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יום שני 01 מרץ
 יציאה למרכז 05:30 - 07:30

 (רחוב  יום הערכה - תכנית מעוז-עמיתים07:30 - 13:30
המלאכה 4, קומה 0 , כניסה B, אזור תעשייה צפוני, לוד. )

 נסיעה חזרה מלוד13:30 - 15:30

 שיחה טלפונית - ד"ר הגר מזרחי  -עם ניצן פלג -14:30 - 15:00
 - ניצן פלג (טלפוני)הכנה לישיבה 

 צילומים לסרטון לקראת פאנל ההיטק בפארק 16:00 - 17:30
 (שדמות  דבורה)תעשייה בר לב

 פורום ראשי המועצות האזוריות עם שר האוצר- 19:00 - 20:00
 - Or  (https://zoom.us/j/94982916849)ח"כ ישראל כץ- תזכורת!

Kobi

 מפגש בכירי המפלגות לכנסת ה-24 עם ראשי 20:00 - 21:00
 (פייסבוק האשכולות ותושבי הגליל (כנס של מועצת הגליל) 

לייב)

יום רביעי 03 מרץ
 הזמנה: פגישת הכרות - מנהל אגף רכש נכסים 10:00 - 11:00

ולוגיסטיקה במינהל עם ראש..., יום ד׳ 3 במרץ 2021, 10 לפ. - 
(nitzanpeleg@glt.org.il) (IST) .לשכת ראש המועצה, 11 לפ) 

 - מועצה אזורית גליל תחתון, כדורי, עפולה, ישראל)
royb@kadoorie.org.il

 אישי13:00 - 19:00

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ נפתלי 19:15 - 20:15
 בנט, יו"ר מפלגת הימין החדש- תזכורת!

(https://zoom.us/j/93873812373)Or Kobi - 

יום שישי 05 מרץ
 מפגש עם הנוער- בשביל הגליל 07:00 - 08:00

שבת 06 מרץ

יום ראשון 28 פברואר
 ניקוי חופים- מועצה אזורית מטה אשר 08:00 - 12:00

 ניר מועלם - פגישה בנושא רישוי עסקים 12:30 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה)(+שמוליק ענב)

 - לימור ספראי (בניין המועצה) ועדת חינוך16:30 - 18:00

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

יום שלישי 02 מרץ
 מיכל עייק - פגישת עבודה גליל תחתון  ( ניצן 08:30 - 09:30

 (לשכת ראש המועצה - מועצה פלג, אופיר שיק ויצחק פרסמן)
 - ניצן פלגאזורית גליל תחתון )

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

 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע. בנושא מיתוג ( אופיר )10:00 - 11:00

  אזור התעשייה קדמת גליל11:00 - 12:00
https://us02web.zoom.us/j/85663883002?pwd=eW1ybTZWVlZmbG)

(lObk5lc0p2U29xdz09נועה ענבר - 

  סיור בגבעת אבני - רחוב אלון ( + מיקי רייך)12:30 - 13:30
 - ניצן פלג(גבעת אבני )

 המשך פעילות גיל הגליל (נפתלי, שלמה, יואב 14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה )בן זאב) 

  גלית ריבק- שדמות דבורה - פגישה אישית 15:00 - 16:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 מפגש עם נציגי הורים בי"ס אנתרופוסופי  ( 16:00 - 17:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות )+אופיר)

יום חמישי 04 מרץ
 רוני מזרחי - ועד עובדים08:30 - 09:00

 כמאל סעד - ממונה הרשות הנכנס (נפתלי, 09:00 - 10:00
 - ניצן  (לשכה)שלמה)- היכרות עם ראש הרשות , גזבר ומנכ"ל

פלג

 - Natan Kalimi (גליל תחתון) נתן קלימי+ניצן פלג10:00 - 11:00

 - ניצן פלג (לשכה ) שי שמוקלר - כפר קיש 11:00 - 11:30

 בחירת יועמ"ש למועצה  ועדת ארגון ומנהל 13:00 - 14:00
 - רננה אלמוג (בזום.)+לשכה המשפטית

 פרוייקטים בבית קשת - מפטמות, אתר 13:00 - 14:00
קומפוסט, מתקן ביוגז  (דודי -מנהל עסקי,  דוד איילון, מיקי , 

 - ניצן פלג (לשכה)הדס, יצחק) 

 הקמת מדרשה בגליל תחתון (בהמשך לשיחה 14:00 - 14:30
 - ניצן  (לשכה)עם שמואל והרב אביה מה 1.2)  לימור+אופיר

