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יום שני 01 יוני
 ישיבת מליאת הועדה המחוזית שתתקיים 09:00 - 17:00

 - רחל פרץ (Zoom7 מחוז צפון  + אולם ישיבות)בתאריך 1/6/2020

 10:15- עינת כספי + מפקחת שיחה קצרה10:00 - 10:30

 -  (לשכה) יפת - מאגר בית רימון - ועדה מחוזית 11:00 - 11:30
ניצן פלג

 צהריים12:00 - 13:00

 - ניצן פלג (לשכה) אילת יוסף - + פרסמן14:30 - 15:00

 - ניצן פלג (לשכה (מועצה )) שירת הגליל 15:30 - 16:00

 מפגש עם יו"ר ועדים מקומיים יישובים דתיים - 16:30 - 17:30
 - ניצן פלג (לשכה)בנושא חינוך  (+ לימור) 

יום רביעי 03 יוני
 פגישת הכנה לסיור מט"ש קדמת גליל עם  09:00 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה )דורית זיס

 (לשכה  נהלי עבודה באיזור תעשייה קדמת גליל 09:30 - 10:30
 - ניצן פלג(מועצה ))

  הדרכה על מערכת מסופון הקנסות -מיקי רייך 11:00 - 12:30
 - חדר ישיבות(חדר הישיבות )

 צהריים12:00 - 13:00

 - (לשכה ) ענת דואק - דלת פתוחה - גבעת אבני 15:30 - 16:00
ניצן פלג

 (שרונה) יואב באר פגישה אישית -שרונה 17:30 - 18:30

יום שישי 05 יוני
 צהריים12:00 - 13:00

שבת 06 יוני
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 31 מאי
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 09:30

  שירת הגליל ( נעם כץ, הרב גדי, יהודה הרצליך)09:30 - 10:00
 - ניצן פלג(לשכה)

  גישור מוא"ז גליל תחתון נ' משרד הביטחון11:00 - 12:30
 - שרה (משרד הפנים מחוז צפון שד' מעלה יצחק 29, נוף הגליל)

אליהו

 צהריים12:30 - 13:00

 (לשכה) אריה באר - שרונה - פגישה אישית 15:30 - 16:00

יום שלישי 02 יוני
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה )  (קובי זילבר )ליסקאר09:30 - 10:00

 ניצן פלג ראש מועצת גליל תחתון  ועמית 10:00 - 10:45
zoom- קומה 3 דוידמן C לשכת ראש העיר, דרך יצחק רבין 2 בניין) 

  ניצן פלג ראש מועצת גליל תחתון10:10 - 11:10
https://zoom.us/j/95823365272?pwd=SXFaVjcweU9jRmVEUGdVYlN)

  10:40 - מפורטות - חווה לגידול קנאביס - ארבל10:40 - 11:40
(meeting number 2020007 )

 פגישה עם מנהל הפיצו"ח של מחוז צפון - חמוד12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה)( + סמדר, מיקי) 

  שלמה - פרגון פלסטיק - פגישה אצל ניצן פלג 13:30 - 14:00
 - ניצן פלג(לשכה )

  נדב קרשנר -מכפר חיטים- פגישה אישית 14:00 - 14:30
(לשכה)

 - ניצן (לשכה) שניר אלמליח - בנושא גבעת אבני14:30 - 15:00
פלג

  מתניה אפק - שדה אילן - בנושא המפטמות 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג(לשכה )

יום חמישי 04 יוני
  (לשכה ) יוסי וקסברגר- מנכ"ל בליל  (+ נפתלי) 09:00 - 10:00

- ניצן פלג

 פגישה +סיור חיבור מט"ש קדמת גליל למט"ש 11:00 - 13:00
 -  (התחלה במועצה בחדר ישיבות ואח"כ נסיעה למט"ש.)שדה אילן 

ניצן פלג

 צהריים13:00 - 14:00

 פגישה בנושא סקר רמ"י איתור מיקום מתקני 14:30 - 15:30
 - ניצן פלג (שיחת זום )קומפוסט 

