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01 אוגוסט 2021 - 
07 אוגוסט 2021

יום שני 02 אוגוסט
 (zoom  ישיבת מליאת הוועדה המחוזית לתו"ב 09:00 - 18:00

 - רחל פרץלשכת תכנון צפון 1)

 תחנת מד"א גבעת אבני - דודו ברגר, פרסמן, 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה)אופיר

 היכרות עם רעות טל לוי - מנהלת קהילה גבעת 14:00 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה)אבני 

יום רביעי 04 אוגוסט
 מפגש עם ספורטאים שזכו באליפות ישראל 08:30 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה)בג'ודו 

 FW: ישיבת ועדת משנה לתכניות נקודתיות 09:15 - 09:35
 ועדה מחוזית  - 251-0924001 שינוי תוואי דרך (טורעאן) 

 - mavat_system@iplan.gov.il(ישיבה מקוונת באמצעות זום)

 יציאה ללוד 09:30 - 12:00

 - Liat Basis (המלאכה 4 לוד) ניצן וליאת: 12:00360 - 13:15

 אישי15:00 - 18:00

 (גבעת אבני - לו"ז  ליגת קטרגל ילדים - גמרים 18:00 - 22:00
מפורט בפנים)

יום שישי 06 אוגוסט
 טקס סיום אצל אילאיל - קורס מדריכים11:00 - 12:00

 שיעור מעשי  שיט15:00 - 16:00

שבת 07 אוגוסט
 קורס שיט שיעור מעשי 09:00 - 10:00

יום ראשון 01 אוגוסט
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:30

 (אולם תבור,  לידיעה - מכרז ניהול- ממ"ד לביא09:00 - 10:00
 - טליה טאלרקומה 4)

 יציאה לרשות ניקוז11:00 - 11:30

 שביל אופניים סובב כפר כמא - פגישה ברשות 11:30 - 13:00
 - Rashut Hanikuz  (משרדי רשות הניקוז, קיבוץ בית השיטה)הניקוז

Yardend Dromi

 אישי13:00 - 17:00

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

יום שלישי 03 אוגוסט
  תיכון דתי , שירת הגליל - (נפתלי, לימור,אופיר)08:15 - 09:30

 - ניצן פלג(לשכה)

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

 - ניצן פלג (לשכה ) עידן לב רן - פגישה אישית 10:00 - 10:30

 (לשכה אשר צוריאל - בנושא הרפת - שדה אילן 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג)

 -  (לשכה ) יהודה הרצליך- בנושא שירת הגליל 11:30 - 12:00
ניצן פלג

 קול קורא - בנושא הרחבת האמפי - לכדורי 12:00 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)חקלאי  (רון,שלמה,יצחק, רועי בר אילן)

 - ניצן פלג (לשכה) אלי קליין - בנושא המשק 13:30 - 14:00

  (לשכה ) מישל ברששת - בנושא הנחלה  (יצחק)14:00 - 14:30
- ניצן פלג

 דרכים חקלאיות שרונה ( ניצן, אופיר, אוריאל , 15:00 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה- גליל תחתון )אושרי ילוז , רן מולכו) 

 - לימור ספראי (לישכה) תיגבור סייעות16:00 - 17:00

 ההזמנה עודכנה: טקס חלוקת פרסים "מילה 18:00 - 19:30
 (IDT) 19:30 - 18:00 ,2021 במקום" (כדורי), יום ג׳ 3 באוגוסט

יום חמישי 05 אוגוסט
 ראיונות מכרז מנהל פיתוח כלכלי- אשכול כנרת09:00 - 16:00

 (IDT) 16:00 - 09:00 ,2021 עמקים, יום ה׳ 5 באוגוסט
(nitzanpeleg@glt.org.il)(אחווה 23, טבריה, ישראל)  - 
eshcol@kineretamakim.org
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08 אוגוסט 2021 - 
14 אוגוסט 2021

