
1 ניצן פלג15:16 04/01/2021

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

דצמבר 2020

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

נובמבר 2020

29 נובמבר 2020 - 
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יום שני 30 נובמבר
 (ZOOM) ועדה מחוזית 09:00 - 10:00

 מיתוג - התייעצות עם ראש עיריית נוף הגליל  10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (עיריית נוף הגליל - לשכת ראש המועצה )(+ אופיר) 

  פ.ע עם נציג המשרד לשוויון חברתי - ירון מנשה12:30 - 13:00
 - רוני קינן(לשכה מועצה)

 (לשכה) נתן זקס - כפר קיש - פגישה אישית 14:30 - 15:00

 עילאי  דורון - כפר חיטים - ראיון לבית הספר ( 15:00 - 15:30
 (לשכה)רונית - האמא)

 הגשת בג"צ מחצבת גולני  (נפתלי, שלמה, שרון 16:00 - 16:30
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף המייל )דוידסקו,פרסמן)

 (גבעת  מיקי אבו - פגישה אישית - גבעת אבני 17:30 - 18:30
אבני - אלון 50)

יום רביעי 02 דצמבר
 איציק נחום - פגישת עבודה - נושאים שוטפים08:30 - 09:00

 (קדמת גליל) בידיים שלנו - ביקור 10:00 - 10:30

 ועדה גיאוגרפית בנושא השכונה החדשה 11:00 - 12:00
 בשיבלי (מוניר שיבלי, מהנדס,מתכנן, ניצן פלג, יצחק פרסמן)

 - ניצן פלג(מועצה מקומית שיבלי - לשכת ראש המועצה )

  תקציב 2021 - (אופיר,שלמה,נפתלי,אורטל)13:00 - 14:00
 - ניצן פלג(ZOOM- קישור בגוף הזימון)

 אישי14:00 - 19:00

יום שישי 04 דצמבר
 (האירוסים 75, גבעת  קובי סרור - פגישה אישית 08:30 - 09:30

אבני )

 (אלון 64  יוסי מעוז - גבעת אבני - פגישה אישית 09:30 - 10:30
, גבעת אבני )

שבת 05 דצמבר

יום ראשון 29 נובמבר
 (קדמת גליל) ביקור במייקרס - תלמידי יד ששון 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 )

  קנסות ישנים ( נפתלי, אושרת, שלמה, סמדר)10:30 - 11:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 כיבוי אש - סיור כפר הנוער החקלאי כדורי 11:30 - 12:30
 - אוסקר פוקס (כדורי )בנושא אגרות 

 אישי13:00 - 18:00

 (חדר  ישיבת מליאה   29.11.2020 בשעה  18:0018:00 - 20:00
 - ניצן פלגישיבות)

יום שלישי 01 דצמבר
 7:45 - תקציב מחלקת איכות סביבה - מיקי 07:45 - 08:30

 - ניצן פלג (לשכה )רייך.

 - ניצן פלג (לשכה) פגישה עם רוני קוך- תקציב13:00 - 13:30

 (13.30) מוא"ז גליל תחתון - הערכות לשנת 13:30 - 15:00
2021. (שרון 6628202) מועצה: ניצן פלג, אופיר שיק, נפתלי 

פרידלנדר, רוני קוך, בתיה חנניה. חט"ל מרחב צפון: יואב 
 - Ariel, Yoav (מוא"ז גליל תחתון)אריאל, עמית נצר, סיגל גלבוע

 יום נטיעות -מצפור ע"ש יריב אמיתי - ליד מושב 14:45 - 15:45
 (הזורעים)הזורעים

 - ניצן  (גבעת אבני ) גבעת אבני - מטה מול מטה 16:00 - 18:00
פלג

יום חמישי 03 דצמבר
 רננה כהן - הזורעים - פגישה בנושא יוזמה 08:30 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה )חינוכית  

