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30 אוגוסט 2020 - 
05 ספטמבר 2020

יום שני 31 אוגוסט
 פגישה עם יו"ר ועדה לתו"ב גליל  מזרחי - בנצי 09:00 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה)בן ציון ומני מנחם עדי  - שטחים חופפים 

  פרוייקט להבה גליל תחתון10:30 - 11:00
(https://zoom.us/j/96014581787)ליאורה ברנס - 

 -  (לשכה) אריק נמימי - פרויקט תיירותי מצפה 11:00 - 11:30
ניצן פלג

יום רביעי 02 ספטמבר
  נועם זכאי+ עמוס מועלם - אצל אלי יצחק 09:00 - 10:00

 - ניצן פלג(קדמת גליל - אצל אלי יצחק)

 סיור באזור תעשייה קדמת גליל10:00 - 10:30

 חיים אליהו - מפקח חדש - היכרות , לשכה11:00 - 11:30

 - ניצן פלג (לשכה) עמוס ויינגרטן - שיחה אישית 11:30 - 12:00

 תמ"א 10/ג/6 - תיקון תוואי הקו באזור כפר קיש12:00 - 13:00
 - לימור אלמקייס (אפליקציית זום)- ועדת עורכי תמ"א 10

 - (מצפה) סיור בבית העלמין במצפה - עם גיורא 14:30 - 15:00
ניצן פלג

 - ניצן פלג (ארבל ) סיור בבית עלמין מושב ארבל 15:00 - 15:30

 - ניצן  (כפר זיתים ) סיור בבית עלמין כפר זיתים 15:30 - 16:00
פלג

 - ניצן  (כפר חיטים) סיור בבית עלמין כפר חיטים 16:00 - 16:30
פלג

יום שישי 04 ספטמבר
 יום הולדת לעינת כספי07:30 - 08:00

שבת 05 ספטמבר
 יום הולדת לאופיר שיק08:00 - 08:30

 צפי ונחום פלג 20:00 - 21:00

יום ראשון 30 אוגוסט
  אישי 13:00 - 18:00

יום שלישי 01 ספטמבר
 - לימור ספראי ביקור בכל מוסדות חינוך 07:00 - 13:30

 אישי14:00 - 18:00

יום חמישי 03 ספטמבר
  שמוליק ויזל - פגישה אישית  ( + הדס הר חול) 08:15 - 08:30

 - ניצן פלג(לשכה )

  מסד - בית חב"ד (ינון פרידלנדר, יאיר דגן)08:30 - 09:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 שטחים באילניה - הימנותא (אלכס חפץ- מנכ"ל09:30 - 10:30
הימנותא, משה מזרחי- מנהל מח' עסקאות , ערן בר דוד , יצחק 

 - ניצן פלג (לשכה )פרסמן , אופיק שיק)

  סיור של הנהלת ממ"א יחד עם השומר החדש 10:30 - 11:30
(יהורם מהשומר החדש 054-5640981)

 סיור במייקרס כפר גלים  - יחד עם מוטק'ה 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (כפר גלים )פנסחוב 

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15
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06 ספטמבר 2020 - 
12 ספטמבר 2020

יום שני 07 ספטמבר
 (לשכה ארז די טור - בנושא המפטמות  ( + הדס)08:30 - 09:00

 - ניצן פלג)

 (זום) ועדה מחוזית 09:00 - 16:30

יום רביעי 09 ספטמבר
 (ZOOM) ועדת נוף 09:00 - 14:30

יום שישי 11 ספטמבר

שבת 12 ספטמבר

יום ראשון 06 ספטמבר
 הכנת תוכנית עבודה לרפתות גליל תחתון  11:30 - 12:30

 (שאול דוד, דוד ילוז, פיאם- חב' אלקטרה , יפת דוד, מיקי רייך)
 - ניצן פלג(חדר ישיבות )

 מקוון - הכנה לפגישה עם מרדכי כהן - ישובים 15:30 - 16:00
גדולים - ראשי רשויות: מטה יהודה, גליל תחתון, עמק חפר 

 - אושרת גני גונן (מקוון - קישור בגוף המייל)וחוף הכרמל

 (זום - קישור  זום - פגישה בנושא ישובים גדולים17:00 - 18:00
 - מרדכי כהןבגוף הזימון)