פלג

 - יהונתן כהן-ליטאנט (זום) אורט כפר זיתים 14:30 - 15:30

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 17:00 - 17:15

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ בצלאל 19:00 - 20:00
 (https://zoom.uסמוטריץ, יו"ר מפלגת הציונות הדתית- תזכורת!
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יום שני 08 מרץ
 (לשכה ) ענת כרמי יבין - שיחה אישית 08:30 - 09:00

 (zoom ישיבת הוועדה המחוזית לתו''ב, מחוז צפון09:00 - 18:00
 - רחל פרץלשכת תכנון צפון 1)

 תוכנית - 217-0660522 . מסילת כרמיאל - 10:30 - 11:30
קרית שמונה 

 אריק נמימי- גבעת אבני 13:00 - 13:30

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ גדעון 13:30 - 14:30
 סער, יו"ר תקווה חדשה- תזכורת!

(https://zoom.us/j/96518150901)Or Kobi - 

 (חדר ישיבות מועצה  .ועדת משנה לתכנון ובניה15:00 - 16:00
 - הדס הר-חולאזורית גליל תחתון)

  התייעצות - מחלקת הנדסה- נושאים שוטפים16:00 - 16:30
 - ניצן פלג(חדר ישיבות )

 (חדר  מדיניות אכיפה ( לילך, הדס, יצחק, אלון )16:30 - 17:00
 - ניצן פלגישיבות)

יום רביעי 10 מרץ
 (zoom) ועדת נוף08:00 - 13:00

  FW: אזור תעשייה - קדמת גליל09:00 - 10:00
https://zoom.us/j/95102442436?pwd=V1R3L2kyMmI0THBvcnNGZD)

(lSa2lQQT09HA-OFFICE AMY METOM - 

  מאזן עדווי + איציק נחום  בנושא קדמת גליל 11:00 - 11:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 אישי13:00 - 16:30

  ועדת חינוך מרכז השלטון האזורי- תזכורת!16:30 - 18:00
(https://zoom.us/j/99390422741)ליאורה ברנס - 

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ בני גנץ , 20:00 - 21:00
 יו"ר מפלגת חוסן לישראל- תזכורת!

(https://zoom.us/j/97588220701)Or Kobi - 

יום שישי 12 מרץ

שבת 13 מרץ

יום ראשון 07 מרץ
  מחלקת הנדסה  (נפתלי, אופיר, יצחק, הדס, 08:30 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה)שלמה)

 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 - 11:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 כבישים בהרחבה של כפר חיטים (יוסי נבעה+ 11:30 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)אופיר)

 אישי13:00 - 18:00

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ יאיר לפיד 18:00 - 19:00
 - Or Kobi (https://zoom.us/j/92623746282)יו"ר יש עתיד- תזכורת!

 (ZOOM-  ישיבת מליאה - 2.3.2021 בשעה 18:3018:30 - 20:00
 - אופיר שיקקישור בגוף הזימון )

יום שלישי 09 מרץ
 חצי יום חופש08:00 - 12:30

 דיון פומבי בזום - הוועדה הג"ג הגליל העליון 10:00 - 12:00
 והעמקים - בחינת חלוקת הכנסות מאזור בי"ח פדה - פוריה

 - ועדה גאוגרפית גליל עליון ועמקים(זום)

  יום טוב בן ששון - יו"ר ועד מקומי מצפה נטופה12:30 - 13:00
 - ניצן פלג(טלפוני )

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ מרב 16:00 - 17:00
 מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה- תזכורת!

(https://zoom.us/j/95182776242)Or Kobi - 

  חלוקת מלגות לסטודנטים פרויקט מראות 17:00 - 18:15
 - ניצן פלג(מרכז קהילתי )

 חלוקת מלגות - סטונדטים בני המועצה - קרן 18:30 - 19:30
 - ניצן פלג (מרכז קהילתי)מרקוזה 

יום חמישי 11 מרץ
 - Rashut Hanikuz  תכנית אגנית - נחל קמה09:00 - 10:00
Yardend Dromi

 סיור ח"כ יועז הנדל + ח"כ צביקה האוזר בגליל 10:00 - 14:00
תחתון ( + איתן פיטגרו- ר' מ.מ. שוהם , ניר ברטל- ר' מ.מ. 

