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יום שני 06 יולי
  סיור של רמ"ח מיגון פקע"ר - אל"מ דודו עבאדה09:00 - 10:00

 - אופיר שיק(הודיות )

 אישי 11:00 - 15:30

 צהריים12:00 - 13:00

  שיחה טלפונית  עם יוסי דנינו מגבעת אבני16:00 - 16:30
(שיחה טלפונית)

יום רביעי 08 יולי
 - לימור (בניין המועצה- חדר ישיבות) פורום מנהלים09:00 - 11:00

ספראי

 (זום - קישור ועדת נוף גליל - פוטו וולטאי שרונה 10:00 - 10:30
בגוף הזימון)

 (אגף החינוך ) פרידה מקהת ומשה גודלבסקי 10:30 - 11:00

 - לימור ספראי (לישכה) שירת הגליל11:30 - 13:00

 צהריים12:00 - 13:00

 - ניצן פלג (הזורעים ) הזורעים - מטה מול מטה 16:00 - 18:00

יום שישי 10 יולי
 צהריים12:00 - 13:00

שבת 11 יולי

יום ראשון 05 יולי
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:30

 - ניצן  (לשכה) פרסמן + הדס - ועדה מקומית 10:30 - 11:00
פלג

 (שרונה) הרצאה - חוות דאבל קיי12:30 - 13:20

  טלפונית - אלי אשר - מובילי גליל תחתון 13:30 - 14:00
(לשכה )

 ראיון למנהלת לבית ספר14:00 - 14:30

 ההזמנה עודכנה: תקציב - ניצן, רועי, לימור 14:30 - 15:30
שמוליק אורטל  טלי -בביהס, יום א׳ 5 ביולי 2020, 2:30 אח. - 

(nitzanpeleg@glt.org.il) (IDT) .מועצה אזורית גליל 3:30 אח) 
 - rotmankadoorie@gmail.comתחתון, כדורי, עפולה, ישראל)

 - ניצן פלג (מצפה ) מצפה -מטה מול מטה 16:00 - 18:00

יום שלישי 07 יולי
 הערכת מצב קורונה (אמיתי, מיקי, נפתלי, ניצן, 09:30 - 10:30

 (חדר אופיר, רון, רוני, לימור, אורלי, יובל קרן, עינת, עדי פאר)
( ZOOM  / ניצן פלגישיבות - 

 10:40 - מועצה ארצית - מחצבת גבעת לחם10:30 - 11:00

 שיבולת - פגישה אצל מתכנן מחוז צפון  (יואל 11:00 - 12:00
ריבלין , יואב אריאל, עמית נצר, ישי רובין, ערן מרחב, ערן 

 (ZOOM -קישור בגוף מבל, יצחק פרסמן, עדי רובין, יריב קרין)
 - ניצן פלגהזימון)

 צהריים12:00 - 13:00

 תכנון הרחבת אזה"ת בקיבוץ לביא  (אופיר, 13:30 - 14:30
 יצחק פרסמן, יאיר ריינמן, עדי רובין , יעל קוזיקרו- מתכננת)

 - ניצן פלג(זום - קישור בגוף הזימון )

 יער לביא - פרוייקט תיירותי ( צורי מאיר, אופיר 14:30 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה), פרסמן)

 הפגנה על גבעת לחם - צומת פוריה 16:30 - 17:30

  ניחום אבלים משפחת כהן - מצפה נטופה18:00 - 18:30
 - ניצן פלג(נטופה)

 אשכול כנרת עמקים- אייל פרח , מוטי דותן 20:30 - 21:30

יום חמישי 09 יולי
 (חגים דתיים יהודיים) צום י"ז בתמוז

 נופר בהלול- גבעת אבני - בנושא גנים בגבעת 08:30 - 09:00
 - ניצן פלג (זום - קישור בגוף הזימון )אבני  (+ לימור)

  שיחה טלפונית עם יהודה הרצליך בעניין רמ"י09:30 - 10:00
 - ניצן פלג(שיחה טלפונית )

  עו"ד תומר מירז - בנושא מחצבת גבעת לחם 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג(לשכת ראש המועצה )

 צהריים12:00 - 13:00

  מרכז טכנולוגי חינוכי - לימור, עליזה , יפעת 13:00 - 14:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 (אל בטוף) ישיבת הכנה למליאת אשכול 15:00 - 16:30

