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אוגוסט 2020

02 אוגוסט 2020 - 
08 אוגוסט 2020

יום שני 03 אוגוסט
 (ZOOM) ועדה מחוזית 09:00 - 13:30

 דיון פתוח בנושא תכניות להקמת מתקנים 13:30 - 14:00
פוטווולטאים

 גיל ומעיין ששון - שרונה  ( הדס הר חול, עו"ד 14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה )לילך גפני, אוהד ברונשטיין- עו"ד )

 - הדס הר-חול (ישיבת זום ) ועדת משנה 15:00 - 16:30

יום רביעי 05 אוגוסט
 ניצן חופש

 עליזה קרר- בידיים שלנו 08:30 - 09:30

11:00 - 10:00K הרצאה בחוות דאבל 

 (בריכה  סיום מקורס מד"צים אזורי (רוני קינן)20:00 - 21:30
בגבעת אבני)

יום שישי 07 אוגוסט

שבת 08 אוגוסט

יום ראשון 02 אוגוסט
 ניצן חופש

 כפר הילדים נהר הירדן (יובל חלמיש, תמי 15:00 - 16:00
 -  (ZOOM - קישור בגוף הזימון )רייזנר,מירי ריצ'קר, עינת כספי) 

ניצן פלג

 (חדר  ישיבת מליאה   2.8.20  בשעה  18:0018:00 - 20:00
 - ניצן פלגישיבות )

יום שלישי 04 אוגוסט
 ניצן חופש

 ראיון עם אלה אשכנזי- כתבת בוואלה10:00 - 10:30

 שיחה טלפונית עם עליזה קרר10:30 - 11:00

 אישי15:30 - 18:30

יום חמישי 06 אוגוסט
 שיחת זום אילניה - עבודות בבית העם - ניצן 08:30 - 09:00

פלג + יצחק פרסמן + גלעד וונא ישראלי + אורית עבו + הדס 
 - נפתלי פרידלנדר (זום - לשלוח קישור)דרי

 (כפר  ביקור של ח"כ רם בן ברק- בנושא קו 09:30400 - 10:30
 - ניצן פלגקיש )

 בידיים שלנו - נושאים שוטפים  (עליזה , לימור, 11:00 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה )יפעת ,מוטקה)

 תרחישים לפתיחת שנת הלימודים -בהנחיית 13:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה)יונתן ויינברג.

 ישיבת זום גליל תחתון בנושא סטטוס מוסדות 15:00 - 16:00
 - אורנה שמחון (zoom)חינוך חדשים- קישור בגוף הזימון 

 ישיבת מליאת אשכול - סדר יום +מצגת בגוף 16:00 - 17:30
 הזימון

https://zoom.us/j/96956029942?pwd=MllSM1A4VVV4VG0wRnFTNU)
(Q2L3hXQT09&from=msftיורם קרין - ראש המועצה - 

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 17:30 - 17:45
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אוגוסט 2020

09 אוגוסט 2020 - 
15 אוגוסט 2020

יום שני 10 אוגוסט
 (קישור וסדר יום בגוף הזימון  מליאה ועדה מחוזית 09:00 - 18:00

(

 (בי"ס רבין) מבחן - מתמיד - כפר תבור 19:00 - 20:00

יום רביעי 12 אוגוסט
 נוף- ועדה מחוזית 09:00 - 15:00

 - ניצן פלג (אקליפטופ קדמת גליל) מוטקה פנחסוב13:00 - 14:00

יום שישי 14 אוגוסט
 (אורקולי כדורי ) אסיפה כללית עמותת כדורי 09:30 - 11:30

 טקס סיום קורס מדריכים - דאבל קיי11:00 - 12:00

שבת 15 אוגוסט

יום ראשון 09 אוגוסט
 מיקי בורקס - עמותת כדורי  09:00 - 09:30

 12:20 - ראיון ברדיו קול רגע - כביש 12:0065 - 12:30

 (לשכה) פגישה עם מת"ח טבריה נכנס ויוצא 13:00 - 13:30

 שיחה עם חיים גבאי - בנושא שירת הגליל  14:00 - 15:00
  (לשכת ראש המועצה)(לימור ספראי, חנה זינו , גדי יעקובוביץ') 