יום שני 09 אוגוסט
 אחריות משותפת- תכנית עמיתים00:00

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

יום רביעי 11 אוגוסט
 אחריות משותפת- תכנית עמיתים00:00

יום שישי 13 אוגוסט
 (משפחת שחר- שדמות דבורה ) יום הולדת לשיר 17:00 - 23:00

שבת 14 אוגוסט

יום ראשון 08 אוגוסט
 מחוץ למשרד08:30 - 11:00

  11:30- סיור עם צפי פלג אצל מוטקה פנחסוב 11:30 - 12:30
 - ניצן פלג(קדמת גליל )

 הקמת בית מלון בגליל תחתון - צומת פוריה- 12:45 - 13:15
שיחת היכרות בין היזם -נפתלי שטיצר לראש המועצה -ניצן 

 - ניצן פלג (ZOOM )פלג  ( +הדס,יצחק)

 אישי13:00 - 15:00

  פגישה עם ח"כ יעל רון בן משה בנושא כביש 15:0065 - 16:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 שיחה עם הורי בית חינוך גלילי - בנושא החלפת18:00 - 18:30
 - ניצן פלג (ZOOM)מנהל

יום שלישי 10 אוגוסט
 אחריות משותפת- תכנית עמיתים

 - ניצן  כביש 65 כתבה כאן 11 נפגשים בצומת נין10:30 - 13:00
פלג

 (גבעת אבני) אצל גיא מורד- גבעת אבני20:30 - 21:30

יום חמישי 12 אוגוסט
 יגאל וסיגל טוויל- בנושא הרפת (יצחק, הדס, 08:30 - 09:00
 - ניצן פלג (לשכה)מיקי,שמוליק)

 -  (לשכה) שמוקלר - כפר קיש- פגישה אישית 09:00 - 09:30
ניצן פלג

 (חרוב 17א' -  נעמה בן תנחום - פגישה אישית 10:00 - 10:30
כפר תבור )

 כביש 65 - מחאה (עודד הלפרין, אורית עבו, 11:00 - 11:30
ארז די טור, רונן בטמן, גדי אלפסי, עירן אדמוני,יניב גלוגר, רון 

 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון)תירוש)

  עודד הלפרין+ יצחקי טישלר- בנושא כביש 65 11:30 - 12:00
 - ניצן פלג(גליל תחתון- לשכה)

 מבנים בגליל תחתון שטרם קיבלו אישור גמר 12:00 - 13:00
 - אורטל חנון (זום)בניה ברשות הכבאות

 ביקור בהודיות- עבודות בינוי אולם ספורט  14:30 - 15:30
 - ניצן פלג (הודיות )(+יצחק,ציון)

 - ניצן  (לשכה ) שרונה- הכנה לפגישה עם יהונתן16:30 - 17:30
פלג

 (אולם תרבות  אירוע תרבות - קרקס אפריקאי17:30 - 18:30
אזורי- גבעת אבני)
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15 אוגוסט 2021 - 
21 אוגוסט 2021

יום שני 16 אוגוסט
  פגישה עם ח"כ מנסור עבאס - בנושא כביש 09:0065 - 10:30

 - ניצן פלג(חדר ישיבות- מועצה אזורית הגליל התחתון)

 שיחה עם רחל בנושא ביטוחים שיש דרך ארגון 11:00 - 11:30
 (טלפוני)נכי צה"ל

 מפגש עם הקבלן של 767 13:00 - 14:00

 קורס דירקטורים - מפגש סיום 17:00 - 20:30

 מפגש היערכות לפתיחת שנת-הלימודים עם 19:30 - 21:00
עוזר שר הביטחון, הממונה על ההתגוננות - מר משה אדרי, 

מנכ"ל משרד החינוך מר יגאל סלוביק, והגב' טליה לנקרי ראש 
 מחטיבת העורף במל"ל

https://us06web.zoom.us/j/82968219069?pwd=U3VEa1JMVlJJVUx)
(NcXJzM2tpSmFIUT09קורל טייג - 