יום שלישי 08 ספטמבר
 ילדי שדמות דבורה  (גדי ורוני אלפסי,אלמוג 08:30 - 09:30

 -  (לשכה)סילבר,אלון שוורץ,יהודית הרשקוביץ,לימור ספראי)
ניצן פלג

 - ניצן פלג (קיבוץ לביא ) סיור בבית עלמין בלביא 10:30 - 11:00

 -  (הזורעים ) סיור בבית העלמין - מושב הזורעים 11:30 - 12:00
ניצן פלג

 - ניצן  (גבעת אבני) סיור בבית עלמין גבעת אבני12:30 - 13:00
פלג

 מפגש מקצועי והרמת כוסית במעמד ח"כ גילה 15:00 - 16:00
 (לביא )גמליאל 

יום חמישי 10 ספטמבר
 דני שחר- ראש הרשות למאבק באלימות, סמים 09:00 - 10:00

  (לשכה )ואלכוהול  (+ תמי חצואל) - בנושא מינוי מנהל יישובי 
- ניצן פלג

 (חדר  תרחישים אפשריים מע' החינוך בקורונה 10:00 - 11:00
 - ניצן פלגישיבות )

  ממשקי עבודה - גבעת אבני  (נפתלי, זאב שלו)11:00 - 12:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 עופר אביטל - חשיפת ניווט לכיתות ז'12:00 - 12:30

 (לשכת ראש  פרג'י שמש -  שיתוף פעולה אזורי13:00 - 14:00
 - ניצן פלגהמועצה - גליל תחתון )

  מינהלת הקמה שיבולת + סיור במחנה קדמי15:30 - 17:00
 - אופיר שיק(מועצה אזורית גליל תחתון - חדר ישיבות )

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

 (לשכה) פגישה עם גרשון  לוי 17:00 - 18:00
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13 ספטמבר 2020 - 
19 ספטמבר 2020

יום שני 14 ספטמבר
 (לשכה ) אבי ריימונד - פגישה אישית 08:30 - 09:00

 בידיים שלנו - פגישת היערכות לקראת תחילת 09:30 - 10:15
 - ניצן פלג (לשכה)עבודה   (עליזה , לימור , מוטק'ה פנחסוב)

 סגירת הסכם מול המועצה בנושא בידיים שלנו 10:15 - 11:00
 - ניצן  (לשכה)מוטק'ה (פנחסוב + עו"ד טל גרשטיין , נפתלי)

פלג

 - הדס  (לשכה) פגישת עבודה מדיניות מפטמות13:15 - 14:45
הר-חול

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

 הזורעים -  הרמת כוסית עם ראש המועצה ניצן 20:00 - 21:00
 (IDT) 21:00 - 20:00 ,2020 פלג, יום ב׳ 14 בספטמבר

(sharonc@glt.org.il)hazoreimazkirut@gmail.com - 

יום רביעי 16 ספטמבר
  איציק אביטן - מושב הזורעים -פגישה אישית09:00 - 09:30

 - ניצן פלג(לשכה )

 דורית ג'אנה - פגישה אישית - גבעת אבני ( + 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )רוני קוך)

 (לשכה טובה קירשן - שדה אילן - פגישה אישית 11:30 - 12:00
(

 -  (הנדסה ) איציק מלול- גבעת אבני  (+ הדס)12:00 - 12:30
ניצן פלג

 (לשכה) דובי נוי - פגישה אישית 13:30 - 14:00

 סגור אישי 14:00 - 17:30

יום שישי 18 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ערב ראש השנה

שבת 19 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה (היום הראשון)

יום ראשון 13 ספטמבר
 - ניצן פלג (לשכה) ענבל אברהם - פגישה אישית10:30 - 11:00

 -  (לשכה ) חיים גיא - אילניה - פגישה אישית 11:30 - 12:00
ניצן פלג

 (לשכה ) יהודית מנחם - מרכז למידה , צעירים 12:30 - 13:00

 אישי13:00 - 20:00

יום שלישי 15 ספטמבר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

 - ניצן פלג צילומים עם רון לסרטון לעובדים09:00 - 09:30

 (לשכה ירון הראל - בנושא הכשרות כ"א לבנייה 09:30 - 10:30
 - ניצן פלג)

 היכרות עם גרעין עודד הנכנס 11:00 - 11:30

  עדכון צפיפויות דיור במרחב הכפרי תמ"א 13:0035 - 16:00
 - יהונתן כהן-ליטאנט(זום)

 -  (https://zoom.us/j/91687736203) ועד מנהל14:00 - 16:00
שולה סלם

 (גבעת אבני - מרכול   יריב - חלוקת סלי מזון 16:00 - 16:30
הגבעה )

 17:45- שיחת זום -דיון ראשי רשויות לקראת חגי17:30 - 18:30
 (ZOOM)תשרי בצל הקורונה – בראשות שר הפנים

יום חמישי 17 ספטמבר
 חינוך בית קשת (עם מיטל תושבת בית קשת) 09:00 - 10:00
 - לימור ספראי (זום)055-8837784

 - ניצן פלג (לשכה / זום ) עדכון תקציב  11:002020 - 12:00

 ליאור מורד - טבריה 12:30 - 13:00

 - ניצן פלג (מסד) סיור בבית עלמין במסד13:30 - 14:00

 14:15 - סיור ח"כ צחי הנגבי - בית רימון 14:30 - 16:00

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15
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20 ספטמבר 2020 - 
26 ספטמבר 2020

