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יום שני 05 אוקטובר
 חופשת סוכות - המועצה האזורית הגליל התחתון מה-2 

לאוקטובר ועד 10 לאוקטובר

 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום הראשון-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)

 (אזור תעשייה  בידיים שלנו  ( מוטק'ה , עליזה)12:30 - 15:00
קדמת גליל )

יום רביעי 07 אוקטובר
 חופשת סוכות - המועצה האזורית הגליל התחתון מה-2 

לאוקטובר ועד 10 לאוקטובר

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום השלישי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 סיור ביישובים - צוות שיפוט סוכה יפה 09:00 - 13:00

 שיחת זום: ראש הממשלה-מר בנימין 13:00 - 14:30
נתניהו-ראשי הרשויות: השלבים הבאים של המאבק בנגיף 

 (לינק והנחיות בזימון- חשוב: שם מלא של ראש הקורונה
 - Or Kobiהמועצה+שם המועצה האזורית בעברית בזום)

יום שישי 09 אוקטובר
 חופשת סוכות - המועצה האזורית הגליל התחתון מה-2 

לאוקטובר ועד 10 לאוקטובר

 (חגים דתיים יהודיים) הושענא רבה (חול המועד סוכות)

שבת 10 אוקטובר
 חופשת סוכות - המועצה האזורית הגליל התחתון 00:00

מה-2 לאוקטובר ועד 10 לאוקטובר

 (חגים דתיים יהודיים) שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) שמיני עצרת (מחוץ לישראל)

יום ראשון 04 אוקטובר
 חופשת סוכות - המועצה האזורית הגליל התחתון מה-2 

לאוקטובר ועד 10 לאוקטובר

 (חגים דתיים יהודיים) חג סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום הראשון-ישראל)

יום שלישי 06 אוקטובר
 חופשת סוכות - המועצה האזורית הגליל התחתון מה-2 

לאוקטובר ועד 10 לאוקטובר

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 סיור בכפר חיטים08:00 - 09:00

 חלוקת חבילות לחיילים09:00 - 14:00

 - לימור  (בזום) קידום מרכזי למידה - אחרי החג11:00 - 12:00
ספראי

יום חמישי 08 אוקטובר
 חופשת סוכות - המועצה האזורית הגליל התחתון מה-2 

לאוקטובר ועד 10 לאוקטובר

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום הרביעי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15
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17 אוקטובר 2020

יום שני 12 אוקטובר
 ועדה מחוזית 09:00 - 16:30

 פגישה עם מפקד הנפה של פקע"ר+ רופאה 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה)מחוזית 

 - ניצן פלג (לשכה) אוריאל קופל - שוטף14:00 - 15:00

יום רביעי 14 אוקטובר
 (ZOOM) ועדת נוף09:00 - 14:30

 (ZOOM- קישור בגוף  אילניה - מטה מול מטה 16:00 - 18:00
 - ניצן פלגהזימון)

 (ZOOM) שירת הגליל 20:30 - 21:30

יום שישי 16 אוקטובר
 פגישת עבודה - ניצן פלג- ראש מוא"ז גליל 11:00 - 12:00

 - ניצן פלג (לשכה)תחתון --  צביקה האוזר 

שבת 17 אוקטובר

יום ראשון 11 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) איסרו חג סוכות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) שמחת תורה (מחוץ לישראל)

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

 - ניצן פלגישיבות )

 מערכות קשר חירום למועצה  (נפתלי, 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה)שלמה/שמוליק, אמיתי)

  פגישה עם מנכ"ל יוניסטרים על בידיים שלנו13:00 - 14:00
 - לימור ספראי(בזום)

 הקמת מרכז יזמות בגליל תחתון - עמותת 13:00 - 14:00
 יוניסטרים -  פגישת זום 

(https://us02web.zoom.us/j/82018838098)Ofir Oron - 

 אישי14:00 - 17:00

  (לשכה) ישיבת הנהלה  11.10.20  בשעה  17:0017:00 - 18:30
- ניצן פלג

יום שלישי 13 אוקטובר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

 (לשכה ) אלי רייך - פגישה בנושא תיירות 10:00 - 10:30

 סיור ביישובים11:00 - 13:00

 הזמנה: בידיים שלנו מפגש חשיפה למורים 14:00 - 15:00
 (IDT) 15:00 - 14:00 ,2020 ולמנהלים , יום ג׳ 13 באוקטובר

