

 יערה ירושלמי - בנושא יוזמה תיירותית  11:00 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה)(+נפתלי) 

 משק ג'אהשן - חיבור אזור תעשייה למט"ש שדה11:30 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)אילן- האני

 מועין- מאפיית אל מוכתאר - עדכון בנושא 12:00 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)חיבור אזור תעשייה למט"ש 

 יוסי - קייטרינג ממן - עדכון בנושא חיבור אזור 12:30 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה)התעשייה למט"ש  

 אישי13:30 - 19:00

 שיחה עם שרן השכל ועידן גרינבאום 15:00 - 15:30

 - אלה בדש (ארבל) טקס חג מעלות מועצתי18:30 - 19:30

 עו"ד יונתן גולדשטיין- פורום הנהגות ישובים- א20:00 - 22:00

יום שישי 22 אוקטובר
 עושים טוב שדמות דבורה 08:00 - 13:00

 יום עיון והוקרה למתנדבי כפר נהר הירדן- 09:00 - 14:00
 (כפר נהר הירדן)חוגגים עשור

שבת 23 אוקטובר

יום ראשון 17 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

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 19 אוקטובר
 - נפתלי  (חדר ישיבות מועצה) כנס קבלני הסעות09:30 - 10:30

פרידלנדר

 חנוכת מכון זרעים חדש- טופ זרעים, במעמד 10:30 - 13:30
ח"כ צביקה האוזר

 ההזמנה עודכנה: ביקור של שרת הפנים איילת 13:45 - 15:30
שקד- אשכול כנרת עמקים, יום ג׳ 19 באוקטובר 2021, 13:45 - 

(nitzanpeleg@glt.org.il) (IDT) 15:30 מלון גלי כנרת, שדרות) 
 - eshcol@kineretamakim.orgאליעזר קפלן 1, טבריה, ישראל)

 (עפולה) שיננית  15:30 - 16:00

 פגישה לאיתור שטח וקידום מתחם מפטמות 16:30 - 17:30
 - יהונתן כהן-ליטאנט (זום)אזורי  גליל תחתון 

 חנוכת אמפי הזורעים - הופעה של אריק סיני 20:00 - 21:30
 - ניצן פלג (מושב הזורעים )והטיש הגדול 

 (אולם אדם  חתונה - בת של יהודית הרשקוביץ 20:30 - 22:00
 - ניצן פלגוחווה במרכז הקונגרסים, חיפה)

יום חמישי 21 אוקטובר
 יציאה לתל אביב08:30 - 11:00

 טקס הענקת פרס יחידת צעירים מצטיינת -  11:00 - 13:00
 MUNIEXPO 2021(תל אביב) 

 חזרה מתל אביב13:00 - 16:00

 (ירוק עז- אילניה ) פרידה מגלית ארז20:30 - 21:30
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יום שני 25 אוקטובר
 נסיעה לירושלים08:00 - 10:00

 פגישה: שרת התחבורה, ח"כ מרב מיכאלי - עם 10:00 - 12:00
 (משרד התחבורה, רח' בנק ישראל מרכז השלטון האזורי בישראל

5, ירושלים, בניין ג'נרי 1, קומה אפס אולם "נועה" (חנייה בחניון 
 - קורל טייגהלאום))

 - ניצן  (כנסת - לשכה של שרן ) ח"כ שרן השכל13:00 - 13:30
פלג

 נסיעה להרצליה14:00 - 15:30

 (בית חיל האוויר  אירוע גיבורות היופי  2021 15:30 - 17:30
בהרצליה )

יום רביעי 27 אוקטובר
 - ניצן פלג (ZOOM) ועדת נוף08:30 - 17:00

 אישי13:00 - 19:00

יום שישי 29 אוקטובר
 - ניצן פלג מירוץ ע"ש ארז אייזנברג ז"ל06:00 - 10:00

 -  (כפר קיש) חוה קהילתית מ0 ל100 - כפר קיש08:30 - 14:00
אלה בדש

שבת 30 אוקטובר

יום ראשון 24 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

  היכרות מפקד חדש - סנ"צ יגאל בן לולו 10:30 - 11:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 תיאום תכנון - מתחם בריכות תמלחת א.ת 11:30 - 12:00
 - עדי רובין (לשכה )קדמת הגליל 