- ניצן פלג

יום שלישי 11 אוגוסט
 ניצן חופש

 אישי15:30 - 18:30

 זום ראשי רשויות - תיווך מתווה פתיחת שנה- 16:00 - 17:30
zoom באמצעות(zoom) אורנה שמחון - 

יום חמישי 13 אוגוסט
 ניצן חופש

 בידיים שלנו - פגישה עם עליזה קרר - הכנת 09:00 - 10:00
תקציב

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

 פגישה עם ארנה מוסל 20:30 - 21:30
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אוגוסט 2020

16 אוגוסט 2020 - 
22 אוגוסט 2020

יום שני 17 אוגוסט
 מליאה - מחוזית 09:00 - 14:00

 כנס  "רשויות מחוברות" לקידום חיבור רשויות 12:00 - 14:00
לאינטרנט אולטרה רחב פס במעמד שר ומנכ"לית משרד 

 התקשורת - תזכורת!
https://zoom.us/j/97395944047?pwd=ZFk5VWZsd0phcEY2enJ6anF)

(MMTZxZz09Or Kobi - 

 סיור של מנהלי יסודיים במרכז מייקרס כפר 15:00 - 16:00
גלים 

יום רביעי 19 אוגוסט
 יציאה לירושלים 07:00 - 07:30

  דיון בנושא קו 400 - ועדת הפנים של הכנסת 10:00 - 11:00
(ירושלים )

 פגישות בכנסת 11:00 - 14:00

 ניחום אבלים - כפר קיש - משפחת פוקס16:30 - 17:00

יום שישי 21 אוגוסט
 (מועצה דתית) פגישה עם גרשון לוי09:30 - 10:30

שבת 22 אוגוסט

יום ראשון 16 אוגוסט
 -  (זום)  יום היערכות לסייעות החינוך המיוחד09:00 - 10:30
נפתלי פרידלנדר

 היערכות לפתיחת שנה"ל- מ.א  גליל תחתון- 10:00 - 11:00
 - אורנה שמחון (zoom)יתקיים בזום- קישור בגוף הזימון

 תוספת סייעות בגנים הגדולים  11:00 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה)(לימור,נפתלי,אלדד)

 זומו-תכנון התקדמות  (ניצן, נפתלי, רוני, טליה ,11:30 - 12:30
 - ניצן פלג (זום - קישור בגוף הזימון )לימור, רון)

 (לביא ) סיור בבית ספר יד ששון (ראומה)13:15 - 14:15

 יו"ר צחי ישובים - שיחת זום + ניצן פלג + מיקי 16:00 - 17:00
 - נפתלי  (זום)רייך + עינת כספי + אמיתי קהלני + יובל קרן

פרידלנדר

 הקמת מצפור בכניסה למושב הזורעים לזכר 17:30 - 18:00
 - ניצן  (כניסה למושב הזורעים)יריב אמיתי ז"ל (פרסמן+אופיר) 

פלג

 פתיחה חגיגית של הספרייה המחודשת במושב 18:00 - 18:30
הזורעים

יום שלישי 18 אוגוסט
 08:30 פתיחה של קייטנת כנפיים 08:00 - 08:30

 דני סיידא-  בנושא מינוי מועצה דתית  (יו"ר 08:30 - 09:30
 -  (לשכה)ש"ס בהתיישבות ומנהל אגף בהסתדרות העובדים) 

ניצן פלג

 בית ספר כדורי - ילדי שדמות דבורה (יהודית 09:30 - 10:30
 - ניצן  (לשכה )הרשקוביץ,לימור ספראי,אלון שוורץ,רוני אלפסי)

פלג

 פגישה עם שמעון מור בנושא מוזיאון גולני  ( 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )אופיר, נפתלי) 

