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יולי 2021
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10 יולי 2021

יום שני 05 יולי
 נסיעה להנובר- פרידה מהממונה על המחוז 

 מליאה מחוזית08:30 - 09:00

יום רביעי 07 יולי
 נסיעה להנובר- פרידה מהממונה על המחוז 

 - ניצן פלג (טלפוני ) שיחת ועידה - בנושא מיתוג21:00 - 21:30

יום שישי 09 יולי
 דני עטר - קפה09:00 - 10:00

 דודו ברגר- פגישה אישית 10:00 - 11:00

שבת 10 יולי

יום ראשון 04 יולי
 נסיעה להנובר- פרידה מהממונה על המחוז 00:00

 לאסוף את נועה ושיר07:30 - 08:00

 הפעלת המזנון בצומת גולני  (נציגי אגף 08:30 - 09:00
השיקום של משהב"ט, נפתלי, שמוליק, אופיר, יצחק, ערן 

 - ניצן פלג (לשכה)דננברג (האח ונציג חברת שטראוס)

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

- ניצן פלג

 (לשכה) נועה אוקסינר כאן 11 09:30 - 10:00

 יציאה לשדה תעופה11:30 - 12:00

 טיסה להנובר16:00 - 19:00

יום שלישי 06 יולי
 נסיעה להנובר- פרידה מהממונה על המחוז 

 לאסוף את נועה ושיר07:30 - 08:00

יום חמישי 08 יולי
 נסיעה להנובר- פרידה מהממונה על המחוז 00:00

 נחיתה מהנובר- לופטהנזה 15:30 - 16:00

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15

 (אמפי כדורי ) הופעה של עברי לידר 19:30 - 22:00



2 ניצן פלג09:23 01/08/2021

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
293031

אוגוסט 2021

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

יולי 2021

11 יולי 2021 - 
17 יולי 2021

יום שני 12 יולי
 ישיבת מליאת הוועדה המחוזית לתו"ב, מחוז 09:00 - 18:00

 - רחל פרץ (zoom לשכת תכנון צפון 1)צפון

 - נוי  (לשכה) סיכום שנה תכנית מעג"ן במעונות13:00 - 14:00
הוכמן

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

 - ניצן פלג (מסד) הצגת תב"ע מסד לתושבים 19:30 - 21:00

יום רביעי 14 יולי
 לאסוף את נועה ושיר07:30 - 08:00

 (אולם ישיבות -  ישיבת התנגדויות - 09:0014/7/21 - 16:00
 - מירב ממןנוכחות חברים באולם)

 אישי16:00 - 19:00

 (זום - קישור עמותת בוגרי כדורי - ישיבת הנהלה 20:30 - 21:30
יישלח בהמשך )

יום שישי 16 יולי
 ("סורה מארה" ציקלג 21 תל  חתונה שי ומעיין 16:00 - 17:30

אביב  (כניסה דרך החניון בציקלג 21))

שבת 17 יולי

יום ראשון 11 יולי
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:00

 סיור וישיבת עבודה אשכול כנרת עמקים - 09:00 - 12:30
 - ניצן פלג (טבריה- אשכול כנרת עמקים )מנהלי אגפים 

 אישי13:00 - 16:00

 דובי אמיתי- נשיא התאחדות התעשיינים- 16:00 - 17:00
 (כפר תבור- מחדר ישיבות בנושא אדמות חקלאיות בכפר תבור 

במועצה)

 (הודיות ) ישיבת דירקטוריון  הודיות -17:00 - 18:00

 (גבעת אבני - פאב המלתחה) מסיבת מתגייסים 20:00 - 21:00

 הצגת תיאטרון נשים - הצגה לגברים בלבד20:30 - 21:30

יום שלישי 13 יולי
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

 - לימור ספראי (אגף החינוך) ועדת העברות08:30 - 09:00

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

 -  (לשכה) יוסי טרפ - פגישה אישית (הזורעים)10:00 - 10:30
ניצן פלג

 (לשכה  עשהאל זוננברג - ארבל- פגישה אישית 11:00 - 11:30
(

 - ניצן  (לשכה) אוריאל קופל- נושאים שוטפים 11:30 - 12:00
פלג

 פגישה עם ראש מועצת טורען בנושא המחצבה  13:00 - 14:30
 - ניצן  (מסעדת הר תבור בכניסה לכפר כמא)(+ גזברי הרשויות)