  עמנואל בן סבו - בנושא יח"צ  (אופיר, רון) 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג(לשכה )

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 26 אוקטובר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

 חשיבה על המשך ניהול הקורונה - 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכה )צח"י/ועדים/מנהלי קהילות 

 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע. רון תירוש - תקשורת 11:00 - 11:30

 - (לשכה ) נצ"מ גולן שרוני- ממ"ר צפון -היכרות 12:30 - 13:00
ניצן פלג

 וועדת קידום איכות בנושא מניעת סרטן המעי 13:00 - 15:00
 - רננה אלמוג (בזום)הגס-סדר יום

 (מסעדת ישיבה בהשתתפות : סלאח + ניצן פלג 14:00 - 15:00
 - Shirin Abu Dahoudלימוזין - רמת ישי )

יום חמישי 28 אוקטובר
 ההזמנה עודכנה: ועדת היגוי להב"ה - הגליל 09:00 - 10:30

IDT) (nitz) 10:30 - 09:00 ,2021 התחתון, יום ה׳ 28 באוקטובר

 ZOOM - ח"כ ניר אורבך עם ניצן פלג ואופיר 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )שיק- מוא"ז גליל תחתון 

 -  (לשכה ) אילת יוסף - דרך העץ (+אופיר,רון)11:30 - 12:00
ניצן פלג

  דודיק אוחנה - פגישה אישית - כפר חיטים 12:00 - 12:30
(לשכה )

  (קפדרציה) קרקעות (שניר אריש + עודד הלפרין)13:00 - 14:00
- ניצן פלג

 הגדרת צרכים ממשרדי ממשלה 14:30 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה)ומשרים/מנכ"לים שונים

 - ניצן פלג (לשכה) פורום שולחן חינוך 15:30 - 17:30

 -  (אולם גבעת אבני) ערב הוקרה למתנדבים19:00 - 21:00
נפתלי פרידלנדר

 (ארבל ) שונית עבאדי - ארבל - פגישה אישית 21:00 - 21:30

 חגיגת ניצחון- פרויקט מראות - בפרס יחידת 21:30 - 23:00
 (פאב המלתחה- גבעת אבני )צעירים 
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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

 (יער בית  מסיבת פרידה יהונתן ליטאנט כהן 16:00 - 18:00
קשת - לא סופי )

יום רביעי 03 נובמבר
 ועדת נוף08:30 - 14:00

 - ארוחת בוקר - ביקור בסיורי סוכנים שדה אילן 10:00 - 11:00
רון תירוש

 ארוחת צהריים בדרך העץ - סיור סוכנים13:00 - 14:00

 אישי14:00 - 19:00

 (מכללת כנרת ) מכללת כנרת - מפגש חשיבה17:30 - 20:00

יום שישי 05 נובמבר
 (שרונה - חוות דאבל קיי) אליפות קאטינג00:00

שבת 06 נובמבר
 (שרונה - חוות דאבל קיי) אליפות קאטינג00:00

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)

  ארז קמחי - ההרחבה במצפה  (אופיר,עדי,יצחק)11:30 - 12:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 אישי13:00 - 18:00

 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 הנהלה18:00 - 20:00

יום שלישי 02 נובמבר
 (לשכה) בני גורפינקל - פגישה אישית 08:30 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע. רון תירוש - תקשורת 09:30 - 10:00

 -  (זום) התנגדויות 2/11/21 - מתחילים 09:4009:40 - 16:40
מירב ממן

  סיור של דירקטוריון הימנותא - לו"ז בגוף הזימון10:00 - 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
 מיזם ספורט בסמוך לכדורי (אופיר,נפתלי, 09:00 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה)יצחק, רון ליכטנפלד) 

 ישיבת הכנה להצגת תב"ע כפר חיטים  ( יצחק, 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה)אופיר, עדי)

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

 שת"פ רשויות בקדמת גליל  (כמאל סעד, 12:00 - 13:00
 -  (מועצה אזורית גליל תחתון- לשכת ראש המועצה)נפתלי,שלמה)

ניצן פלג

 (מועצה  חיבורים בהרחבות כפר קיש והזורעים14:00 - 15:00
 - eitan.sharabi@iec.co.ilאזורית גליל תחתון - קומה 2 במעלית)

 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)

 - ניצן  (שדמות דבורה) ירון שור - פגישה אישית 20:00 - 21:00
פלג