 סלאח נאסר- מנכ"ל מיאהקום  וניצן פלג 12:30 - 14:00
 (קפה דרציה - כפר -ישיבת עבודה בנושא מט"ש קדמת גליל 

 - Shirin Abu Dahoudתבור )

 אישי14:00 - 18:30

יום חמישי 20 אוגוסט
 - ניצן פלג (לשכה) 8:15  ציפי אובזילר08:30 - 09:00

 - ניצן  (לשכה) ישראל יעקב -יועץ במשרד רוה"מ 09:30 - 10:30
פלג

 מועצת הצמחים מארחת את האגף לסחר חוץ 13:00 - 13:30
 (משק בירגר)במשרד החקלאות

 כנפיים  - מסיבת סיום - בריכה גבעת אבני 14:00 - 16:00

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

23 אוגוסט 2020 - 
29 אוגוסט 2020

יום שני 24 אוגוסט
 (זום - קישור בגוף הזימון ) ועדה מחוזית -מליאה09:00 - 16:30

 - הדס הר-חול (כאן) ועדת משנה15:30 - 17:00

יום רביעי 26 אוגוסט
 (חדר ישיבות) ברכה לנהגים 08:30 - 08:45

  תכנית מעגן- סיכום שנה ומטרות לשנה החדשה09:00 - 10:00
 - לימור ספראי(זום)

  יהודה מויאל - בנושא מכרז אבטחה   (+נפתלי)10:00 - 10:30
 - ניצן פלג(לשכה )

  ייעוץ בנושא חיים משותפים (חינוך וקהילה)  13:00 - 15:00
 - לימור ספראי (לישכה)-מנהלת אגף החינוך והנהלת המועצה 

 - לימור  (בזום) היערכות בתי ספר לתשפ"א 17:00 - 18:30
ספראי

יום שישי 28 אוגוסט

שבת 29 אוגוסט

יום ראשון 23 אוגוסט
 לייבלה שוורץ - פגישה בנושא מעיין שדמות 11:00 - 11:30

 - ניצן פלג (לשכה )דבורה  ( 23.8 בשעה 11:00) 

 יהודה הרצליך - בנושא שימוש חורג / רט"ג  (+ 11:30 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה )הדס)

 (לשכה ) רון מגורי - יוזמה בנושא תרבות 12:00 - 13:00

 קדמת גליל - תיאום עם המחוזית בהתאם 13:00 - 14:00
 לבקשת יהונתן 

https://us02web.zoom.us/j/81451434922?pwd=TmdlS2F2TGdvSjlN)
(Vm1NRUpTems0QT09נועה ענבר - 

 מרחבי חינוך פיתוח ייחודיות בתי ספר ובחירה 13:30 - 15:00
 - לימור  (לישכה)מבוקרת- סיכום שנה והערכות לשנה הבאה

ספראי

יום שלישי 25 אוגוסט
  בצלאל כץ - שדמות דבורה - פגישה אישית 09:30 - 10:00

(לשכה)

 - נפתלי פרידלנדר שיחה עם רוביק וניצן 10:00 - 11:30

 סיור ביישובים12:00 - 14:00

 אישי14:00 - 18:30

 ניחום אבלים - משפ' ינקלביץ' אילניה 15:30 - 16:00

יום חמישי 27 אוגוסט
 הצגת דו"ח ביקורת כפר קיש - והעלאת סוגיות 08:30 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה )נגזרות ממנו  (27.8.2020  בשעה 8:30)

  מיכל שמאי - שדמות דבורה - פגישה אישית 10:00 - 10:30
(לשכה)

 (לשכה) שניר אלמליח אישי11:00 - 11:30

 ישיבת המשך מיום 18/18 - בהשתתפות : סלאח12:30 - 14:00
 - Shirin Abu Dahoud (מועצה אזורית גליל תחתון )נאסר + ניצן פלג

 (כפר  סיור עם מטה מאבק - קו 400 בכפר קיש 16:30 - 17:30
 - ניצן פלגקיש )

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 17:30 - 17:45
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אוגוסט 2020

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