 אירוע תרבות - מופע סטנדאפ לצעירים - גיא 20:30 - 21:30
 (אולם תרבות אזורי - גבעת אבני)הוכמן

יום רביעי 18 אוגוסט
 קייטנת כנפיים

 קייטנת כנפיים- בית ירח - פעילות ימיה09:00 - 09:30

 גרשון לוי + אשר ליכטבראון -בנושא מועצה 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )דתית  ( 18.8 בשעה 10:00)

  דני עטר - ניהול פרוייקטים  (+אופיר, פרסמן)11:00 - 11:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 - ניצן פלג (קדמת גליל ) סיור בקדמת גליל 11:45 - 13:00

 אישי13:00 - 19:00

יום שישי 20 אוגוסט

שבת 21 אוגוסט
 יום הולדת לשרון

יום ראשון 15 אוגוסט
 יום כיף עובדי מועצה

 - טלי גנור יום גיבוש מועצתי08:00 - 17:00

 ישיבת מליאה - 15.8.2021 בשעה 18:00 כפר 18:00 - 20:00
 - ניצן פלג (כפר קיש- אצל נועם תבור)קיש- אצל נועם תבור

יום שלישי 17 אוגוסט
 קייטנת כנפיים00:00

 פתיחת קייטנת כנפיים- גן גורו09:00 - 10:30

 - יהונתן כהן-ליטאנט (זום) פגישה בנושא שרונה14:00 - 15:00

 הרחבה כפר זיתים - פגישה עם משפחות בנושא 16:00 - 17:00
 -  (חדר ישיבות )אכיפת בנייה (+ יצחק, דינה חנוכה, אבנר כהן)

ניצן פלג

  הופעה עידן רייכל - הזמנה של שמעון לנקרי 20:00 - 23:30
(עכו -היכל התרבות החדש )

יום חמישי 19 אוגוסט
 קייטנת כנפיים00:00

 שולי בן לולו - פגישה עם ניצן ( + אופיר, נפתלי)08:30 - 09:00
 - ניצן פלג (לשכה )

 פגישה עם ראש המועצה גליל תחתון ניצן פלג 09:00 - 10:00
 -  (מועצה גליל תחתון)ונציגי קק"ל בנושא מתחם קק"ל גולני

עמרי בונה

 (לשכת ראש  פגישה עם מיטל עזר- גבעת אבני10:00 - 10:30
המועצה )

  צביקה כנעני - בנושא הנחלה (+יצחק , הדס) 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 לדבר עם איברהים חג'אזי בנושא כביש 11:0065 - 11:30

 (טבריה- חוף גיא) סיום קייטנת כנפיים חוף גיא 11:30 - 13:30

 תוכנית  ניקוז שדה אילן - אילניה - פגישה 14:00 - 15:30
 (במועצה לקבלת החלטות בעניין אופן הביצוע וחלוקת המימון

 משפחת ואזן - בית רימון - בנושא חינוך  15:30 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה)(+נפתלי) 

 נסיעה לגדרה16:30 - 19:00

 (גדרה רחוב שוהם 2א') מסיבת שחרור של אדם 19:00 - 22:00
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22 אוגוסט 2021 - 
28 אוגוסט 2021

יום שני 23 אוגוסט
 ישיבת מליאת הוועדה המחוזית לתו"ב, מחוז 09:00 - 18:00

 - רחל פרץ (zoom לשכת תכנון צפון 1)צפון

יום רביעי 25 אוגוסט
 שרון בחופש

 פ.ע. ראומה ביים - יד ששון - שיתוף בעשייה 08:30 - 09:30
 (לשכה - ובאתגרים הבית ספריים (ראומה,עליזה, פיני , לימור)

 - ניצן פלגמועצה )

 סיור- חב' מחזור ירוק - קדמת גליל  (לימור, 10:00 - 11:30
 - ניצן פלג (אזור תעשייה קדמת גליל )מיקי) - יובל הרשקוביץ