 (לשכה) עדן ניסים - פגישה אישית 09:00 - 09:30

 - ניצן פלג  סיור תנועת המושבים במועצה 10:00 - 15:30

 זום פורום היוועצות שר הבריאות עם ראשי 13:00 - 14:30
 -  (מצ"ב קישור לזום עם סיסמא)רשויות נבחרים (מצ"ב הודעה)

אנה לרנר-זכות

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15
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יום שני 07 דצמבר
 - עדי (מועצה אזורית הגליל התחתון) אימון חד יומי 08:30 - 15:00

פאר

  מפגש היוועצות- עיר נחלים13:00 - 14:00
(https://zoom.us/j/97686651965)Fatma Abbas - 

 (זום ) 13:45-14:15 - פאנל של מכון מנדל 13:45 - 14:15

 (חדר  קביעת מדיניות מפטמות גליל תחתון 14:00 - 15:30
 - ניצן פלגישיבות )

 (חדר  ועדת משנה לתכנון ובניה גליל תחתון15:30 - 17:30
 - הדס הר-חולישיבות)

 - ניצן פלג (לשכה) דדי בן דוד - פגישה אישית  17:30 - 18:00

יום רביעי 09 דצמבר
 שיחת היכרות - גליה וולף - פקחית חדשה 08:30 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה)איכו"ס

 (ZOOM) ועדת נוף (דקלה)09:00 - 13:00

 מועדון ותיקים בית קשת 09:30 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה) מוטקה פנחסוב- בידיים שלנו11:00 - 12:00

 אישי13:00 - 19:00

 (חמת טבריה) פרידה מאלי מאירי16:00 - 17:30

יום שישי 11 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה

 יום ניקיון יישובי - גבעת אבני 09:00 - 11:00

שבת 12 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השני)

יום ראשון 06 דצמבר
 - 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 )

 אמיתי קהלני - הכנה לתרגיל 11:00 - 11:30

  תחרות הישוב היפה פגישת סיכום וקביעת זוכים12:00 - 15:00
- מיקי רייך

 פגישה עם הנהגת הורים כדורי (ראשי רשויות, 15:00 - 16:00
 - ניצן  (חדר ישיבות גליל תחתון)מנהלי אגף חינוך , נציגי ההורים)

פלג

  ישיבת הנהלה- תקציב  6.12.20  בשעה 17:0017:00 - 18:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 מפגש הנהגות הורים וועדות חינוך- תכנית 20:00 - 21:30
 מרחבי בחירה בבתי הספר

https://us02web.zoom.us/j/85330586608?pwd=MlFHNDdFK0VJMm)
(o5NEN2eUExKzQ3dz09לימור ספראי - 

יום שלישי 08 דצמבר
 (לשכה) דני עטר - אישי 08:15 - 08:30

 - ניצן פלג (לשכה) דני עטר- א.ת. קדמת גליל 08:30 - 09:15

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

 יהודה שטראוס- שדה אילן - פגישה אישית  (+ 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )הדס/ יצחק)

 -  (לשכה ) מלי לויוס - בית רימון- פגישה אישית 11:00 - 11:30
ניצן פלג

  פגישה אישית עם אבי שבי - גבעת אבני 11:30 - 12:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 הקמת ועדת שימור במועצה ( עתליה תרועה, 13:30 - 14:30
 (ZOOM / לשכת ראש המועצה ד"ר אסתי ינקלביץ, אורי בן ציוני) 

 - ניצן פלג)

 -  (לשכה ) פריניר ( מיקי , נפתלי, שרון דוידסקו)14:30 - 15:30
ניצן פלג

 - ניצן  (שדה אילן ) שדה אילן - מטה מול מטה 16:00 - 17:30
פלג

יום חמישי 10 דצמבר
 (כביש פנימי בין לביא  מירוץ הלפיד - עלי גבעה 08:15 - 08:45

לגבעת אבני )

 - שלמה אלקחר (לשכה) פקח ארנונה09:30 - 10:00

  דודי רונן - מיזם לזיכרון השואה  (+ רוני) 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג(ZOOM- קישור בגוף הזימון)