 - ניצן פלג (שדמות דבורה - חווית הרוכבים הגלילית)אורנית)

 כאן 11 מהדורה ראשונה - זום16:00 - 17:00

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



3 ניצן פלג11:46 04/04/2021

שוהדגבא

123
45678910

11121314151617
18192021222324
252627282930

אפריל 2021

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28293031

מרץ 2021

14 מרץ 2021 - 
20 מרץ 2021

יום שני 15 מרץ
 איתן מכלוף(הצייד) - פגישה בנושא העבודה 08:30 - 09:00

במועצה 

 איתור ובחינת מקורות בזלת שאינם ממחצבות- 09:00 - 12:00
 ישיבה מס' 3

https://zoom.us/j/96947719616?pwd=QW80TmtWTzFKcXVSdGFjdj)
( ZWbXlzQT09לירז רותם - 

 (יד ששון) פגישה עם ראומה ביים וסיור ביד ששון11:30 - 12:30

 סיור נת"י  עם ניצן פלג ר. מועצה אזורית גליל 13:00 - 15:30
 - מירי שוחט (נפגשים בכניסה לארבל)תחתון 

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

יום רביעי 17 מרץ
 -  (לשכה) הורי בית חינוך גלילי- בנושא כיתה ז' 08:30 - 09:30

ניצן פלג

 יציאה מהמועצה09:30 - 10:00

 (דלית אל-כרמל - רחוב  פגישה עם רפי חסון 10:30 - 11:30
 - ניצן פלגהראשי 1 , בית 3, מרכז הכפר )

 אישי13:00 - 19:00

 16:15- נאעורה + תחנת כוח באלון תבור עם 16:00 - 16:30
 (תחנת דלק נעורה )ח"כ יוראי להב הרצנו (יש עתיד)

יום שישי 19 מרץ
 (פירוט בפנים ) חצרות פתוחות - מושב שרונה 09:00 - 15:00

  עצרת מחאה - שומרים על הגלבוע והעמקים13:00 - 16:00
(שילוט מתחנת הדלק נעאורה)

 (שרונה) יואב באר13:00 - 14:00

שבת 20 מרץ

יום ראשון 14 מרץ
 (חדר  יום העו"ס - מפגש וארוחת בוקר קלה08:45 - 09:15

 - ניצן פלגישיבות )

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

 - ניצן פלגישיבות )

 ראיון רדיו צפון10:00 - 10:30

 מפגש עם הורי החינוך המונטוסורי ( גליה וולף)10:30 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה / חדר ישיבות )+ לימור 

  עדי מגורי - שדמות דבורה - פגישה אישית 12:00 - 12:30
(לשכה )

 אישי12:30 - 15:00

 יציאה לפארק בר לב 15:00 - 15:30

 (פארק תעשיות פאנל ראשי רשויות בנושא הייטק 16:00 - 19:00
 - ניצן פלגבר לב )

יום שלישי 16 מרץ
 (יציאה  יום המעשים הטובים - לעובדי המועצה 08:30 - 12:00

 - ניצן פלגמרחבת המועצה )

 מפגש סיום לתכנית התייעלות אנרגטית כדרך 12:00 - 13:00
חיים של חברת חשמל ומוא"ז ג"ת בהשתתפות תלמידי כדורי 

 - ניצן פלג (ZOOM )(חט"ב)

 יציאה לדיר אל אסד13:00 - 13:30

 פגישה עם אחמד דאבח - ראש מ.מ. דיר אל 13:30 - 15:30
אסד- עם ניצן פלג -ראש מוא"ז גליל תחתון ( + מהנדס - יצחק 

 - ניצן פלג (קניון דבאח - כניסה לכפר)פרסמן) 

 הזמנה: ישיבת מליאת אשכול כנרת עמקים, יום 16:00 - 18:00
 (IST) 18:00 - 16:00 ,2021 ג׳ 16 במרץ

(nitzanpeleg@glt.org.il)(משרדי האשכול אחווה 23 טבריה)  - 
halil.natho@gmail.com

 (ZOOM) זום- עלי גבעה- מפגש עם ההורים 20:00 - 20:30

יום חמישי 18 מרץ
 פורום ראשי המועצות האזוריות- השר לביטחון 08:45 - 09:45

 - Or  (https://zoom.us/j/92328615579)פנים- ח"כ אמיר אוחנה
Kobi

 פגישה - ח"כ אופיר סופר עם ניצן פלג (ראש 10:30 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכת ראש המועצה- גליל תחתון )מוא"ז גליל תחתון)

 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי11:30 - 12:00

 ( תצפית בבית  ביקור גדעון סער בגליל תחתון 13:30 - 14:15
רימון )

 מפגש ראשי רשויות עם נתיבי ישראל (עמק 15:00 - 16:00
יזרעאל, גליל תחתון, כפר תבור, כפר כמא, דבורייה, שיבלי , 