 (קפה קפה- ליד יונס - צומת  פגישה עם אשר כהן 16:30 - 17:30
גולני תחנת דלק )

 שיחה טלפונית -עידו פרידמן - יו"ר ועדת חינוך 17:30 - 18:00
 (שיחה טלפונית)שדה אילן -  052-8316179

 (כפר קיש- בית  מפגש עם ח"כ יואב קיש18:00 - 19:00
המייסדים)

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 19:00 - 19:15
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יום שני 13 יולי
 מרחבי חינוך- סיכום שנתיים ומחשבה על 09:00 - 10:30

 - לימור ספראי (לישכה)העתיד

 "ישיבת ועדת משנה להתנגדויות בתאריך 09:00 - 16:00
 - יורם זאוי (Zoom7 מחוז צפון)13/7/2020

 רוטמן - הכנה לפגישה מול המינהל  ( נפתלי , 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה)לימור)

 יציאה לירושלים 11:00 - 11:30

 צהריים12:00 - 13:00

 פגישה עם ח"כ מיקי חיימוביץ 13:00 - 13:30

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

יום רביעי 15 יולי
 קידום פעילות הייטק באזור (עמוס מועלם, נועם08:30 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה )זכאי (הייטק בתבור), הדס אלעד)

 - ניצן פלג (לשכה) הדס אלעד - שיחה אישית 09:30 - 10:00

 שיחה טלפונית עם מוריה אברהם מגבעת אבני 10:00 - 10:30
 -  (שיחה טלפונית )בנושא ייעוץ עסקי מסובסד-משרד הכלכלה 

ניצן פלג

 דרורה נחום - משרד החלקאות - שוטף 11:00 - 11:30

 צהריים12:00 - 13:00

 פגישה עם תושבי כפר קיש בנושא קו 400  13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה)(כהכנה לפגישה עם חברת חשמל)

 אישי15:00 - 18:30

יום שישי 17 יולי
 - איציק  (טרם נקבע) פגישה עם משה דוידוביץ'11:00 - 14:00

אשכנזי

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 18 יולי

יום ראשון 12 יולי
 (צומת פוריה) הפגנה של העו"ס 09:00 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה) הנהלה פעילה09:30 - 10:30

 (טורעאן) ישיבת אשכול כנרת עמקים 10:00 - 13:00

 - ניצן פלג קביעת מזוזה - אגף חינוך החדש 14:00 - 14:15

 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון) גיל הגליל14:30 - 15:00

 - ניצן  (אליקים) ניחום אבלים - יהודה גמליאל 17:00 - 18:00
פלג

יום שלישי 14 יולי
 סיכום שנה- בתי ספר יסודיים  (מנהלי בתי ספר 08:30 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה), לימור)

 (לשכה) פגישה אישית עם דורון גנץ09:30 - 10:00

 זומו - מרכז קהילתי - מפגש פתיחה 10:00 - 10:30

 מציאת פיתרון פרי ניר- פגישה פנימית(עו"ד 10:30 - 11:00
 (זום - שרון דוידסקו ,יפת ,דודו סוחוי,מיקי,פרסמן,איציק נחום)

 - ניצן פלגקישור בגוף הזימון)

 מציאת פתרון פרי ניר (עו"ד שרון דוידסקו ,יפת 11:00 - 12:00
 (זום- קישור בגוף ,דודו סוחוי,מיקי,פרסמן,איציק נחום,סאלח)

 - ניצן פלגהזימון)

 רופא שיניים 12:30 - 13:00

 צהריים13:00 - 14:00

 אישי15:00 - 18:30

יום חמישי 16 יולי
 -  (שדה אילן ) שמוליק שטראוס - פגישה אישית 08:30 - 09:30

ניצן פלג

 - נועה ענבר (zoom ) קדמת גליל 09:30 - 10:30

 - ניצן פלג (לשכה) אלי יצחק- קדמת גליל  10:30 - 11:00

 - יורם קרין -  (לשכת יורם) פגישה - יורם וניצן פלג11:45 - 12:45
ראש המועצה

 אישי13:00 - 18:00

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15
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יום שני 20 יולי
 המשך בנייה בפרויקט הרב תכליתי , ושכונת 08:30 - 09:30

קרוואנים והרחבה ה'  (אופיר, יצחק פרסמן, מיכה, יום טוב, דוד
 - ניצן פלג (ZOOM - קישור בגוף הזימון )בן אור, אור קריספיל)