 גלעד - תה ויסוצקי  - שיחה עם ניצן פלג  ( + 11:30 - 12:00
 - ניצן פלג (ZOOM- קישור בגוף הזימון )יצחק פרסמן)

 גיל הגליל (פגישה פנימית)- אופיר, נפתלי, 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה)שלמה, רוני 

 מסיימים יום עבודה בשעה 13:00- חנוכה 13:00 - 13:30

 שדמות דבורה בנושא תביעת חב' רימון בנושא 15:00 - 16:00
הקמת טורבינות רוח במושב+ עמית יפרח+ מיכל בוסל + בני 

 (זום -  זוהר+ אריה מזכיר המושב
https://us02web.zoom.us/j/88034424799?pwd=SGVYeTgvR0pTVGY

(5RElJTi83U3FsZz09&from=addonורדה בואבי - תנועת המושבים - 

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15
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יום שני 14 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום הרביעי)

 ממ"ר כנרת ומת"ח טבריה - פגישה עם ראש 08:30 - 09:30
 - ניצן פלג (לשכה )הרשות  

 (זום) מליאה מחוזית 09:00 - 16:30

 ועדת החינוך, התרבות והספורט  הקמת 09:30 - 11:00
 - לימור  (זום-הגליל העליון, הגליל התחתון)אוניברסיטה בגליל  

וקנין

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ מירי רגב- 14:00 - 15:00
 שרת התחבורה-תזכורת ונושאים לדיון!

https://zoom.us/j/93618920050?pwd=R1FzdysydlVveU0vZENNOEx)
(UcWpLQT09Or Kobi - 

 (גבעת אבני ) טקס סיום מירוץ הלפיד  15:00 - 16:00

יום רביעי 16 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השביעי)

 יציאה לתל אביב08:00 - 08:30

 ביקור בחדשנות מועצה גליל תחתון : עו"ד אלי 10:00 - 12:00
לוי +עירן בן משה +שוקי טייב + שירן כרמל + ניצן פלג ראש 

המועצה + נפתלי מנכ"ל שלמה גזבר + אופיר סגן ראש 
 - אלי  (משכ"ל הארבעה 19 ק' 8 תל אביב; חדר ישיבות 8)המועצה 

לוי,עו'ד

יום שישי 18 דצמבר
 עושים טוב - שיפוץ בהזורעים07:00 - 11:00

 (מרכז קהילתי ) ועדת צעירים 08:30 - 09:30

שבת 19 דצמבר

יום ראשון 13 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השלישי)

 - 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 )

 -  (לשכה) רכז קולות קוראים- הגדרת תפקיד 10:30 - 11:00
ניצן פלג

  התקדמות הרחבת אזור תעשייה קדמת גליל 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג(ZOOM - קישור בגוף הזימון)

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 15 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום החמישי)

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השישי)

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

 ועדה מחוזית - התנגדויות 10:00 - 13:00

 היכרות - מנכ"ל כפר תבור (ניצן, עודד, אוהד, 13:00 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה- גליל תחתון )נפתלי)

 התנעה פסטיבל השקד  (ניצן פלג, עודד 13:30 - 14:30
הלפרין,זכריא נאבסו, נפתלי פרידלנדר, רון תירוש,דני 

 - ניצן פלג (חדר ישיבות גליל תחתון )קוסן,רוני קוך) 

 מסירת תעודת ראש מועצה, מועצה אזורית 14:00 - 14:10
 - ליאורה  (לשכתו של ניצן פלג)הגליל התחתון, מירב בן שימול

ברנס

 ניר פוליצר - מנהל מרחב חיפה והצפון בנק 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה)דיסקונט 

21:00 - 20:00

יום חמישי 17 דצמבר
 חופש

 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השמיני)

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

 טקס התייחדות חטיבת גולני - הנחת זר- 18:30 - 19:30
בהשתתפות הרמטכ"ל, אלוף פצ"ן, מח"ט גולני 
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יום שני 21 דצמבר
 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ אלון 11:00 - 12:00

 שוסטר- שר החקלאות- תזכורת!
https://zoom.us/j/99257508765?pwd=MXhIS0NudzBjT1pmRmxxOT)

