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יום שני 01 פברואר
 תחנת שאיבה קדמת גליל  (יפת, אלי אברהם , 09:00 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה)פרסמן) 

 שמואל בן דוד - שדה אילן - הקמת מדרשה 10:00 - 10:30
 (ZOOM - קישור בגוף מעורבת חילונים ודתיים  (אופיר+לימור)

 - ניצן פלגהזימון)

 - ניצן פלג (לשכה) רותם ביטון - מפקד המתמיד10:30 - 11:00

 - ניצן  (לשכה ) רישוי עסקים - שמוליק + מיקי 11:00 - 11:30
פלג

 (ZOOM) מחוזית - תכנית תעסוקה אזורית 11:45 - 14:45

 פגישה עם ורד - גיל הרך14:00 - 14:15

  ועדת משנה לתכנון ובניה - שמיעת התנגדויות14:30 - 16:00
 - הדס הר-חול(בזום)

יום רביעי 03 פברואר
 - ניצן פלג (שדמות) אייל שוורץ עם אוריאל קופל07:30 - 08:15

 סיור עם רט"ג במחצבות - תמ"א 14 (ניצן פלג, 08:30 - 09:30
 (נפגשים אוריאל קופל, יצחק פרסמן, גיא אילון , אלון לוי) 

 - ניצן פלגבכניסה לגבעת אבני)

 פגישה עם רט"ג בנושא יהודה רצליך ( אלון לוי, 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה)גיל בן נון, יצחק פרסמן) 

 שיחת זום - ליאור אטיאס- מפקד הנפה - פקע"ר11:00 - 11:30
 - ניצן פלג (ZOOM - יישלח קישור בהמשך)- פרויקט רשות 360

 - ניצן  (לשכה ) ח"כ רם בן ברק - פגישה + סיור14:00 - 15:30
פלג

 -  (כפר זיתים) סיור אצל משה דחבש -כפר זיתים 15:30 - 16:30
ניצן פלג

 שש20:30 - 21:00

יום שישי 05 פברואר
 ארוחת צוות11:00 - 12:00

שבת 06 פברואר

יום ראשון 31 ינואר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת סנכרון 08:30 - 09:30

 - ניצן (חדר ישיבות ) תדריך לקראת ביקורת רח"ל10:00 - 11:00
פלג

 - ניצן פלג (לשכה ) אלי ציפורה ( מיקי+ נפתלי) 11:30 - 12:00

 נחל אדמי - שדה אילן  (אופיר, אוריאל,פרסמן, 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )אושרי ילוז וקובי היימן)

 אישי13:00 - 18:00

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

יום שלישי 02 פברואר
 (zoom  ישיבת התנגדויות מעודכן 08:3026/1/21 - 16:00

 - מירב ממןלשכת תכנון צפון 1)

 - ניצן פלג (טלפוני) פ.ע שבועית -לימור ספראי09:00 - 09:30

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

 (לשכה ) עו"ד סהר אברג'יל - בנושא איכו"ס 10:00 - 11:00

  אסיפה כללית בזום- תזכורת!12:00 - 13:30
(https://zoom.us/j/94243240982)Or Kobi - 

יום חמישי 04 פברואר
 איתור ובחינת מקורות בזלת שאינם ממחצבות- 08:30 - 10:30
 - לירז רותם (זום- קישור ישלח בהמשך)ישיבה ראשונה

 הדר - יו"ר עמותת חמניות - היכרות וחשיפה 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה)(רוני, לימור, עינת) 

 הצגת חלופות מתקן פוטו וולטאי בארבל  13:00 - 14:00
 (zoom - קישור (פרסמן, עדי, טובי כהן, בועז מועלם, רון אייל)

 - ניצן פלגבגוף הזימון )

 ועדת תיירות-יזמות ופיתוח מרכז המועצות 13:30 - 14:30
 ובדיקת התכנות להקמת מרכז הזמנות

(https://zoom.us/j/94777072072)לימור וקנין - 

 תשלומים מט"ש שדה אילן  (סאלח נאסר,יפת 14:30 - 15:30
 (לשכה- גליל תחתוןדוד- מי גת , שלמה אלקחר- גזבר המועצה) 

 - ניצן פלג)

 פגישה בנושא שטחי מורן בשיפוט מוא"ז גליל 15:30 - 16:00
תחתון - (עאהד ראחל- ר' מוא"ז אל בטוף , נעמה - קיבוץ מורן, 

 - ניצן פלג (לשכה)אביה , אמיתי קהלני)