פלג

 - ניצן  (לשכה) שניר אלמליח - יוזמות במרחב 15:00 - 15:30
פלג

 יובל הרשקוביץ -שת"פ בנושא מחזור 15:30 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה )אלקטרוניקה (+מיקי)

 פורום הנהגות ישובים - סדנה לכל חברי הועדים19:00 - 22:00
 - בתיה חנניה (המרכז הקהילתי)(מקומי ואגשח) ע"י הטריבונה 

יום חמישי 15 יולי
 אשר ליכטבראון + חברי המועצה הדתית 08:30 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה )הנבחרת (15.7.2021 בשעה 8:30)

 "בידיים שלנו" - הצגת תקציב תשפ"ב (לימור, 09:30 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכת ראש המועצה )נפתלי, אורטל,מוטק'ה, עליזה)

 פגישת התנעה - מירוץ הבנים  ( אמל אסד, רוני 10:30 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה)קינן, ארי מובסוביץ,נפתלי,אמיתי, אורטל)

 ילדים ונוער- צרכים מיוחדים במועצה- חשיבה 12:00 - 13:00
 משותפת ופיתוח אפשרויות למענה (לימור, עינת, רוני, אופיר)

 - ניצן פלג(לשכה )

  לביא - נושאים בגוף המייל (יאיר ריינמן, חיים 13:00 - 14:00
 (לשכת ראשקליין, אמנון סודרי, שלום אשכנזי ,  אופיר, פרסמן)

 - ניצן פלגהמועצה)

 (לשכה) זיו אהרון - כפר זיתים - פגישה אישית 14:30 - 15:00

 טלי צור+נעמה קנטור -  (שדה אילן)  בנושא 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה )התיכון הדתי  (+לימור)

 - ניצן פלג (לשכה) יובל חלמיש - נהר הירדן 15:30 - 16:00

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15

 (קפהדרציה - כפר תבור ) ירון שור- פגישה אישית 19:00 - 20:30
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יולי 2021

18 יולי 2021 - 
24 יולי 2021

יום שני 19 יולי
 (ירושלים ) כנסת 08:00 - 16:00

 - רון יור ועדת חוקה גלעד קריב - פגישת היכרות14:00 - 14:30
תירוש

 דיון בנושא אכיפה בזמן קורונה עם השר 14:00 - 15:00
לבטחון פנים מר עמר בר לב ומנכ״ל המשרד לבטחון פנים מר 

 - חיים ביבס (zoom)תומר לוטן

יום רביעי 21 יולי
 (מלון  כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם 2021-תשפ"א

 - Or Kobiקדמא)

 אישי13:00 - 19:00

יום שישי 23 יולי

שבת 24 יולי

יום ראשון 18 יולי
 (חגים דתיים יהודיים) תשעה באב

 (גליל סנטר- חנות חמישית  תיאוריה - קורס משיט08:30 - 10:00
מימין )

 הנהגת הורים - כדורי יסודי  11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה )(+אופיר,לימור,נציגי ההורים)

 דודו תורג'מן- מפקד יחידת ארז- בנושא פשיעה 12:00 - 12:45
 - ניצן פלג (לשכה )חקלאית  (+אמיתי, אילן, אוריאל)

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 20 יולי
  כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם 2021-תשפ"א00:00

 - Or Kobi(מלון קדמא)

יום חמישי 22 יולי
  כנס ראשי מועצות אזוריות וסגניהם 2021-תשפ"א00:00

 - Or Kobi(מלון קדמא)

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15

  מפגש עם ח"כ גדעון סער - אצל חסן אל הייב 19:00 - 20:30
(נוף הגליל רחוב אגוז 4)

 חתונה - ספיר וששי (הבן של שמואל בוקובזה 20:30 - 22:00
 (אולמי מאגיה )-מחלקת תחבורה)

