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יום שני 04 ינואר
 (ZOOM) מליאה מחוזית 08:30 - 17:00

 אגרות ניקוז שדמות דבורה (שלמה, אריה 14:00 - 15:00
 - ניצן פלג ( ZOOM)בריינס, בני זוהר) 

 (ZOOM)  זום חירום - בנושא הקמת תחנת כח 20:30 - 21:30

 אלירם אלימלך - פגישה אישית 21:30 - 22:00

יום רביעי 06 ינואר
 אסטרטגיה בנושא ותיקים ( נפתלי, אופיר,רוני, 08:30 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה)בתיה, עינת)

 - ניצן פלג (לשכה) עדי פאר - פגישה אישית09:30 - 10:00

 שולחן עגול - תא"ל ניסן דוידי -מפקד מפקדת 12:00 - 13:00
 (מתחם בדיקות בגולני)'אלון' 

 (ZOOM -  שיחה עם הנהגת הורים "קשת בגליל" 14:00 - 15:00
 - אופיר שיקקישור בגוף הזימון )

 אישי15:00 - 19:00

יום שישי 08 ינואר

שבת 09 ינואר

יום ראשון 03 ינואר
 - 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 )

  חתימה על דוחות ביקורת (שלמה+מבקר)10:30 - 11:00
 - ניצן פלג(לשכה)

  (לשכה) קידום תב"עות (פרסמן, אופיר, שלמה )11:00 - 11:30
- ניצן פלג

 הסעות בית ספר קשת בגליל (שלמה, לימור, 11:30 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)נפתלי,אורטל)

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 05 ינואר
 - מרחב גליל  (כוכב הירדן) ספירת צבאים יששכר06:00 - 12:00

Merhav Lower Galil תחתון - עמקים

 רדיו בר- רישוי עסקים ושיתופי פעולה אזוריים ( 12:00 - 12:30
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף המייל )שמוליק ענב, פרסמן)

 (ZOOM -  פגישה מקדימה בנושא תכנון שיבולת 13:00 - 14:30
 - ניצן פלגקישור בגוף הזימון )

 (ZOOM -   לב גלילי (נפתלי, יריב, ליאור, אורון)14:30 - 15:30
 - ניצן פלגקישור בגוף הזימון)

 (ZOOM - קישור יישלח  כפר קיש - מטה מול מטה 16:00 - 18:00
 - ניצן פלגבהמשך )

יום חמישי 07 ינואר
 - ניצן פלג (לשכה) מוטי בוהדנא - פגישה אישית 08:30 - 09:00

 משה יקוטי - קבלן פינוי אשפה חדש - פגישת 09:00 - 09:30
 - ניצן פלג (לשכה )היכרות (+מיקי, נפתלי) 

11:30 - 11:00MAX- ניצן פלג (לשכה) חתימה על מסמכים - 

 תקציב פיתוח 2021 11:30 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)(נפתלי,אופיר,שלמה,אורטל,פרסמן)

 בידיים שלנו - סיכום רבעון וחשיבה להמשך  ( 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה )נפתלי, לימור, עליזה, מוטק'ה)

 מעונות -לאן  ( נפתלי, אופיר, שלמה, לימור, 14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה)רוני, אלדד)

 מפגשי ראשי רשויות ומנהלי אגפי חינוך עם 15:00 - 16:00
 (ZOOMהנהלת כדורי (כפר תבור, יבנאל,גליל תחתון,כפר כמא)

 - ניצן פלג- קישור בגוף הזימון)

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

 (גבעת אבני  פגישה עם אשר כהן  (+ אופיר שיק)16:30 - 17:30
 - ניצן פלג)



2 ניצן פלג14:33 28/01/2021

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
28

פברואר 2021

שוהדגבא

12
3456789

10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

ינואר 2021

10 ינואר 2021 - 
16 ינואר 2021

יום שני 11 ינואר
 חופש 00:00

  חוג בית - עולים א' - שדמות דבורה20:30 - 21:30
https://us02web.zoom.us/j/88314368787?pwd=TWtpTFUzYnJPQTZ)

(KT1Y3KzdLOXk0dz09לימור ספראי - 

יום רביעי 13 ינואר
 ועדת נוף08:00 - 13:00

 תוכנית המתקנים לחומש הקרוב של משרד 12:00 - 13:00
הספורט בהשתתפות:דניאל ארץ קדושה ממשרד הספורט,שי 

חג'ג',רותם ידלין,משה דוידוביץ,אסיף איזק,ניר שמיר, ניצן פלג, 
 יוסי דגן ונציגים נוספים של משרד הספורט