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15
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יום שני 08 פברואר
 מדיניות מפטמות - אייל שוורץ, אמרי ורועי קוך, 07:30 - 08:00
 - ניצן פלג (שדמות דבורה)אוריאל קופל 

 יוזמה להקמת בית סעודי על קרקע חקלאית - 08:30 - 09:30
שדמות דבורה ( נציגי שדמות, יצחק פרסמן , נציגי החברה-קרן 

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

 הרחבת שדמות דבורה (פרסמן, עדי , נציגי 09:30 - 10:00
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור יישלח בהמשך)שדמות)

 - ניצן  (לשכה) עמי - מעמי וגבי מאזור התעשייה10:00 - 10:30
פלג

   פגישת זום בנושא שימוע בנושא כפר 11:00 - 12:00
זיתים-הרצליך.משתתפים: ניצן פלג ראש מועצה גליל 

תחתון,יצחק פרסמן-מהנדס המועצה,עו"ד שרון דוידסקו יועמ"

 אתר קמפינג (יאיר ריינמן, שלום אשכנזי,מיקי 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (זום - קישור בגוף הזימון)אבני, פרסמן, אופיר)

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

 רישום למעונות יום בהשתתפות מנהל אגף 19:00 - 20:00
 - Or  (https://zoom.us/j/92142072180)מעונות היום- אמיר מדינה

Kobi

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

 אישי13:00 - 19:00

יום שישי 12 פברואר

שבת 13 פברואר

יום ראשון 07 פברואר
 - 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)

 - ניצן פלג (לשכה) עופר אביטל  (+פרסמן) 11:30 - 12:00

  (לשכה) עאנן שמשום (+ שניר אלמליח ופרסמן)12:00 - 12:30
- ניצן פלג

 אישי13:00 - 20:00

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

 למידת עמיתים - אסיף איזק - ראש מועצה 10:00 - 13:00
 (מועצה אזורית גליל אזורית חוף הכרמל - ניצן פלג- גליל תחתון 

 - ניצן פלגהתחתון )

 - ניצן  (קדמת גליל ) קביעת מזוזה - בידיים שלנו 13:00 - 14:00
פלג

 - ניצן פלג (לשכה) המשך ישיבת סנכרון14:00 - 15:00

 (שדה  דובי גבר - פגישה אישית + סיור במשק15:30 - 16:00
אילן )

 ועדה חקלאית - דיון בנושא טיוטת מדיניות 17:00 - 18:00
 - ניצן פלג (זום- קישור בגוף הזימון )מפטמות

יום חמישי 11 פברואר
 הצגת נתוני גיוס ושירות בצה"ל- אילנית לאור 09:00 - 10:00

(משהב"ט) - מועצה אזורית גליל תחתון ( נפתלי, לימור, עינת, 
 (ZOOM - קישור בגוף הדס, רוני, רועי בר אילן, דלית אביגד)

 - ניצן פלגהזימון)

 הזמנה: ישיבת ועדת כח אדם- ראיונות מועמדים10:00 - 14:00
לתפקיד גזבר של האשכול, יום ה׳ 11 בפברואר 2021, 10 לפ. - 

(nitzanpeleg@glt.org.il) (IST) .משרדי האשכול , טיולי 2 אח) 
 - אלון טבריה בע"מ, אחווה 23, טבריה, ישראל)

eshcol@kineretamakim.org

 - ניצן פלג (לשכה) פורום חינוך 13:30 - 15:00

 ישיבת מועצת הבריאות לאישור המלצות ועדת 14:30 - 15:30
 - רננה אלמוג (בזום)הסל לשנת 2021

 מנהלי קהילה ביישובים (ניצן, אופיר, נפתלי, 15:00 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה)שלמה, רוני , בתיה) 

  סיכום חצי שנתי עם מת"ח משטרת טבריה 16:00 - 16:30
 - ניצן פלג(לשכה )

 ישיבת צוות מיתוג - הידוק רשימת שמות 16:45 - 17:30
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )מוצעים 

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 17:30 - 17:45
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יום שני 15 פברואר
 ישיבת מליאת הוועדה המחוזית לתו"ב, מחוז 09:00 - 18:00

 - רחל פרץ (zoom לשכת תכנון צפון 1)צפון

 שיחה עם חיילים - מושב הזורעים - מתנדבים 09:30 - 10:00
 (הזורעים - אצל אבי טייך )אצל קשישים במושב 

 -  (כפר חיטים ) חזות - כפר חיטים  + אבשלום  10:00 - 10:30
ניצן פלג

 סנ"צ אופיר שמול- מפקד משטרת - כפר כנא 14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה )-פגישת היכרות 