  פה ריפריה מדברת - אהבה זה כל הסיפור 20:30 - 22:00
(מועדון המחלבה - שדמות דבורה )
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31 יולי 2021

יום שני 26 יולי
 שת"פ בנושא גיל הגליל  כפר תבור- גליל תחתון09:00 - 10:00

 (מועצה ( עודד הלפרין, עופרה -מנהלת הרווחה, רוני , עינת )
 - ניצן פלגאזורית גליל תחתון - לשכת ראש המועצה )

 ליאת ובנציון ליכטמן- גבעת אבני - פגישה 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכה )אישית 

 יציאה לכנסת11:30 - 13:00

 הזמנה: פ.ע בזום, ועדת כח אדם בנושא מכרז 12:00 - 14:00
(IDT) 14:00 - 12:00 ,2021 מנהל פיתוח כלכלי, יום ב׳ 26 ביולי

(nitzanpeleg@glt.org.il) 
https://us02web.zoom.us/j/84060933379?pwd=ZEJHNy9aSlN6Uk1)

(Ybkdub29SZnBLZz09eshcol@kineretamakim.org - 

 כנסת - מחאת ראשי רשויות למען החקלאות13:00 - 14:30

 (עין  הופעה- עידן רייכל - פסטיבל בין הכרמים 21:00 - 22:30
הוזים )

 קרולינה- שדמות דבורה21:00 - 22:30

יום רביעי 28 יולי
 (ZOOM) ועדת נוף09:00 - 15:30

 אישי15:30 - 20:30

יום שישי 30 יולי

שבת 31 יולי

יום ראשון 25 יולי
 - 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

 (zoom לשכת תכנון  ועדת נוף 2572021 - מעגן10:15 - 12:15
 - דן קרקליסצפון 2)

 פגישת זום עם עם מוא"ז  גליל תחתון בנושא 12:00 - 13:00
אורט כפר זיתים. משתתפים: ניצן פלג ראש המועצה ,יצחק 
פרסמן – מהנדס המועצה ואופיר שיק- סגן ראש המועצה . 
נציגי רמ"י: תמיר, אפרת ו, ערן, הילה/ספיר דיין, שלומית, 

 - תמיר ברקין (ZTAMIR) (חדר זום 12)איריס ורד/שירן ויובל סגל.

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 27 יולי
 - טלי גנור (זכרון יעקב/קיסריה) יום גיבוש אגף הנדסה 

 לאסוף את נועה ושיר07:30 - 08:00

 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:15

 (ארבל ) ביקור תנחומים- משפחת אביטל 09:30 - 10:30

 אישי - זום 11:00 - 12:00

 (לשכה ) שמעון רווח- הזורעים - פגישה אישית 13:00 - 13:30

  עמותת חמניות (רוני, נפתלי, שלמה, עינת)14:00 - 15:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 החלפת אתר המועצה (שלמה, נפתלי,אבי בר 15:00 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה)יאיר, רוני קוך,ניצן מונק,רון, אופיר- לבחירה)

 -  (כפר זיתים) ביקור שר התקשורת בכפר זיתים  16:00 - 16:45
ניצן פלג

 פגישת עבודה- שר התקשורת  (נפתלי, פרסמן, 17:00 - 18:00
 - ניצן פלג (לשכה)רון)

 ועדה חקלאית  - סדר יום יישלח בהמשך  (27.7 17:00 - 19:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות במועצה )בשעה 17:00) 

 כפר קיש - כנס משתכנים  (+נפתלי, רוביק' 20:00 - 21:00
 - ניצן פלג (כפר קיש)ודוד, ציון)

יום חמישי 29 יולי
 (אזור תעשייה ) סיור במפעל בירמן 09:00 - 10:30

 ביקור של הנהלת פוריה בקבר יתרו11:00 - 12:30

 -  (לשכה) סיכום חצי קדנציה ( רוני, רון,נפתלי)12:30 - 13:30
ניצן פלג

 - ניצן (לשכה ) זמורה יועץ- ארבל- פגישה אישית 13:30 - 14:00
פלג

 נסיעה לנס הרים14:00 - 17:00

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15

 (נס הרים) מפגש אצל ח"כ יועז הנדל 17:00 - 23:00


