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יום שני 03 מאי
 פגישה עם ראשי רשויות ונציגי קק"ל בנושא 09:00 - 10:30

 - עמרי בונה (מועצה גליל תחתון)רכישת קרקעות 

 פגישת עבודה עם ניצן פלג, ירון אוחיון, עמרי 10:30 - 11:00
 - עמרי בונה (מועצה גליל תחתון)בונה וגיל עצמון

 (אזור תעשייה קדמת גליל סיור במפעל אקליפטופ 11:30 - 13:00
 - עמרי בונה, רחוב היהלום 119)

 היכרות עם מפקד כב"א טבריה החדש- בוריס 14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה)אייזנברג (+ נפתלי, אמיתי)

 מצפה נטופה - נושאים שוטפים  (אור קריספיל, 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה)יום טוב בן ששון, נפתלי , אופיר)

יום רביעי 05 מאי
 נציגות הורי יד ששון - בנושא קידום בית הספר 08:30 - 09:30
 - ניצן פלג (לשכה)(לימור, אופיר)

 (אגף רישום תלמידים תושבי חוץ+ועדת העברות09:30 - 12:00
 - לימור ספראיהחינוך)

 (קדמת  שניר אריש- בידיים שלנו - משרד החינוך12:00 - 13:00
גליל)

  רוטמן- בחינת בעלות  -פגישה מקדימה - רועי 13:00 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה)בר אילן, שלמה, נפתלי

 - ניצן פלג (כפר זיתים) סיור אצל יהודה הרצליך 13:30 - 14:30

  סיור ח"כ יועז הנדל במועצה אזורית גליל תחתון17:30 - 19:30
 - ניצן פלג(גליל תחתון - לו"ז מסודר יישלח בהמשך )

יום שישי 07 מאי

שבת 08 מאי

יום ראשון 02 מאי
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:30

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

 - ניצן פלגישיבות )

  ישיבת צוות פיקוח - ( יצחק, הדס, אלון )10:30 - 11:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 ההזמנה עודכנה: הפקת לקחים - ניווט כדורי 12:00 - 13:00
 (IDT) 13:00 - 12:00 ,2021 ע"ש יגאל אלון, יום א׳ 2 במאי

(nitzanpeleg@glt.org.il)( חדר ישיבות הנהלת כדורי)  - 
royb@kadoorie.org.il

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 04 מאי
 9.00 פגישה בנושא פעילות התנועה החדשה 09:00 - 10:00

 - תום (מועצה גליל תחתון לשכה של ניצן פלג)במועצה 

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

 גרשון לוי - מועצה דתית 11:00 - 11:30

 סיור- מצפה נטופה 13:30 - 14:30

 נסיעה לשוהם14:30 - 16:30

 (ירושלים) מפגש ראשי רשויות עם יועז הנדל16:30 - 18:00

 שיחה טלפון בנושא תקצוב כביש 65: קובי 17:00 - 17:15
 -  (טלפונית )בליטשטיין + ניצן פלג + אלעזר (יועצו של ניצן)

Blitshteiny@mof.gov.il

 (בענה- דיר אל  אירוע פתיחה סניף של דבאח 20:00 - 21:00
אסד)

יום חמישי 06 מאי
  7:45 פגישה עם שר החקלאות - אלון שוסטר07:45 - 09:00

(צומת שמשון)

 ערב הוקרה לצח"י - פגישה מקדימה (עינת, 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכת מנכ"ל )נפתלי, זוהר)

 פגישה עם יהודה גמליאל11:00 - 11:30

 אישי13:00 - 17:30

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

 עמותת בוגרי יהל"מ- ערב השגרירים של קמפיין19:00 - 19:30
 (zoom)גיוס ההמונים
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09 מאי 2021 - 
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יום שני 10 מאי
 ישיבת מליאת הוועדה המחוזית לתו"ב, מחוז 09:00 - 18:00

 - רחל פרץ (zoom לשכת תכנון צפון 1)צפון

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

יום רביעי 12 מאי
 ועדת נוף08:00 - 13:00

 - ניצן פלג (לשכת ראש המועצה) הערכת מצב08:30 - 09:00

 אישי13:00 - 19:00

 הפגנה - צומת גולני 18:00 - 19:00

יום שישי 14 מאי

שבת 15 מאי

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

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

 - ניצן פלגישיבות )

 דינה חנוכה + אבנר כהן - פ.ע. נושאים שוטפים 10:30 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה)כפר זיתים 

 אישי13:00 - 20:00

 גיא מורד - ארוחת ערב 20:00 - 21:00

יום שלישי 11 מאי
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע. רון תירוש - תקשורת 08:30 - 09:30

  עירא וייסמן - שדה אילן - פגישה אישית 10:30 - 11:00
(לשכה)

  (לשכה) יפת דוד - מערכת ביוב ונושאים שוטפים11:30 - 12:30
- ניצן פלג

 -  (מועצה אזורית גליל תחתון) פגישה גליל תחתון 13:30 - 15:00
מועלם עידן

  כינוס אסיפה כללית-עמותת הידידים 15:00 - 16:30
 - עדנה לפידות(אודיטוריום המרכז הרפואי )

 תקן לסגן בבית חינוך גלילי  (אופיר, 17:30 - 18:00
 - ניצן פלג (טלפוני )שלמה,נפתלי, לימור)

 (שירת  18:45 - אירוע סיום מסכת שירת הגליל18:45 - 19:15
הגליל)

יום חמישי 13 מאי
  שלמה יעקב - פגישה אישית  (+ עינת כספי)10:00 - 10:30

 - ניצן פלג(לשכה)

  פקח נזקי בע"ח  (ניצן, מיקי, אוריאל, שלמה)10:30 - 11:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 סיור אזור תעשייה קדמת גליל 11:30 - 13:30

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 15:30 - 15:45

 הערכת מצב ראשי המועצות האזוריות עם שר 16:00 - 17:00
 - Or Kobi (https://zoom.us/j/99615502425)הביטחון- תזכורת!