 (אצלו  11:45 - חיים אדלשטיין  פגישה אישית 11:45 - 12:45
 - ניצן פלגבמשרד- מול מולטי סרוויס (מעל חנות פיתוחים) )

 אישי13:00 - 19:00

 ערב באתר גולני-הענקת אות המערכה לרצועת19:00 - 21:30
 -  (אתר גולני )הביטחון בנוכחות רא"ל אשכנזי ורא"ל אייזנקוט 

ניצן פלג

יום שישי 27 אוגוסט

שבת 28 אוגוסט
  21:00 - גמר ליגת קטרגל ע"ש אליאל בן יהודה 21:00 - 22:30

 - ניצן פלג(מגרש כפר תבור)

יום ראשון 22 אוגוסט
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:30

 - ורד כהן (זום) יום הערכות גננות וסייעות08:30 - 09:00

 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 24 אוגוסט
 שרון בחופש00:00

 יציאה לירושלים07:30 - 09:30

 ועידת החינוך הראשונה של השלטון המקומי - 09:30 - 17:00
 (בנייני האומה ירושלים )במעמד רוה"מ ושרת החינוך

יום חמישי 26 אוגוסט
 שרון בחופש00:00

  גן שקד- שרונה (ארנה מוסל, נפתלי,לימור,ורד)08:30 - 09:00
 - ניצן פלג(לשכת מנכ"ל)

 הקמת מרכז מחקר לטיפוח הסוס הערבי (נועם 09:00 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה)תבור, יהודה שטראוס,דן שטראוס, אור ניר )

 ראיון ברדיו בנושא כביש 09:4065 - 10:00

 אהובה שחור + עודד שוהם - שדמות דבורה- 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכה)פגישה אישית 

 פגישת היכרות עם מבקר משרד הפנים - סמי 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה)מחמיד  (שלמה, אורטל, אלי דהן)

  אוסי אבן צור - תרבות יהודית  (+ טל הדר) 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג(לשכה )

 - לימור ספראי צילומי סרטון לכנס חינוך12:00 - 13:00

  עדכון תקציב ( שלמה, נפתלי, אופיר, אורטל)14:30 - 16:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 16:15 הרחבה כפר חיטים (מגרשים צפוניים) - 16:15 - 17:15
מיכל דור, דניאל מזור, קלמן גרנות,אופיר שיק, יצחק פרסמן, ע

 הפגנה על כביש 65 - צומת גולני 18:00 - 19:30
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יום שני 30 אוגוסט
 - ניצן פלג (לשכה) ארי מובסוביץ- אירועי ספורט08:30 - 09:00

  (לשכה) כביש 768+ כביש גישה מושב הזורעים 09:00 - 10:00
- ניצן פלג

  התאחדות מגדלי הבקר - פגישה בגליל תחתון 13:30 - 14:30
עם ניצן פלג- ראש המועצה (ליאור- מנכ"ל ההתאחדות, טוטי 

 בלוך- יו"ר ההתאחדות, אוריאל, מיקי, אייל שוורץ, שמעון רווח)
 - ניצן פלג(לשכת ראש המועצה - גליל תחתון )

  פגישה עם משפחת שטיין בנושא שירת הגליל 15:30 - 16:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 (כדורי יסודי) טקס קבלת כיתות א' כדורי יסודי16:30 - 17:30

  מפגש עם שמחה גולדין- אבא של הדר גולדין17:30 - 18:00
 - ניצן פלג(מלון לביא)

 ישיבת ראשי רשויות וחברי מליאת אשכול כנרת 18:00 - 19:30
 (מסעדת בציר 66 - כפר תבור)עמקים

יום רביעי 01 ספטמבר
 - לימור ספראי ביקור בבתי הספר08:00 - 13:30

 מיכל פרנק - מנכ"לית משרד התחבורה  - 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (זום)בנושא כביש 65

 הרחבת מסד - תיאום תכנון מול רשות מקרקעי 14:00 - 15:00
 - עדי רובין (זום - קישור בגוף המייל )ישראל 

