
1 ניצן פלג14:19 08/12/2020

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

דצמבר 2020

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

נובמבר 2020

01 נובמבר 2020 - 
07 נובמבר 2020

יום שני 02 נובמבר
 חצי יום חופש 09:00 - 13:00

 (ZOOM) מליאה - מחוזית 13:00 - 16:00

 (כפר חיטים- כניסה  כפר חיטים - מטה מול מטה 16:00 - 18:00
 - ניצן פלגלבית העם )

יום רביעי 04 נובמבר
 ועדת נוף09:00 - 13:30

 סיור בחנתון - ועדת נוף 14:00 - 16:00

 היכרות ועד הורים כדורי (תיכון) ( יעל שמואלי ,17:00 - 18:00
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )יפעת שומר)

יום שישי 06 נובמבר

שבת 07 נובמבר

יום ראשון 01 נובמבר
 קול קורא- סירוס ועיקור חתולים  (שלמה, 09:00 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה)סמדר,מיקי,נפתלי)

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

 - ניצן פלגישיבות )

 (מ"א גליל  סיכום שנת 2020 ותקציב 11:002021 - 13:00
 - ישי רוביןתחתון)

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 03 נובמבר
  צחי אביגדורי - כפר חיטים - פגישה אישית 09:00 - 09:30

(לשכה)

 -  (גזברות) בנק לאומי- מורשה חתימה והיכרות10:00 - 10:30
שלמה אלקחר

  שמשון משה -כפר זיתים -  פגישה אישית 11:30 - 12:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 (בית העלמין בשדמות דבורה  30 לערן בן זאב ז"ל 16:00 - 17:00
(

יום חמישי 05 נובמבר
 (אזור תעשייה-  איציק נחום - נושאים שוטפים08:30 - 09:30

 - ניצן פלגמשרד של איציק )

  (לשכה ) יפת דוד- הכנה בנושא מאגר בית רימון10:30 - 11:00
- ניצן פלג

 ניצן קורקין -מנהלת תחום צעירים גליל משרד 13:00 - 14:00
 - ניצן  (לשכה )בפריפריה הנגב וגליל- ( רוני קינן, הדס אלעד) 

פלג

 שיקום תשתיות- ניצן פלג,מבשRת,עמית 15:30 - 16:30
 יפרח,איציק אשכנזי  ומילכה כרמל- כנסו לקישור החדש

https://zoom.us/j/94074152109?pwd=b0pRSGYzQnlweC9jdnVUYnh)
(WeUwxZz09ליאורה ברנס - 

  ועד מקומי שדמות דבורה- שת"פ עם המועצה 16:30 - 17:30
 - ניצן פלג(חדר ישיבות - מועצה )

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 17:30 - 17:45

 (בית קשת ) מישל ברששט - פגישה אישית 18:00 - 19:00
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08 נובמבר 2020 - 
14 נובמבר 2020

יום שני 09 נובמבר
 חצי יום חופש 08:00 - 11:00

 ישיבת זום - שטחים חופפים גליל תחתון וגליל 11:00 - 12:00
 - כרמיתמזרחי - סלינה תשלח קישור לישיבה

 (חדר  ועדת משנה לתכנון ובניה גליל תחתון15:00 - 17:00
 - הדס הר-חולישיבות)

 ההזמנה עודכנה: זום- ניצן פלג (מ.א גליל 17:00 - 18:00
תחתון) // צביקה ויועז, יום ב׳ 9 בנובמבר 2020, 17:00 - 18:00

(nitzanpeleg@glt.org.il) (IST)(zoom) mkzvihauser@gmail.com - 

יום רביעי 11 נובמבר
 שת"פ בנושא עסקים קטנים - כפר תבור -גליל 08:30 - 09:30

  (לשכה- גליל תחתון)תחתון  (עודד הלפרין, דני קוסן, רון תירוש)
- ניצן פלג

 דיור גבעת אבני - רז סלע , ירון טיילר  (+ עינת 10:15 - 11:15
 - ניצן פלג (לשכה)כספי)

 אישי13:00 - 19:00

 מודל אישור תב"רים - נפתלי, אופיר, שלמה, 15:00 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכת מנכ"ל / ZOOM )אורטל,שרון דוידסקו

יום שישי 13 נובמבר

שבת 14 נובמבר

יום ראשון 08 נובמבר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע. גזבר - ראש מועצה 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 )

  מרים ביטון - פגישה אישית - גבעת אבני 11:00 - 11:30
(לשכה )

 הזמנה: ועדת היגוי להב"ה, יום א׳ 8 בנובמבר 12:30 - 14:00
(ofirsh@glt.org.il) (IST) 14:00 - 12:30 ,2020 - 

nitsan.munk@gmail.com

 אישי14:00 - 20:00

 עודכן: הרצאה בזום - הקדמה לפורום נאמני 18:00 - 19:00
 - בתיה חנניה (זום)ותיקים 

יום שלישי 10 נובמבר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע. רון תירוש - תקשורת 08:30 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה )  אורית עבו - ועד אילניה  09:00 - 10:00