 -  (חדר ישיבות מועצה אזורית הגליל התחתון )בוסתאן אל מרג')
ניצן פלג

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

 (רחבת  חלוקת מלגות - פרויקט "מבשלים בגיל"17:00 - 18:00
 - ניצן פלגמרכז קהילתי)
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יום שני 22 מרץ
 פגישה עם נתי גלבוע בנושא דובי גבר  ( דרורה 08:30 - 09:30

 - ניצן  (שדה אילן - משק גבר)נחום, אוריאל קופל, יצחק פרסמן)
פלג

 לא לתאם10:00 - 12:30

 יציאה למכללת כנרת 13:00 - 13:30

  ישיבת ועד מנהל- המכללה האקדמית כנרת- 14:00 - 15:30
(במכללה )

 הרמת כוסית לפסח קדמת גליל (כולל ארוחת 14:00 - 15:00
צהריים)

 (מעלה קיש) טקס סיום מחנה פסח16:30 - 17:30

 (מזכירות כפר  הרמת כוסית לפסח - כפר זיתים 19:00 - 19:30
 - ניצן פלגזיתים )

 (כפר קיש)  כנס בנושא פוטו וולטאי בכפר קיש20:00 - 21:00

יום רביעי 24 מרץ
 (ZOOM) ועדת נוף08:00 - 15:30

 סיור עם משרד התרבות בספרייה  - איטה, בועז 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (ספרייה)ואדריכלית של המשרד ( רוני +אופיר)

  ישיבת עבודה- מיתוג - (נפתלי, רון, אופיר)14:30 - 15:30
(לשכת מנכ"ל)

יום שישי 26 מרץ

שבת 27 מרץ
 חופשה מרוכזת פסח לעובדי המועצה00:00

יום ראשון 21 מרץ
  ביקורת מקדימה- מוכנות לחירום   08:0021.3.2021 - 14:00

 - ניצן פלג(חדר ישיבות /מרכז הפעלה )

 (רחבת  הרמת כוסית לפסח לעובדי המועצה10:00 - 10:30
 - ניצן פלגכניסה למועצה )

 איתן דפני  - בנושא אירועי 80 שנה לפלמ"ח , 11:30 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)75 שנה לבית קשת 

 (לביא- לחנות בחדר   חגיגות יומולדת 100 לאידי13:00 - 13:30
האוכל )

 הרמת כוסית בהודיות 13:30 - 14:00

 אישי14:00 - 18:00

 (חדר  ישיבת מליאה + הרמת כוסית לפסח18:00 - 20:00
 - ניצן פלגישיבות )

יום שלישי 23 מרץ
 (מעלה קיש) ריצה קהילתית 07:00 - 08:00

 בחירות לכנסת- שבתון08:00 - 16:30

 (שדה אילן ) הרמת כוסית למתנדבים במד"א 17:00 - 17:30

יום חמישי 25 מרץ
 - ניצן פלג (לשכה) רותם ביטון - מפקד המתמיד08:30 - 09:00

 (גיל  9:15 - ברכה לפסח - ותיקי גיל הגליל 09:15 - 09:45
 - ניצן פלגהגליל )

 יציאה למודיעין 10:00 - 10:30

 הרמת כוסית לחג הפסח - כניסה לאירוע לבעלי11:30 - 13:30
 (אולמי האחוזה- שדרות התעשיות 14 תו ירוק בלבד- תזכורת!

 - Or Kobiמודיעין)

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

 ההזמנה עודכנה:  מפגש תקופתי- תוכנית 19:00 - 21:00
 (IST) 21:00 - 19:00 ,2021 מנטורינג 1, יום ה׳ 25 במרץ

(nitzanpeleg@glt.org.il)(צדף ים 6, ארסוף, ישראל)  - 
arielzelechowski1@gmail.com
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28 מרץ 2021 - 
03 אפריל 2021

יום שני 29 מרץ
 חופשה מרוכזת פסח לעובדי המועצה

יום רביעי 31 מרץ
 חופשה מרוכזת פסח לעובדי המועצה

 ניווט ע"ש יגאל אלון ופעיליות לכל המשפחה - 09:00 - 15:00
 (כדורי )עמותת בוגרי כדורי

יום שישי 02 אפריל
 חופשה מרוכזת פסח לעובדי המועצה

שבת 03 אפריל
 חופשה מרוכזת פסח לעובדי המועצה00:00

 (גבעת אבני) מימונה אצל משפחת הראל20:00 - 21:00

יום ראשון 28 מרץ
 חופשה מרוכזת פסח לעובדי המועצה

יום שלישי 30 מרץ
 חופשה מרוכזת פסח לעובדי המועצה

יום חמישי 01 אפריל
 חופשה מרוכזת פסח לעובדי המועצה

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