(https://zoom.us/j/99876521742)ליאורה ברנס - 

 אישי13:00 - 19:00

 הזמנה: דיון חלופות מושב הזורעים- ועדה 14:00 - 15:00
(null) (IST) 15:00 - 14:00 ,2021 מחוזית , יום ד׳ 13 בינואר 

 - Moti Emanuel(וועדת משנה נוף גליל - מחוז צפון)

 נועה - סוניה16:00 - 16:30

 פורום ראשי רשויות- שר הבריאות- ח"כ יולי 18:00 - 19:30
אדלשטיין בנושא הערכות להרחבת מבצע החיסונים לציבור 

והיום שאחרי הסגר (יש צורך למלא פרטים בקישור המצורף על
 מנת להיכנס לפגישה)

https://zoom.us/meeting/register/tJckdu-qrTgrE9EHjvB3IaDGOcuDr)
(6T1llQ4Or Kobi - 

יום שישי 15 ינואר

שבת 16 ינואר

יום ראשון 10 ינואר
 - 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)

 יהושוע פלג (+ נציגי החברה הסולארית) - 11:30 - 12:00
 -  (ZOOM - קישור בגוף הזימון)בנושא סולארי  (+ פרסמן , הדס) 

ניצן פלג

  אחמד דאבח - ראש המועצה - פגישה אישית 12:00 - 12:45
(לשכה)

 תזכורת-הצבעה- בחירת שם חדש עבור מרכז 12:30 - 13:00
 המועצות האזוריות- בהשתתפות כלל ראשי המועצות האזוריות

(https://zoom.us/j/97564052672)Or Kobi - 

 אישי13:30 - 20:00

 הצגת תכנית תיירות ע"י ר.א.ש. תיירותי  (ועדת 16:00 - 17:30
 - ניצן פלג (זום - קישור בגוף הזימון )תיירות , אופיר, רון)

יום שלישי 12 ינואר
 חופש 00:00

  וובינר עמותת יהלם ( אתה מדבר ב- 20:40)20:00 - 21:00
(זום)

יום חמישי 14 ינואר
 מירוץ התבור וצעדת הארבל - היערכות 08:30 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה)(רוני,ארי,אופיר,נפתלי)

 - חנה  (זום) ועדת מעקב ובקרה לתמא 14 ב09:00 - 11:00
ויטלזון

 אזור תעשייה קדמת גליל- מחשבים ל"בידיים 11:00 - 12:00
שלנו"

 הקמת מכינה - גליל תחתון (חיים ברוך, מוטי 13:00 - 13:30
 - ניצן פלג (ZOOM)אלמוז, אופיר)

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15
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17 ינואר 2021 - 
23 ינואר 2021

יום שני 18 ינואר
 חיסון מספר 2 שעה 09:009:00 - 10:00

  כביש 65 - שת"פ  (אלעזר+ מבשרת , נפתלי)10:30 - 11:00
 - ניצן פלג(ZOOM - קישור בגוף הזימון )

  פריניר - דיון פנימי - (שלמה, יצחק, נפתלי,מיקי)12:00 - 12:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 מעוף - אלירן בלמס- מנהל סניף טבריה - בית 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )שאן  ( +רון תירוש) 

יום רביעי 20 ינואר
 אזור עשייה קדמת גליל - עמיאש08:30 - 09:30

 עודד הלפרין- ר' מ.מ. כפר תבור 10:00 - 11:00

 מיקי כהן - מת"ח נצרת - כב"א - היכרות , בית 11:00 - 12:00
 רימון  (+ אמיתי, יסמין אסף, מפקד יח' כב"א בית רימון) 

 - ניצן פלג(לשכה )

 סיור לקט בזלת רמת הגולן ( במסגרת ועדת 14:00 - 19:00
מעקב תמא 14ב) 

  מפגש תושבים- עמק יזרעאל, בנושא כביש 20:0065 - 22:00
 - אבי סמוביץ- סגן ראש המועצה(זום)

יום שישי 22 ינואר
 - ניצן  (זום) עמותת בוגרי כדורי ישיבת הנהלה10:00 - 11:00

פלג

שבת 23 ינואר

יום ראשון 17 ינואר
 רון חולדאי ואבי ניסנקורן - סיור בשדמות 08:45 - 09:45

דבורה

 - ניצן פלג ( קיבוץ לביא ) שלום אשכנזי 11:00 - 12:00

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 19 ינואר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

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

 ישיבת הערכות למנהלי קהילה בישובים 11:00 - 13:30
 - ניצן פלג (מתנ"ס)(נפתלי,אופיר, רוני, שלמה, בתיה)