 נסיעה לירושלים 15:00 - 17:00

 פגישה עם שר האוצר בנושא תקצוב כביש 17:0065 - 18:00

 (זום) הרמת כוסית לרהש עם גדעון סער19:30 - 20:30

יום שישי 03 ספטמבר
 (משק  הרמת כוסית לרה"ש -  ועדה חקלאית 11:00 - 12:00

 - ניצן פלגבירגר)

שבת 04 ספטמבר
 יום הולדת לעינת כספי07:30 - 08:00

יום ראשון 29 אוגוסט
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:30

 - ניצן (לשכה) אלי מובילי גליל תחתון  (+נפתלי)11:00 - 11:30
פלג

  עמית חרמון - שדמות דבורה- פגישה אישית 11:30 - 12:00
(לשכה)

 מונירה פאווז- סייעת בגני המועצה - בנושא 12:00 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)המכרז

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 31 אוגוסט
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

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

  הרמת כוסית לראש השנה לעובדי המועצה 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג(רחבת החנייה ליד אגף החינוך)

 בידיים שלנו - פגישה פנימית (נפתלי, לימור, 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)עליזה, שלמה)

 (לו"ז ייקבע  סיור ח"כ שיקלי בגליל תחתון 12:00 - 16:00
 - ניצן פלגבהמשך )

  משוריין - הרמת כוסית לרה"ש במושב הזורעים20:00 - 21:00
( בחורשה ליד ההרחבה- בכניסה למושב פנייה ימינה)

יום חמישי 02 ספטמבר
 נסיעה למודיעין09:30 - 11:30

 הרמת כוסית לראש השנה תשפ"ב וישיבת 11:30 - 14:00
 (אולמי האחוזה, מודיעין מכבים אסיפה כללית ב-02.09.2021

 - קורל טייגרעות, שד' התעשיות 14)

 היערכות לקראת ועדת הכספים והמשך פעילות14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (מודיעין ) (אלעזר + מבשרת) 

 הרמת כוסית וטקס הנחת אבן פינה- שכונת 17:30 - 18:30
 (בית רימון )השלוחה בבית רימון

 -  (בריכה בשרונה) מסיבת חילוף - גרעין עודד19:30 - 22:00
אלה בדש
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05 ספטמבר 2021 - 
11 ספטמבר 2021

יום שני 06 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ערב ראש השנה

יום רביעי 08 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה (היום השני)

יום שישי 10 ספטמבר

שבת 11 ספטמבר
 (אמפי לוחמי הגטאות) שלמה ארצי20:00 - 22:00

יום ראשון 05 ספטמבר
 - 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

  עמוס וינגרטן - פ.ע. נושאי ועדה מקומית 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 עדי חכמון- משרד האוצר -ניצן פלג - ראש 11:00 - 11:30
 -  (שיחת זום14)מועצה אזורית גליל תחתון - כביש 65

adiha@mof.gov.il

 פוקוז - סיכום פעילות  ( אופיר,נפתלי, רון, שרון 11:30 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה- גליל תחתון), יעל) 

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 07 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה (היום הראשון)

יום חמישי 09 ספטמבר
 אבי ב יאיר בחופש

 (חגים דתיים יהודיים) צום גדליה

 אידית הילל - מושב הזורעים - פגישה אישית   08:30 - 09:00
 - ניצן פלג (לשכה )(+פרסמן)

 אביה אהרון- מנהלת קהילה בית קשת - היכרות09:30 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה)עם ראש המועצה

 קרני חיטין- תיאום ציפיות ל- 2022 (רוני, נפתלי,10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )רון, שלמה)

 נציגי נטופה בנושא מדידות לארנונה  ( שלמה, 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)נפתלי,אושרת )

 - רוני קינן (לשכה מועצה ) מדד קהילתי 12:00 - 13:00

 יפת דוד - בנושא התייחסות למשרד הבריאות 13:00 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה)על המט"ש 