יום רביעי 17 פברואר
  איתם בירגר - פגישה אישית ( + פרסמן )08:00 - 08:30

 - ניצן פלג(לשכה)

 - ניצן פלג (לשכה) יהודה אבידן - בנושא יזמות 09:00 - 09:30

 ניהול מערך מתנדבים ברשות - שי +לינוי 09:30 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכה)(נפתלי+ רוני)

 ועד אגודה אילניה  (אריק גודס, אריה רף, 10:30 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה)פרסמן) 

 תב"ע מצפה נטופה - (אופיר, יצחק, נפתלי,אור 11:30 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)קריספיל)

 רב תכליתי - מצפה נטופה (נציגי 12:30 - 13:30
 (ZOOM - קישור נטופה,פרסמן,אופיר, מוניקה -א.ב. מתכננים) 

 - אופיר שיקבגוף הזימון )

 אישי13:30 - 17:00

 ועדת קידום איכות  של מועצת הבריאות- 17:00 - 19:00
 (בזום  מעודכן

https://us02web.zoom.us/j/83074646472?pwd=aGdDUGFZT296eFIy
(V1ZyanEyRFErUT09רננה אלמוג - 

 פייסבוק לייב - ד"ר און וניצן פלג , מתחסנים 20:10 - 21:40
 - מיה צבן (אולפן ספארק,  גבעת אבני )ומנצחים! 

יום שישי 19 פברואר

שבת 20 פברואר

יום ראשון 14 פברואר
 - 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 )

 אסנת אהרון - גבעת אבני - פגישה אישית  (+ 11:00 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה )מיקי )

 - ניצן פלג (לשכה) שיחת חתך- נפתלי פרידלנדר11:30 - 12:00

17:00 - 14:00ZOOM (זום) ישיבת ועד מנהל - מכללת כנרת-ב 

  מפגש ראשי המרחב הכפרי עם איילת שקד 18:00 - 19:00
(ZOOM)

 ישיבה בזום-המשך מבצע חיסונים והיום 18:00 - 18:30
שאחרי-שיחה עם הפרוייקטור  פרופ' נחמן אש -מגן ישראל ועם

נציגי קופות החולים-,שי חג'ג',,איציק אשכנזי, חיים ביבס, 
שלמה דולברג+ראשי הרשויות המקומיות+ראשי רשויות 

 אזוריות,מנהלי מש"מ
https://zoom.us/meeting/register/tJApcemupzwrGNb-zUJJDElgyYglF)

(C5npQRqOr Kobi - 

יום שלישי 16 פברואר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

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

 (לשכה) פגישה אישית עם מישל ברששת09:45 - 10:15

 - ניצן פלג (אזור תעשייה) סיור בקדמת גליל 10:30 - 12:00

 מאגר אילניה- קירוי סולארי - מוטי מחב' צבר  12:30 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה - מועצה אזורית גליל תחתון)(+יפת, פרסמן)

 בזום - פגישה בנושא הרכבת לטבריה עם מתכנן13:45 - 14:45
המחוז יונתן ליטנט , הראל דמתי , מאיר אבידן מתכנן הרכבת 

מנתיבי ישראל , מ"מ מהנדס העיר טבריה, עידן גרינבאום עמק 

 גרשון לוי - בנושא הרחבת בתי כנסת שדמות 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה)ושרונה (+יצחק)

 ח-ן עבודה במושב הזורעים (אופיר, יצחק, 15:30 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה גליל תחתון)שלמה, יוסי נבעה)

  רישום למעונות היום19:00 - 20:00
(https://zoom.us/j/91384997026)ליאורה ברנס - 

 דיון בנושא מתווה ההפעלה של מנהלי הקהילות20:00 - 21:30
 (ZOOM - קישור ביישובים - מפגש יו"ר ועדים מקומיים + אגש"ח

 - ניצן פלגבגוף הזימון )

יום חמישי 18 פברואר
  כפר חיטים - חריגות בנייה  ( יצחק, עדי, אופיר)08:30 - 09:00

 - ניצן פלג(לשכה)

  אריק נמימי - מצפה ( רודי ברגר, פרסמן, אופיר)09:00 - 09:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 הזמנה: ישיבת ועדת כח אדם- ראיונות מועמדים10:00 - 14:00
לתפקיד גזבר של האשכול, יום ה׳ 18 בפברואר 2021, 10 לפ. - 

(nitzanpeleg@glt.org.il) (IST) .משרדי האשכול , טיולי 2 אח) 
 - eshcol@kineretamakiאלון טבריה בע"מ, אחווה 23, טבריה, ישראל)