 - ניצן פלג (ספרייה ) צילום שעת סיפור 13:30 - 14:00

  פגישת זום בנושא אזור תעשייה בועינה נוגידאת14:30 - 15:30
 - עמרי בונה(זום)

יום חמישי 21 ינואר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע. יפת דוד  (+ אופיר) 09:00 - 10:00

 פגישת עבודה ותיאום - חקלאי כדורי (לימור, 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )רוני, רועי, דלית)

 הערכת עובדים - שרון כהן11:00 - 11:30

 - ניצן פלג (לשכה) זאב שלו -יור ועד גבעת אבני 12:00 - 12:30

  שניר אלמליח - פגישה בנושא ענאן שמשום12:30 - 13:00
(לשכה )

 ממשקי עבודה - רשם המקרקעין נצרת - ג'זף 13:30 - 14:30
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור יישלח על ידם ביום השיחה)עזיזיאן 

 קולות קוראים - מוכנות לטווח ארוך  (רון, 14:30 - 15:30
 - (לשכה)אופיר, נפתלי,שלמה, אוריאל קופל,פרסמן, עדי רובין)

ניצן פלג

 ט' 4 למפטמת חן בן עטיה - ניצן 15:30 - 16:00
 -  (בזום (ישלח קישור ע"י שרון))פלג,יצחק,לילך,אלון,הדס,עמוס

יצחק פרסמן

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

 - אלה בדש (זום) מועצת נוער רשותית - מפגש 21:001 - 23:00
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24 ינואר 2021 - 
30 ינואר 2021

יום שני 25 ינואר
 (ZOOM) מליאה מחוזית 08:30 - 16:00

 - ניצן  (לשכה) חופית יאיר לוי -הערכת עובדים11:00 - 11:30
פלג

 דו"ח חצי שנתי של המבקר - חתימה על 13:00 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה)הדו"חות

 ועדה בנושא תחבורה - משרד התחבורה, 16:00 - 17:00
כבישים(בעקבות שיחת הזום  . בהשתתפות :- מוני אלימלך, ניב

ויזל,אשרת גני גונן, רותם ידלין, אלי ברכה,ניצן פלג,הדסה 
 אלמוג

https://zoom.us/j/96217605017?pwd=d0RhU3ZMUXRlaEs1SVI3Ry9)
(iQnliUT09ליאורה ברנס - 

יום רביעי 27 ינואר
 (ישראל) יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

 ועדת חינוך - מרחבי חינוך ביישובי במהלך 08:30 - 09:00
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )הסגר

 הרחבת אזור תעשייה קדמת גליל -"אדמות 09:00 - 10:00
 - ניצן (לשכה )אילניה" (איציק נחום +יועמ"ש של א.ת. , פרסמן)

פלג

 גאולה וונא - שיחה אישית10:00 - 10:30

 (ZOOM) ועדת נוף11:30 - 15:30

 ההזמנה עודכנה: פ.ע (בזום) של ועדת כח אדם 13:00 - 14:30
(IST) .לענייני מכרזים, יום ד׳ 27 בינואר 2021, 1 אח. - 2:30 אח

(nitzanpeleg@glt.org.il) 
(https://us02web.zoom.us/j/89168810296) - 

eshcol@kineretamakim.org

 אישי15:30 - 19:00

יום שישי 29 ינואר

שבת 30 ינואר

יום ראשון 24 ינואר
 - 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 )

 (ZOOM - קישור בגוף הזימון ענת אסיה - בית קשת 11:30 - 12:00
 - ניצן פלג)

 אישי13:00 - 17:00

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

 הצגת תכנית פארק קהילתי גבעת אבני 19:00 - 20:00

יום שלישי 26 ינואר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

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

 - ניצן פלג ביקור יועז הנדל 11:00 - 14:00

 פ.ע. רט"ג - נושאים מועדכנים בגוף המייל  15:30 - 16:45
(אלון לוי - מנהל מרחב גליל תחתון , עמי דורפמן - סגן מנהל 

 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף המייל )מחוז, אוריאל קופל

יום חמישי 28 ינואר
 (חגים דתיים יהודיים) ט"ו בשבט

 (ZOOM -  שחזור קרני חיטין ( גנאדי, רון, רוני) 09:00 - 09:30
 - ניצן פלגקישור בגוף הזימון)

  פתיחת כיתה ה' - שיחה עם הורים  (+לימור) 10:00 - 10:45
 - ניצן פלג(zoom - קישור בגוף הזימון )

 יציאה למטה יהודה 11:00 - 11:30

 השקת מטה התיישבות של תקווה חדשה  (מטה 14:00 - 17:00
 (מושב טל שחר )יהודה)

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