(dpSENMZz09Or Kobi - 

 כניסה לפיילוט מתנדבים - אפליקציית טריביו 12:15 - 13:15
 (הדס אלעד, מירב בן שימול- ממ"א, עמנואל- חב' טריביו)

 - ניצן פלג(zoom- קישור בגוף הזימון )

 (זום -  אקי"ם (אופיר,עינת,ניצן, אורה -אקי"ם)13:30 - 14:15
 - ניצן פלגקישור בגוף הזימון )

 - ניצן  (ZOOM -קישור בגוף הזימון ) ועדה חקלאית 17:00 - 18:00
פלג

 20:30 ברכה לצוותי חינוך 20:30 - 21:00

יום רביעי 23 דצמבר
  סיגל ויגאל טוויל -כפר זיתים -פגישה אישית08:30 - 09:30

 - ניצן פלג(כפר זיתים )

 (מועצה אזורית גליל  יוסי אלמעלם- חב' רימון 10:30 - 11:30
 - ניצן פלגתחתון )

 - ניצן פלג (לשכה) תומר אורן - פגישה אישית 11:30 - 12:30

 אישי13:00 - 19:00

 חיסון קורונה15:00 - 16:00

 להזמנה נוספה הערה: פגישה בזום של ועדת כח16:00 - 16:30
אדם של האשכול בנושא: יציאה למכרזים ..., יום ד׳ 23 בדצמבר

(nitzanpeleg@glt.org.il) (IST) .2020, 4 אח. - 4:30 אח 
(https://us02web.zoom.us/j/83322753930) - 

eshcol@kineretamakim.org

 20:30 ברכה לצוותי חינוך 20:30 - 21:00

יום שישי 25 דצמבר

שבת 26 דצמבר

יום ראשון 20 דצמבר
 - 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 )

 אישי13:00 - 20:00

 מפגש ראשי רשויות עם שר החינוך- ח"כ יואב 15:30 - 16:45
גלנט בנושא: מאמץ משותף להמשך הפעלת מערכת החינוך 

לאור העלייה בתחלואה בציבור הכללי- תזכורת! (כניסה לזום 
 החל מ15:15+ יש לבצע רישום לפני כניסה לפגישה)

https://zoom.us/j/93746334206?pwd=NmZZdnRQMmpiMEdPQUUw)
(WVZGWHg2Zz09Or Kobi - 

  ישיבת מליאה - תקציב  20.12.20  בשעה 18:0018:00 - 20:00
 - ניצן פלג(מלון קיבוץ לביא)

 20:30 ברכה לצוותי חינוך 20:30 - 21:00

יום שלישי 22 דצמבר
 (zoom לשכת תכנון  ישיבת התנגדויות 08:3022/12/20 - 16:30

 - מירב ממןצפון 1)

 אקי"ם - שיחה עם מוטקה פנחסוב ונציגי אקי"ם 13:30 - 14:00
 - ניצן  (טלפוני )(דותן, אורה, עינת , אופיר , מוטקה פנחסוב) 

פלג

 20:30 ברכה לצוותי חינוך 20:30 - 21:00

יום חמישי 24 דצמבר
 -  (חדר ישיבות) ישיבת מנהלי אגפים - עדכונים 08:30 - 09:00

ניצן פלג

 עופר זילברמן- בנושא פיתוח תיירות  09:00 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה )(+אופיר,רון)

 בקשר לגליל (ניצן, נפתלי, רון,אופיר,רוני,הדס 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה)אלעד)

 מרוואן - בנושא אישורים מהמועצה  (+איציק 11:30 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)נחום)

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

 20:30 ברכה לצוותי חינוך 20:30 - 21:00
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27 דצמבר 2020 - 
02 ינואר 2021

יום שני 28 דצמבר
 - ניצן פלג (מסד) סיור במסד ( ציון , יאיר דגן )08:00 - 08:30

 (זום -  מירה בן גל - הזורעים - פגישה אישית 08:30 - 09:00
 - ניצן פלגקישור בגוף הזימון)