(nitzanpeleg@glt.org.il)(זום) alizakerer@gmail.com - 

 סיור בבית העלמין בשדמות דבורה   13.10 16:00 - 16:30
 - ניצן פלג (שדמות דבורה )בשעה 16:00

יום חמישי 15 אוקטובר
 יהודה גמליאל ואמיר מונק - נושאים כללים 10:00 - 11:00

 - ניצן פלג (לשכה)בנוגע  למסד

 סקר כבישים סטטוס בהשתתפות ניצן 11:00 - 12:00
 פלג,איציק אשכנזי,מילכה והדסה

https://zoom.us/j/91007197095?pwd=T2tpYktMT2NSMlVpNnZMSW)
(RCekFMUT09ליאורה ברנס - 

 כיכר + חנייה - ארבל ( ליד משפ' פיניאן)  ( 15:30 - 16:30
 אופיר, גלעד,יצחק,אהרון יצחק/ ענבל חבר, מאיר פיניאן )

 - ניצן פלג(ארבל)

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:30 - 16:45
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24 אוקטובר 2020

יום שני 19 אוקטובר
 ועדה מחוזית09:00 - 14:30

 דיון בולקחש"פ בתכנית למתקן פוטו וולטאי 10:00 - 11:00
 (ZOOM - קישור בגוף הזימון)בשדה אילן

  (לשכה) בי"ס מכיל - יד ששון  ( לימור+ ראומה)13:00 - 14:00
- ניצן פלג

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

יום רביעי 21 אוקטובר
  שרונה- מפטמות - צוות אוויר נקי (+מיקי, הדס)08:30 - 09:30

 - ניצן פלג(ZOOM - קישור בגוף הזימון)

 רכז קשרי חיילים - עופר אביטל , הדס אלעד, 10:00 - 10:45
 - ניצן פלג (לשכה)שרי לרנר

 פגישת הכרות מנהל מרחב גליל תחתון - אלון 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה - גליל תחתון)לוי - רט"ג

 סיור בבית העלמין במצפה נטופה - ( + גרשון, 12:30 - 13:00
 - ניצן  (מצפה נטופה )אור קריספיל) -  21.10.20 בשעה 12:30

פלג

 סיור בנושא בקשה לשדרוג דרך חקלאית סמוך 13:00 - 13:30
לנטופה (נציג נטופה, ניצן פלג, יצחק פרסמן, מוניר חמודה - 

 (כניסה אחורית של בית העלמין של ראש מ.מ. בועיינה נוג'ידאת)
 - ניצן פלגנטופה )

 פגישה עם מוניר חמודה - ראש מועצה מקומית 13:30 - 15:00
 (בועיינה נוג'ידאת - בועיינה נוג'ידאת (נושאים בגוף המייל) 

 - ניצן פלגלשכת ראש המועצה)

 סיור בבית העלמין בבית רימון  (21.10 בשעה 15:30 - 16:00
 - ניצן פלג (בית רימון)15:30)

 - לימור ספראי (זום) ועדת חינוך17:00 - 18:30

יום שישי 23 אוקטובר

שבת 24 אוקטובר

יום ראשון 18 אוקטובר
 ישיבת מנהלי אגפים (נפתלי, אופיר, רוני, לימור,09:30 - 10:30

 (חדר אמיתי, מיקי, בוהדנא, פרסמן, עינת, שלמה, אורטל )
 - ניצן פלגישיבות )

 פגישת היכרות עם מפקד המחוז צפון פיקוד 12:15 - 13:00
 -  (לשכה)העורף- גיא ברגר (יניב 054-7534888 או יובל קרן)

ניצן פלג

 אישי13:00 - 20:00

 התנועה החדשה - שירי ארדיטי נחום, יואל 13:00 - 14:00
זילברמן וראשי מועצות בנושא היערכות לשנת תשפ"א ועדכון 

 בשינויים בשטח - בזום
https://us02web.zoom.us/j/88472223701?pwd=RTBmeUthOTdvST)

(M2eUZsNVZKLzhKZz09שירי ארדיטי - 

 פגישה עם ישראל אוזן - יועץ שר הפנים - ראש 16:00 - 17:00
 - ישראל אוזן (זום)מועצת גליל תחתון ניצן פלג