 (לשכה ) שרי לוי - פגישה אישית 10:30 - 11:30

 תשתיות שערים שדמות דבורה (אופיר שיק, 11:30 - 12:30
פרסמן/גלעד, שלמה /אורטל, אמיתי קהלני, בני זוהר, אריה 

 (ZOOM - קישוק בגוף בריינס, אייל פלג, גדי אלפסי, דלית כרמי)
 - ניצן פלגהזימון )

 מאגר בית רימון  -דיון במחוזית - ועדה מקצועית13:30 - 14:00
 - ניצן פלג (ZOOM)לביוב

 - רוני קינן (מרכז קהילתי ) פתיחת קורס גישור 15:00 - 20:00

יום חמישי 12 נובמבר
 לא לתאם - עבודה במשרד08:30 - 11:30

 פורום ראשי המועצות האזוריות- ח"כ גילה 12:00 - 13:00
 גמליאל- השרה לאיכות הסביבה- תזכורת!

https://us02web.zoom.us/j/81431090564?pwd=TmdJWHVXZXNTN)
(Elmbzh3NWZjMENRZz09Or Kobi - 

 (גבעת אבני ) ארוחת צהריים עם רוביק סמאג'א14:00 - 15:00

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

 (גבעת אבני ) אריק נמימי17:30 - 18:30

 (גבעת אבני ) צורי מאיר 19:00 - 20:00
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21 נובמבר 2020

יום שני 16 נובמבר
 הרב רוזנבלט - פגישה אישית 08:30 - 09:30

  מליאה - מחוזית 13:00 - 16:00
https://zoom.us/j/92504845884?pwd=NEZUbms3K3ZOajRMbXNSN)

(VRUbm5kUT09

 (ארבל - נפגשים בבית  ארבל - מטה מול מטה 16:00 - 18:00
 - ניצן פלגהעם )

יום רביעי 18 נובמבר
 (ZOOM) ועדת נוף- ועדה מחוזית09:00 - 13:00

 אישי13:00 - 19:00

 דיון במפורטות בנושא תחנת תדלוק במחנה 13:00 - 13:30
 (zoom)שמשון

 - ניצן פלג (שדמות דבורה ) עמית דוידמן 14:00 - 15:00

 - ניצן פלג (לשכה) פורום שולחן חינוך 16:00 - 17:30

יום שישי 20 נובמבר
 דני עטר08:30 - 09:30

 (בית העלמין) אזכרה לשמוליק שוורץ ז"ל 15:30 - 16:00

שבת 21 נובמבר

יום ראשון 15 נובמבר
  ישיבת צוות פיקוח - ( יצחק, הדס, אלון )08:30 - 09:30

 - ניצן פלג(לשכה)

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

 - ניצן פלגישיבות )

 מתווה הסדרת מערכת יחסים כספית עם כפר 10:30 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה)הנוער כדורי 

 נפתלי+ דוד יוסף - בנושא חיבור חדש לחשמל 12:30 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה)בכדורי יסודי 

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 17 נובמבר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע. - רון תירוש- תקשורת 08:30 - 09:00

 - ניצן  (לשכה ) תשתיות  ( איציק עבו + אופיר)09:30 - 10:30
פלג

 שירותי לובי - אלעזר סלע - מועצה אזורית גליל 11:00 - 12:00
 - ניצן  (מועצה אזורית גליל תחתון - לשכת ראש המועצה )תחתון

פלג

 חתימה בבנק הפועלים בכפר תבור - שינוי 12:30 - 13:00
 (בנק הפועלים כפר תבור )מורשי חתימה

 פגישה עם אי.די.אף- בנושא טורבינות רוח - עם 16:00 - 17:00
 (ZOOM- קישור ראש המועצה האזורית גליל תחתון - ניצן פלג 

 - ניצן פלגבגוף הזימון )

 הרחבה מצפה - באמצעות החכ"ל  (ארז קמחי, 17:00 - 18:00
 -  (לשכה)יהודה אדלשטיין, נפתלי, רוביק' , פרסמן, דוד יוסף)

ניצן פלג

 (קישור לזום ישלח על ערוץ הכנסת מאגר פוריה   20:00 - 21:00
ידי רון או משה המפיק)

יום חמישי 19 נובמבר
 סיור בגן פרחי השדה - מושב הזורעים08:00 - 08:30

 8:45 - חנוכת חצר פעילה וכיתת אורן -בי"ס עלי08:30 - 09:00
 - ניצן פלג (עלי גבעה )גבעה

  מדיניות המועצה מודל בחירה לשנה"ל תשפ"א09:30 - 11:00
 - לימור ספראי(זום)

 - ניצן פלג (לשכה) יהודה הרצליך (+אופיר)11:00 - 11:30

  אורלי ודוד אטיאס - כפר קיש - פגישה אישית 11:30 - 12:00
(לשכה)

  (לשכה) פגישה עם עו"ד אייל פרח ויצחק פרסמן12:10 - 12:40
- ניצן פלג

 טליה גרוספלד - פגישה אישית 13:30 - 14:00

 - ניצן פלג נציגי ויזה כאל - אימות מורשי חתימה 14:00 - 14:30

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

 -  (אגף החינוך) ועדת חינוך - היערכות לתקציב17:00 - 18:00
לימור ספראי
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22 נובמבר 2020 - 
28 נובמבר 2020