 הקמת תיכון דתי- יישור קו ויציאה לדרך 14:30 - 15:30
משותפת ( גליל תחתון, עמק יזרעאל, משגב - ראש 

 - ניצן  (ZOOM - קישור בקוף הזימון )הרשות+מנהל/ת אגף חינוך) 

 הרמת כוסית עם שר החקלאות ונציגי ארגוני 19:00 - 20:00
 (גבעת סנדו)החקלאות 
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12 ספטמבר 2021 - 
18 ספטמבר 2021

יום שני 13 ספטמבר
  עמיתים- מקפצת אחריות משותפת+ הכנה להסתגלותית

(ירושלים משרד הפנים - אצל גלית וידרמן)

 לידיעה - סיור סליחות בירושלים 15:00 - 18:30

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

יום רביעי 15 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ערב יום כיפור

יום שישי 17 ספטמבר
 ציפורניים + נוגה12:40 - 13:40

שבת 18 ספטמבר

יום ראשון 12 ספטמבר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:30

 (לשכה) הרב רוזנבלט - פגישה אישית 11:00 - 11:30

 אישי13:00 - 20:00

  שיחת ועידה עם עו"ד דוד גיט - בנושא בג"צ 14:00 - 14:30
 - ניצן פלג(טלפוני )

  תשליך הפוך  - ניקיון בשביל סובב כינרת 17:00 - 19:00
(כניסה דרך חוף צינברי )

יום שלישי 14 ספטמבר
 טיפול בביה"ח לחופית

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

 10:15  - קשת בגליל - הנחת אבן פינה וקבלת 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג (קשת בגליל - כדורי)ילדי כיתה א

 שמעון אפנג'ר - כפר חיטים - פגישה אישית   (+10:30 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )ורד)

 - ניצן  (לשכה) רוביק' סמאג'ה - שיחה אישית 11:00 - 11:45
פלג

 עין גב 12:00 - 14:00

 - ניצן פלג (לשכה) אוריאל קופל- נושאים שוטפים14:00 - 14:30

 - ניצן אמיל  (מעוצה אזורית גליל תחתון ) עיזבות14:30 - 15:00
[Nitzan Meir] מאיר

 זום בנושא חקלאות (ח"כ רם שפע, שרה מירב 20:00 - 21:00
 (קישור בגוף הזימון )מיכאלי והשר עומר בר לב)

יום חמישי 16 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) יום כיפור
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19 ספטמבר 2021 - 
25 ספטמבר 2021

יום שני 20 ספטמבר
 חופשה מרוכזת סוכות  לעובדי המועצה 00:00

 (חגים דתיים יהודיים) ערב סוכות

יום רביעי 22 ספטמבר
 חופשה מרוכזת סוכות  לעובדי המועצה 

 (חגים דתיים יהודיים) חג סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)

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

יום שישי 24 ספטמבר
 חופשה מרוכזת סוכות  לעובדי המועצה 

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

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

שבת 25 ספטמבר
 חופשה מרוכזת סוכות  לעובדי המועצה 

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

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

יום ראשון 19 ספטמבר
 - 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

 -  (לשכת ראש המועצה גליל תחתון) מצפה נטופה10:30 - 11:30
משה מזרחי

 הצגת סיכום פעילות מחלקת פיקוח  (3 11:30 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)רבעונים) - נפתלי, שלמה,יצחק,אלון

 הרב גרינבוים - פגישה אישית בנושא כפר 12:30 - 13:00
חיטים

 אישי13:00 - 17:30

 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה 17:30 - 19:00

יום שלישי 21 ספטמבר
 חופשה מרוכזת סוכות  לעובדי המועצה 

 (חגים דתיים יהודיים) סוכות (ישראל)

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

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

יום חמישי 23 ספטמבר
 חופשה מרוכזת סוכות  לעובדי המועצה 

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

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

 (כנרת ) סיור בשיטור ימי בכנרת - יוחאי לנקרי 10:00 - 11:00
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26 ספטמבר 2021 - 
02 אוקטובר 2021

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 )