 (ZOOM) ועדה מחוזית 10:00 - 14:30

 פגישה עם ניצן פלג - ראש מועצה איזורית 11:00 - 12:00
 (באמצעות ZOOM  מצ"ב גלילת תחתון בנושא קו 400 - כפר קיש 

 - rubin.haim@iec.co.ilבגוף הזימון פרטי התקשרות )

 שיחה בנושא וטרינרית - ראש מ.מ. עילבון - ניצן12:00 - 12:30
 -  (ZOOM - קישור בגוף הזימון )פלג -ראש המוא"ז הגליל התחתון 

 איציק נחום+איציק  גולדנברג - ריחות באזור 13:00 - 13:30
 - ניצן פלג (ZOOM- קישור בגוף הזימון)תעשייה 

 כפר הילדים נהר הירדן (שניר אריש, יובל 14:30 - 15:30
 - ניצן פלג (מועצה מקומית יבנאל - לשכת ראש המועצה)חלמיש)

 ד"ר הגר מזרחי - מנהלת בית חולים פוריה  - 15:30 - 16:30
 - ניצן פלג (זום - קישור בגוף הזימון  )שת"פ 

 (לשכה  פגישה עם יפתח גבר משדה אילן16:30 - 17:00
 - ניצן פלג(מועצה))

 פגישה בנושא העמותה לבניה גבעת אבני (ניצן 17:00 - 18:00
 ,אופיר,נפתלי ,יצחק פרסמן ,יעל אביטל ,אשר כהן ,יוסי ברזל )

יום רביעי 22 יולי
 - ניצן פלג (לשכה) היערכות למכרז גזבר08:30 - 09:00

 ועדת בחינה - גזבר (מכרז 27/2020) ניצן פלג +09:00 - 14:30
אופיר שיק + בלאל + אורלי שוורץ + זאב אלמן + טלי גנור + 

 -  (לשכת ראש המועצה / חדר ישיבות )תומר גלעד (נציג המשרד)
נפתלי פרידלנדר

 צהריים12:00 - 13:00

יום שישי 24 יולי
 ניחום אבלים אורי השילוני 09:00 - 10:00

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 25 יולי

יום ראשון 19 יולי
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:30

 צהרונים תשפ"א + ספרייה  (אופיר, נפתלי, 10:30 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה)לימור,רוני)

 מיקי רייך בנושא מט"ש כפר חיטים - סיכום 12:00 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)שיחת הבהרה

  יפת דוד - בריכות אידוי קדמת גליל , ביוב 14:30 - 15:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 הכנה לקראת הפגישה עם עדיאל שמרון ב 15:00 - 15:30
 (לשכה אייל + 21.07.2020 - קוד לשיחת ועידה בתוך הזימון

 - אייל בצר-ראש המועצהטלפון)

 (לשכה  פגישה עם בתיה חנניה - רכזת קהילתית15:30 - 16:00
 - ניצן פלג(מועצה ))

יום שלישי 21 יולי
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

 זום - תמיר ברקין - ראש מועצה אזורית גליל 11:30 - 12:30
תחתון ניצן פלג + דני עברי ואייל בצר - ביטול התקרה 

 (החרמון 2 מלון הסוציואקונומית על הנחה בהקצאת מגרשים
 - עדיאל שמרון (LADIEL)קראון פלאזה נצרת עילית)

  סיור מחצבת גבעת לחם ומחצבת עין עקב12:30 - 13:30
 - מרדכי כהן(נפגשים בכניסה למחצבה )

 צהריים13:30 - 14:30

  מפגש פורום ראשי רשויות אשכול כנרת עמקים15:15 - 17:45
(משרדי מחוז צפון- משרד הפנים, שד' מעלה יצחק 29 נוף הגליל 

 - מרדכי כהן(נצרת עילית))

יום חמישי 23 יולי
 מיכאל כהן ,יעל בן פורת ,עינת בלוקא- נושא 08:30 - 09:00

 - ניצן פלג (זום)חינוך כללי - חשיבה קדימה 

 (משרד  פרידה מגיא כהן- רט"ג   וניזקי חקלאות10:00 - 10:30
 - גיא כהן guy cohenניצן )

  (לשכה) עליזה אמיר ( יד ששון ) - שיחה אישית 10:30 - 11:30
- ניצן פלג

  קידום בית חינוך גלילי (ניצן +לימור+תמיר זיו)11:30 - 12:30
 - ניצן פלג(זום)