יום שני 23 נובמבר
 קידום הרחבת פארק תעשיות קדמת גליל (דני 08:30 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה- גליל תחתון )עטר , איציק נחום)

 מליאה מחוזית 09:00 - 16:00

 -  (לשכה) רונן זהבי - שדה אילן - פגישה אישית 12:00 - 12:30
ניצן פלג

 (כדורי יסודי ) פרוייקט מראות - פתיחה 17:00 - 17:30

 (שדה אילן ) אריאל בוקר -פגישה אישית 17:30 - 18:00

יום רביעי 25 נובמבר
 ועדת נוף09:00 - 13:00

 אישי13:00 - 19:00

 (מרכז  עודכן: פתיחת פורום נאמני ותיקים 1 16:00 - 19:30
 - בתיה חנניהקהילתי כדורי)

יום שישי 27 נובמבר
 (טלפוני) יגל רדיע - שיחה אישית 09:00 - 09:30

 אייל פרח 10:00 - 11:00

 ארוחת ערב- כרמית ובנצי ימיני 18:00 - 19:00

שבת 28 נובמבר
 סיור עם רוני - שבת ארגון בני עקיבא 17:00 - 19:30

יום ראשון 22 נובמבר
 שיפור תשתיות/ שירות בזק ביישובי המועצה- 08:30 - 09:30

פגישה עם מנהל המחוז בבזק - יואב קיטה, יוני חמו (נפתלי, 
 - ניצן פלג (לשכה)רון) 

 (נפגשים  סיור מנהלי אגפים - מרכז בידיים שלנו 09:30 - 11:00
 - ניצן פלגבאזור תעשייה קדמת גליל- יישלח מיקום )

 פה-ריפריה - פגישה עם המשרד לפיתוח הנגב 11:30 - 12:00
 (ZOOM- והגליל ( גילה, חיים שולמן, הדס אלעד, שני הדר)

 - ניצן פלגקישור בגוף הזימון)

 אישי13:00 - 20:00

  (לשכה) ישיבת הנהלה  22.11.20  בשעה  17:0017:00 - 18:30
- ניצן פלג

יום שלישי 24 נובמבר
 - ניצן פלג (לשכה) רון תירוש08:00 - 08:30

 חיבור קדמת גליל  למט"ש שדה אילן - ניצן 08:30 - 09:00
פלג-ראש המועצה, יצחק פרסמן,יפת דוד, סלח נאסר - תאגיד 

 - יצחק פרסמן (לשכת ראש המועצה הגליל התחתון)כפרי גליל

 סאלח נאסר - פגישה אישית 09:00 - 09:30

 (סיור) סיור עם ד"ר שרי לוי ובן זוגה10:30 - 12:30

 (ZOOM - קישור בגוף כביש 65 - חשיבה משותפת  13:00 - 14:00
 - ניצן פלגהזימון )

 מכתב התראה ימינו כקדם + נפתלי פרידלנדר 14:00 - 15:00
+ יצחק פרסמן + עו"ד אבנר צור 66722815 + עו"ד שרון 

 - ניצן פלג (לשכת ראש המועצה)דוידסקו

 - אופיר  (שרונה ) סיור בחפירות - מעיין שרונה15:15 - 16:00
שיק

 (ZOOM) ישיבת ועד מנהל - מכללת כנרת 16:00 - 18:00

  דובי גולדפינגר - בנושא הרחבת קדמת גליל 18:00 - 19:00
 - ניצן פלג(לשכת ראש המועצה - מוא"ז גליל תחתון )

יום חמישי 26 נובמבר
 -  (חדר ישיבות ) סדנת מישוב (הערכת עובדים)09:00 - 12:30

ניצן פלג

 - ניצן  (לשכה ) ניסים סער- רמ"ח יישובים מג"ב  13:00 - 14:00
פלג

 מפגע ריחות מאגר פוריה (דוריס זיס, סיגל 14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (ZOOM)בלומנפלד) 

 (ZOOM - קישור  ישיבת דירקטוריון - קדמת גליל 15:00 - 16:00
 - ניצן פלגהגוף הזימון )

  ישיבת הרשות לפיתוח הגליל 16:00 - 17:30
(https://zoom.us/j/91498919540)

 (רחבת הכניסה  טקס חלוקת מלגות ספורטאים 16:30 - 17:30
 - ניצן פלגלמועצה )

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 17:30 - 17:45
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29 נובמבר 2020 - 
05 דצמבר 2020

יום שני 30 נובמבר
 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 )

 ההזמנה עודכנה: עדה גיאוגרפית בנושא 11:00 - 11:50
השכונה החדשה בשיבלי (מוניר שיבלי, מהנ..., יום ד׳ 2 

(nitzanpeleg@glt.org.il) (IST) 11:50 - 11:00 ,2020 בדצמבר 
 - shibli.local.c@gmail.com(הישיבה תתקיים במועצה מ.מ.שיבלי )

  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 - ילדים מיד 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