יום שלישי 20 אוקטובר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

 - ניצן פלג ביקור יועז הנדל בפוריה10:30 - 11:30

 אישי12:00 - 15:00

 טקס חנוכת חדרי הניתוח החדשים עם שר 15:00 - 16:00
 (פוריה)הבריאות 

יום חמישי 22 אוקטובר
 - לימור  (חדר ישיבות) מעונות בגליל התחתון09:00 - 10:00

ספראי

 - ניצן פלג (לשכה)  שולחן חינוך 10:00 - 11:30

  חתימת על מסמכים  - קובי ליסקאר (+שלמה)11:45 - 
 - ניצן פלג(לשכה)

 (ZOOM) מחוזית - נקודתיות- משפחת כץ 12:30 - 13:00

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

 (ZOOM - קישור בגוף  בית רימון - מטה מול מטה 16:00 - 18:00
 - ניצן פלגהזימון )
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25 אוקטובר 2020 - 
31 אוקטובר 2020

יום שני 26 אוקטובר
 - נפתלי פרידלנדר שייט בוקר07:30 - 09:00

 ועדה מחוזית09:00 - 14:30

יום רביעי 28 אוקטובר
 (ZOOM) ועדת נוף09:00 - 14:30

 (ZOOM  אתר הנצחה גולני ( דן חפץ, אופיר שיק)14:30 - 15:30
 - ניצן פלג- קישור בגוף הזימון )

  שיחת זום ראשי הרשויות-שר החינוך יואב גלנט15:00 - 16:00
https://zoom.us/j/93382754219?pwd=ZVIxeUFOeEFPVW0zM2ZaM)

(GNkVi9uQT09Or Kobi - 

יום שישי 30 אוקטובר

שבת 31 אוקטובר

יום ראשון 25 אוקטובר
 - 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 )

 - ניצן פלג (לשכה ) יוסי בוכריס- פגישה אישית 11:00 - 11:30

 (לשכה ) אבנר אליהו - פגישה אישית 12:00 - 12:30

 אישי13:00 - 16:30

 מועצת הבריאות- ישיבת מליאה ראשונה-  16:30 - 18:30
 - רננה אלמוג (בזום)מ-16:30- 

 (חדר  ישיבת מליאה   25.10.20  בשעה  18:0018:00 - 20:00
 - ניצן פלגישיבות )

יום שלישי 27 אוקטובר
 פגישה בנושא טורבינות ברמת סירין, 09:00 - 09:45

משתתפים: שניר אריש, ניצן פלג, זכריא נאבסו ולירון שפירא 
 - הודיה גרינברג (מועצה מקומית יבנאל)מהרשות להגנת הטבע

  אלי לוי - משנה למנכ"ל משכ"ל - שיחת היכרות12:00 - 12:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 יסמין אסף - מנהלת קהילה בית רימון - שיחת 12:30 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכת ראש המועצה)היכרות עם ראש המועצה

 מועצה ארצית - שינוי מסדרון תשתיות העילי 13:45 - 14:45
 - ניצן פלגמערבית לכפר קיש 

 ההזמנה עודכנה: פגישת היכרות ומיפוי(בזום), 14:00 - 14:45
צוות האשכול- צוות אקים- צוות מ..., יום ג׳ 27 באוקטובר 

(nitzanpeleg@glt.org.il) (IST) .2020, 2 אח. - 2:45 אח 
(https://us02web.zoom.us/j/86316440286) - 

eshcol@kineretamakim.org

יום חמישי 29 אוקטובר
 עמדת אגף הביטחון - מתווה מנהל ישובי מניעת08:00 - 09:00

אלימות, סמים ואלכוהול + ניצן פלג + שלמה אלקחר + אמיתי 
 - נפתלי פרידלנדר (לשכת ראש המועצה)קהלני

 (ZOOM - קישור בגוף  הצעת פשרה קדמת גליל 09:00 - 09:30
 - ניצן פלגהזימון)

  דידי וקנין - בית רימון בנושא מגרש ספרוט10:00 - 10:30
 - ניצן פלג(ZOOM - קישור בגוף הזימון)

 - ניצן פלג (לשכה) רוני קוך - נושאים שוטפים 11:00 - 12:00

  מט"ש כפר חיטים  ( אופיר, פרסמן, יפת)13:30 - 14:30
 - ניצן פלג(לשכה)

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