 נועם -פגישה הכנה לקראת פגישה עם מתכנן 09:00 - 10:00
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )המחוז הנושא הרכבת

 אשכול כנרת עמקים: ישיבת מליאה בזום (יום 11:30 - 12:30
שני 28/12 שעה 11:30), יום ב׳ 28 בדצמבר 2020, 11:30 לפ. - 

(nitzanpeleg@glt.org.il) (IST) .קישור לזום: 1 אח) 
https://us02web.zoom.us/j/81359367242?pwd=SGM0cFhFTVRTc3B

(Ddnk4U21LSy9Ndz09eshcol@kineretamakim.org - 

 תאגיד תמיר- יציאה למכרז חדש בנושא מחזור 12:30 - 13:30
 (zoom - קישור בגוף (דלית בניש- מנהלת התפעול, מיקי, נפתלי)

 - ניצן פלגהזימון  )

 (ZOOM -  אשכול כנרת עמקים - מטה מול מטה 14:30 - 15:30
https://us02web.zoom.us/j/85805485186) - 

eshcol@kineretamakim.org

יום רביעי 30 דצמבר
 ועדת נוף (יהונתן)09:00 - 13:00

 אישי13:00 - 19:00

 - רננה  (בזום) וועדת ארגון ומנהל - 17:3018:30-17:30 - 18:30
אלמוג

יום שישי 01 ינואר
 (בית קשת ) דורון גנץ- בית קשת - פגישה אישית 08:30 - 09:30

שבת 02 ינואר

יום ראשון 27 דצמבר
 - ניצן פלג (לשכה) חלוקת מלגות לספורטאים 08:30 - 08:45

 משפחת דניאלי  (נפתלי,עינת, טל-עו"ס ,שלמה,09:00 - 09:30
 - ניצן פלג (לשכה)אושרת, משפחת דניאלי)

 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)

 סיור בקדמת גליל וגבעת אבני11:00 - 12:00

 אישי13:00 - 20:00

  איתן הראל - גבעת אבני - פגישה אישית 18:00 - 19:00
(האירוסים 141 גבעת אבני )

יום שלישי 29 דצמבר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע. רון תירוש - תקשורת 08:00 - 08:30

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

 - (לשכה ) קב"ט מוס"ח  (אמיתי , נפתלי, שלמה)10:30 - 11:00
ניצן פלג

 ניר גוטמן -הקמת כפר נופש במגרשי גולף בכפר11:00 - 12:00
 - ניצן  (ZOOM - קישור בגוף הזימון )חיטים  (פרסמן+אופיר+רון)

פלג

 תחזוקת אתרים - שטחים פתוחים ( 12:30 - 13:30
 (לשכה ( יש קישור ניצן,אופיר,יצחק,נפתלי,שלמה,אוריאל,רון)
 - ניצן פלגזום למי שמעוניין לעלות מרחוק -  בגוף הזימון))

 (zoom) ישיבת ועד מנהל  - מכללת כנרת 14:00 - 16:00

 (ZOOM  ) ישיבת אסיפה כללית מכללת כנרת 16:00 - 18:00

יום חמישי 31 דצמבר
 (ZOOM - קישור בגוף  נועם זכאי - שיחה אישית 09:00 - 09:30

 - ניצן פלגהזימון)

 שניר אלמליח + יהודה שטראוס- בנושא מיזם 09:30 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה)איכות סביבה בגליל תחתון 

 יעקב קניגסברג  - מושב הזורעים- בנושאים 11:00 - 11:30
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )חינוכיים  (+ לימור)

 אסיפה כללית- מרכז המועצות האזוריות בזום- 12:00 - 14:30
 תזכורת!!

https://zoom.us/j/96634554340?pwd=OHAzT09nbXFFcGwwdm5Qc)
(VlYVFdDUT09Or Kobi - 

 מלגות לשנת  2021  (אופיר, נפתלי, רוני , הדס 14:30 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה)אלעד,לימור)