 טקס קבלת ספר תורה - כיתה ד' - בית חינוך 18:30 - 19:30
 - ניצן פלג (בית הכנסת העתיק בארבל)קשת בגליל

 (שדמות דבורה) חנוכת מרום פילאטיס 20:00 - 21:00
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16 מאי 2021 - 
22 מאי 2021

יום שני 17 מאי
 שבועות 

יום רביעי 19 מאי
 -  (בהתם ללו"ז שייקבע) סיור גנים ( ורד, לימור)08:00 - 10:30

ניצן פלג

 (לשכה) נחלת הרצליך - יהודה הרצליך  11:00 - 11:30

 אישי12:00 - 14:00

 סיור בנבי שועייב עם דלית זילבר , יהונתן 14:30 - 15:30
ליטאנט ועידן גרינבאום 

 סיור בכפר חיטים  (גפן גולן, דניאל מזור, 15:30 - 16:00
 - ניצן פלג (כפר חיטים )ויקטור- חב' יחזקאל מורד)

יום שישי 21 מאי

שבת 22 מאי
 יום הולדת ליצחק פרסמן07:30 - 08:00

יום ראשון 16 מאי
 ערב שבועות 

יום שלישי 18 מאי
 (חגים דתיים יהודיים) איסרו חג שבועות (ישראל)

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

 (חדר   הרחבת כפר קיש - הצגת תכנון ראשוני 11:30 - 12:30
 - עדי רוביןישיבות מ.א הגליל התחתון )

 (חדר ישיבות מ.א הגליל  הרחבה כפר חיטים 12:30 - 13:30
 - עדי רוביןהתחתון )

 סיור באולם התרבות החדש בגבעת אבני 14:00 - 14:30

 הרחבה מושב הזורעים- תשלום עבור שדרוג 15:00 - 16:00
 (לשכתתשתיות הישן (נפתלי, פרסמן, דוד יוסף, נציגי הזורעים)

 - ניצן פלגראש המועצה )

 נציגי כפר זיתים- בנושא המפטמות ביישוב  16:00 - 17:00
 - ניצן פלג (לשכה)(+מיקי, הדס, יצחק, שמוליק ענב)

 פתיחת מועדון "שחקים"- המועדון לילדים 17:00 - 19:00
 - בתיה חנניה (כדורי)המיוחדים בגליל התחתון

יום חמישי 20 מאי
  שירת הגליל - היערכות לפגישה עם ההורים 08:30 - 09:30

 - ניצן פלג(לשכת ראש המועצה)

 עמנואל טננבאום - פגישה אישית - שדמות 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכה )דבורה 

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 15:30 - 15:45

 (חדר ישיבות  פגישה ועדת איכות הסביבה 16:00 - 17:00
 - מיקי רייך-מועצה)
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23 מאי 2021 - 
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יום שני 24 מאי
 ניצן חופש08:00 - 16:00

 (כפר  סיור בנושא סיב אופטי בכפר חיטים 14:30 - 15:30
חיטים)

יום רביעי 26 מאי
 מפגש ראשי רשויות בנושא – תכנון ארוך טווח 09:00 - 12:00

 (חדר ישיבות מוא"ז משגב)ביישובים הכפריים בגליל 

 (ZOOM) ועדת נוף13:00 - 14:30

 אישי14:30 - 19:00

יום שישי 28 מאי
 (כפר תבור -  פסטיבל יין בכפר (משפחת דביר)11:00 - 13:00

החרוב 41)

 (כרמים -  חתונה מעיין ודור  ( משפחת שוורץ) 16:00 - 18:00
שדות שדמות דבורה)

שבת 29 מאי

יום ראשון 23 מאי
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:30

 ישיבת מנהלים  - הדרכה בנושא אחריות 09:30 - 11:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות )מנהלים

 ועדת שיפוט לפרויקט חיבור למט"ש שדה אילן 11:00 - 12:00
 - Levy Liron (זום)בקיבוץ לביא

 אישי13:00 - 16:00

 - נפתלי  (חדר ישיבות מועצה) דירקטוריון החכ"ל16:00 - 17:00
פרידלנדר

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

יום שלישי 25 מאי
 סיור מנהלת מחוז צפון משרד החינוך - ד"ר 08:30 - 13:30
 - ניצן פלג (לפי לו"ז)אורנה שמחון 

 ניחום אבלים - משפחת צרויה- גבעת אבני 14:00 - 14:30

 דוד ילוז- שיחה עם ניצן פלג ונפתלי פרידלנדר 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג (טלפוני )(גליל תחתון)

 - ניצן פלג (לשכה) יצחק פרסמן - שוטף15:30 - 16:00

יום חמישי 27 מאי
 ביקור אריאל אולצוור מנהל מחוז צפון בשב"ש 09:00 - 15:30

במוא"ז גליל תחתון (שרון 04-6628202) פגישה במועצה + 
 -  (מועצה אזורית גליל תחתון)סיור (לו"ז לסיור בתוך הזימון)

אריאל אולצוור

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

 פ.ע. אורנה 20:30 - 21:30