 איתור ובחינת מקורות בזלת שאינם ממחצבות- 11:00 - 14:00
 - לירז רותם (זום- קישור בגוף הזימון)ישיבה מס' 2

 חשיבה אסטרטגית בנושא ותיקים  (עינת, 13:30 - 14:30
 -  (חדר ישיבות )רוני,בתיה,נפתלי, אופיר,שלמה,יואב בן זאב) 

ניצן פלג

 סיור בבית העלמין בשרונה   (18.2.2021 בשעה 15:15 - 15:45
 - ניצן פלג (בית העלמין שרונה )15:15)

 מעון שרונה- קביעת מזוזה ותליית לוחית זכרון 16:00 - 16:30
 (מעון לזכר זוהרייה חוראן  ( לימור, נוי, ורד, זכריא נאבסו )

 - ניצן פלגשרונה )

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:30 - 16:45
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פברואר 2021

21 פברואר 2021 - 
27 פברואר 2021

יום שני 22 פברואר
 -  (שדה אילן) שמוליק שטראוס - פגישה אישית 08:30 - 09:00

ניצן פלג

 (לשכה) אלה - פגישה אישית 10:00 - 11:00

 מוא"ז גליל תחתון/חטיבה להתיישבות. סכום 11:00 - 12:30
שנת 2020 והערכות לשנת 2021.  (שרון 6628202) מועצה: 

ניצן פלג- ראש המועצה ונציגים רלוונטיים נוספים. חט"ל מרחב
צפון: יואב אריאל, עמית נצר, סיגל גלבוע, איילה בכר, אנה 

 - Ariel, Yoav (מוא"ז גליל תחתון/לשכה)מוסקוביץ

  גפן גולן - מחלקת הנדסה - פגישת היכרות 13:00 - 13:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 מירב מצגר משה-  סמנכ"לית שיווק ופיתוח 14:00 - 15:00
עסקי- פארק תעשיות בר לב - פגישת היכרות עם ניצן פלג 

 - ניצן פלג (לשכה)(ראש המוא"ז הגליל התחתון)

  חלוקת תעודות לזוכי היישוב היפה ( + מיקי,רון)15:30 - 17:00
 - ניצן פלג(סיור ביישובים)

 - ניצן  (ZOOM- קישור בגוף הזימון ) ועדה חקלאית 17:30 - 19:00
פלג

 - ניצן  (שדמות דבורה) אלון לרנר + אלי אשכנזי 19:00 - 20:00
פלג

יום רביעי 24 פברואר
 (ZOOM) ועדת נוף08:00 - 13:00

 אישי13:00 - 19:00

 מפגש מקדים - מענה לשאלות והתייחסויות - 16:30 - 17:30
 - נפתלי פרידלנדר (זום )תוכנית פיתוח 2021

יום שישי 26 פברואר

שבת 27 פברואר

יום ראשון 21 פברואר
 - ניצן פלג (אתר גולני ) הנחת זר עם מח"ט גולני 08:00 - 08:30

 - 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 )

 - ניצן פלג ביקור וסיור של עומר בר לב 10:00 - 12:00

 קיבוץ לביא - הכנה לפרה רולינג + עדכון אזור 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )תעשייה

 אישי13:00 - 17:00

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

 ישיבת  מועצת  הבריאות - הוספת  מצגת 17:00 - 19:00
 - רננה אלמוג (בזום)המשרד -וועדת הפנימיות

יום שלישי 23 פברואר
 - יהונתן כהן-ליטאנט (זום) פ"ע ניצן פלג08:30 - 10:00

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

 שיתוף ציבור  באזור התעשייה קדמת גליל - 11:00 - 12:00
 קביעת קונספט  עם המועצה

https://us02web.zoom.us/j/82368321694?pwd=SFBJZ09mOGx4cXV)
(NNklHOG4yVGFPQT09נועה ענבר - 

  תכנון שבילי אופניים - כפר תבור וגליל תחתון12:00 - 13:00
https://us02web.zoom.us/j/88091728132?pwd=REgrUUlmZHhrMzl)

(UVzh6V1RzbFNDUT09Rashut Hanikuz Yardend Dromi - 

 מיתוג המועצה - רון + אופיר 14:00 - 14:30

 - ניצן פלג יציאה לתל אביב16:30 - 17:00

 (תל אביב-  מפגש ראשי רשויות עם גדעון סער 19:00 - 21:00
 - ניצן פלגמיקום סופי יימסר בהמשך )

יום חמישי 25 פברואר
 ניצן חופש

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