 צהריים13:00 - 14:00

 הזמנה: מפגש אזורי ללמידה והערכות לגל נוסף14:30 - 17:00
 (IDT) .של קורונה, יום ה׳ 23 ביולי 2020, 2:30 אח. - 5 אח

(sharonc@glt.org.il)(zoom באמצעות)  - 
eshcol@kineretamakim.org

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

 (כפר זיתים) פגישה עם יהודה הרצליך17:00 - 18:00
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יום שני 27 יולי
 - ניצן  (לשכה ) שלמה אלחקר - פגישה אישית 08:30 - 09:00

פלג

 (זום = קישור בגוף הזימון ) ועדה מחוזית 09:00 - 14:00

 עמית דוידמן 10:00 - 10:30

 אוריאל + הילה אקרמן( ועדה חקלאית - מרכז 11:00 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה)מועצות אזוריות)

 - יורם קרין - ראש (לשכת ניצן) פגישה - יורם  וניצן11:30 - 12:00
המועצה

 פגישה עם צוות האשכול - בהשתתפות יורם 12:00 - 13:00
 (חדר ישיבות מוא"ז גליל קרין וניצן פלג (שרון  0532200459)

 - יורם קרין - ראש המועצהתחתון)

 צהריים13:00 - 14:00

 סגור אישי 14:30 - 17:30

 (בית  לוויה לאבא של עידן לב רן- דני לב רן ז"ל18:00 - 19:00
העלמין בשדמות דבורה)

יום רביעי 29 יולי
 ועדת נוף09:00 - 15:00

 בית עלמין אזרחי - אזורי  (מוני מעתוק, ניצן פלג10:30 - 11:30
  (זום - קישור בגוף הזימון ), גרשון לוי) -  29.7.2020  בשעה 10:30

- ניצן פלג

 צהריים12:00 - 13:00

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

יום שישי 31 יולי
 לוויה- יעל קינן ז"ל - כפר קיש 10:00 - 11:00

שבת 01 אוגוסט

יום ראשון 26 יולי
 - ניצן פלג (חדר ישיבות ) הנהלה פעילה 08:30 - 10:00

 שיחת זום - הסעות לבי"ס שקד  ( לימור, נפתלי, 11:00 - 11:30
 - ניצן פלג (זום - קישור בגוף הזימון )אור ודניאל מליחי)

 - ניצן פלג (לשכה) קהת בר חמא- שיחת פרידה 11:30 - 12:00

  (לשכה) מרכז צעירים  (אופיר , רוני, הדס אלעד)13:00 - 14:00
- ניצן פלג

 - ניצן פלג (לשכה) דיון תרחישים -שירת הגליל 15:00 - 16:00

 -  (לשכה ) גלית ארז- בית קשת - פגישה אישית16:30 - 17:00
ניצן פלג

 - (לשכה) ישיבת הנהלה  26.7.20  בשעה  17:0017:00 - 18:30
ניצן פלג

יום שלישי 28 יולי
 שמעיה כרמל - מנהל אולפנית טבריה - בנושא 08:30 - 09:30

 (zoom - קישור בגוף חשיבה משותפת על הקמת בי"ס תיכון דתי 
 - ניצן פלגהזימון)

 חתימה על מסמכים לאיציק מורי- נקבע מול 09:20 - 09:30
 - ניצן פלג (לשכה)הדס הרחול

 יציאה לתל יוסף 09:30 - 10:00

 - ניצן פלג (תל יוסף ) סיור במתקן ביוגז תל יוסף10:30 - 12:00

 צהריים12:00 - 13:00

 אישי14:30 - 17:30

  סיור השומר החדש עם מפקד מרחב צפון וצוותו18:00 - 20:00
 - יהורם שי(גליל תחתון  - סביבת כדורי )

יום חמישי 30 יולי
 (חגים דתיים יהודיים) תשעה באב

  שלמה מחב' פרגון - בנושא תשלומי ארנונה09:30 - 10:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 - יהונתן  (זום - מועצה ג. תחתון) א.ת. קדמת גליל10:30 - 11:30
כהן-ליטאנט

 שאול אהרון - סגן ראש רח"ל  - סיור בכדורי  ( 12:00 - 12:30
 (כדורי )+ רונן העוזר שלו) 

 (לשכה ) דוד דביר - פגישה אישית 13:30 - 14:00

 צהריים14:00 - 15:00

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