יום שני 21 ספטמבר
 (קישור בגוף הזימון) ועדה מחוזית09:00 - 13:30

 דיון אסטרטגיה לגיל השלישי (נפתלי, 13:30 - 14:30
אופיר,ניצן, עינת כספי, ענת כרמי יבין, ענבל פולטהיים, בתיה 

 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון)חנניה, רוני קינן)

יום רביעי 23 ספטמבר
 ועדת נוף 09:00 - 16:30

 (ZOOM - קישור  מצפה נטופה - מטה מול מטה 17:00 - 18:30
 - ניצן פלגבגוף הזימון )

יום שישי 25 ספטמבר

שבת 26 ספטמבר

יום ראשון 20 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה (היום השני)

יום שלישי 22 ספטמבר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

 - ניצן פלג (בית קשת ) סיור בית עלמין בית קשת 10:00 - 10:30

 - ניצן  (שדה אילן ) סיור בבית עלמין שדה אילן 10:30 - 11:00
פלג

 - ניצן פלג (אילניה) סיור בבית עלמין אילניה 11:00 - 11:30

 להב"ה גליל תחתון  - ישיבת ZOOM  (רינת 12:00 - 13:00
 חכים, לימור ספראי, עינת כספי, נפתלי פרידלנדר, רוני קוך) 

 - ניצן פלג(zoom- קישור בגוף הזימון)

 עדכון תקציב  2020 (שלמה/שמוליק,אופיר, 15:00 - 16:00
 (לשכה/ ZOOM  (קישור בגוף הזימון למי שלא יגיע נפתלי, אורטל)

 - ניצן פלגלמועצה))

יום חמישי 24 ספטמבר
 פגישה + סיור- אתי מרשות המים, ויקטור 10:00 - 13:30

גרנובסקי (משרד הבריאות), עידו סמילנסקי (משרד הגנת 
הסביבה), ניצן פלג - ראש המועצה, מיקי רייך- מנהל מחלקת 

 - ניצן פלג (פגישה במועצה ולאחר מכן סיור בשטח )איכות סביבה 

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

 (כפר  הרחבה כפר זיתים  ( ניצן ,רוביק ,נפתלי)16:30 - 17:30
 - ניצן פלגזיתים  - מזכירות )
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27 ספטמבר 2020 - 
03 אוקטובר 2020

יום שני 28 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) יום כיפור

יום רביעי 30 ספטמבר
 מצפה נטופה 2030 - תוכנית פיתוח ( אופיר, 13:00 - 14:00

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

 טיילת נופית קדמת גליל - שיחה של ראש 14:30 - 15:30
הסוכנות לעסקים קטנים מר רן קיויתי עם ניצן פלג - ראש 
מוא"ז גליל תחתון  ( אופיר שיק - סגן ראש המוא"ז ,יצחק 

 (ZOOM - קישור בגוף פרסמן- מהנדס, רון תירוש- גיוס משאבים)
 - ניצן פלגהזימון )

יום שישי 02 אוקטובר
 חופשת סוכות - המועצה האזורית הגליל התחתון 00:00

מה-2 לאוקטובר ועד 10 לאוקטובר

 (חגים דתיים יהודיים) ערב סוכות

 יום הולדת למוטי בוהדנא07:30 - 08:00

שבת 03 אוקטובר
 חופשת סוכות - המועצה האזורית הגליל התחתון מה-2 

לאוקטובר ועד 10 לאוקטובר

 (חגים דתיים יהודיים) סוכות (ישראל)

 יום הולדת לטובית שמואלי07:30 - 08:00

יום ראשון 27 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ערב יום כיפור

 (זום) ישיבת הנהלה עמותת כדורי 09:00 - 11:00

יום שלישי 29 ספטמבר
 שביל אופניים שרונה-כפר כמא-שדמות-כפר 12:00 - 13:00

תבור - פגישת התנעה  (עודד הלפרין, זכריא נאבסו, עובד יבין, 
 - ניצן פלג (zoom -קישור בגוף הזימון )אופיר שיק, יצחק פרסמן) 

  FW: שיחת זום בנושא מאבק קו 13:30400 - 14:30
https://us02web.zoom.us/j/88244660291?pwd=MXgxdWg1RTNRNj)

(k5Rkc5cFF5TnRBQT09Oved Yavin - 

יום חמישי 01 אוקטובר
 - חן מלכה (חדר ישיבות) מסיבת פרישה לשמוליק09:30 - 10:30

 פגישה עם אבי קורנס  - מיתוג ואסטרטגיה 10:30 - 12:30
 - ניצן פלג (zoom - קישור בגוף הזימון)תיירותית 

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

 (ZOOM - קישור בגוף  כפר זיתים -מטה מול מטה19:00 - 20:30
 - ניצן פלגהזימון )