 (לשכה ) רון ליכטנפלד  - דלת פתוחה - לביא 15:30 - 16:00

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15
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יום שני 08 יוני
 אישי08:00 - 10:00

  פגישה אישית עם עירא וייסמן בנושא תרומות10:00 - 10:30
(לשכה )

 - ניצן פלג (לשכה ) שיפוט תחרות שבועות 12:00 - 12:30

 ארוחת צהריים12:30 - 13:30

 מתקן צפלין - אל"מ אסף שיף + רס"ן שמעון 14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה)אברג'יל

 מפגש עם הורי הזורעים - בנושא ההגרלה 16:00 - 17:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות)לכיתות א'

 מפגש עם הורי שדה אילן - בנושא ההגרלה 17:00 - 18:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות )לכיתות א' 

 אשכול כנרת עמקים - יורם קרין , ניצן פלג ועידן18:30 - 20:00
 - יורם קרין - ראש המועצה (צל תמר)גרינבאום

יום רביעי 10 יוני
   ישיבת ועדת המשנה לנוף הגליל 10/6/2020    09:00 - 17:00

 - מירב ממן(Zoom7 מחוז צפון)

 צהריים12:00 - 13:00

 פגישה בנושא הרחבת כביש 768 לדו מסלולי 15:00 - 16:00
ודו נתיבי + ניצן פלג ומהנדס המועצה + עידן גרינבאום 

ומהנדס המועצה + אלי מאירי ונועם מתכנן ערים מאשכול 
 (לשכת כנרת עמקים + מוטי לביא + יאיר (מצ"ב חומר רקע)

 - אושרה לשכהראש העיר)

יום שישי 12 יוני
 (משרד של רועי בר  ישיבת הנהלה עמותת כדורי09:30 - 11:30

אילן )

 צהריים12:00 - 13:00

 (כפר קיש - משק  חתונה יותם ואור(בירגר) 17:00 - 21:30
בירגר)

 (כפר קיש) בר מצווה - יובל קוך18:00 - 19:30

שבת 13 יוני
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 07 יוני
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:00

 (שרונה ) חן עטיה- פגישה אישית  10:30 - 11:00

 צהריים12:00 - 13:00

 (לשכה) עובדיה שכוח - פגישה אישית - מסד 13:00 - 13:30

 פגישה אישית ניצן פלג עם תומר צ'סקלה מנכ"ל13:30 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה (מועצה ))פריניר

 (17.00) סיכום העבודה המשותפת של מוא"ז 17:00 - 18:30
גליל תחתון והחטיבה להתיישבות בשנת 2019 והיערכות לשנת

2020. (הילה 6628202) גליל תחתון.  ניצן פלג, שרון כהן, 
נפתלי פ.  שמוליק א/, רון תירוש, ליאת בר נוי. חט"ל: יואב 
 אריאל, עמית נצר, סיגל גלבוע, איילה בכר, אנה מוסקוביץ

 - Ariel, Yoav(מוא"ז גליל תחתון, לשכה)

יום שלישי 09 יוני
 - ניצן פלג (לשכה) אריה גודס-אילניה09:30 - 10:00

 ביקור בקרית חינוך 10:30 - 11:00

 הכנה לפרה רולינג שרונה אצל יהונתן ( אודי 11:00 - 12:00
 - ניצן  (לשכה גליל תחתון )גפני , דרור קליין, ערן מבל, פרסמן)

פלג

 צהריים12:00 - 13:00

 -  (לשכה (מועצה)) הפעלת מכינה בכפר זיתים 13:00 - 13:30
ניצן פלג

  דובי גבר - שדה אילן -פגישה בנושא מפטמות 14:00 - 14:30
 (לשכה )(דלת פתוחה )

 ירון ינאי + ארז די טור - עזרה כלכלית לעסקים  14:30 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכת ראש המועצה )במועצה ( + רון תירוש) 

 -  (לשכה) דוד אורן - פגישה אישית -  שדה אילן15:30 - 16:00
ניצן פלג

 מפגש עם הורי בית רימון בנושא ההגרלה 17:00 - 18:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות )לכיתות א'

 מפגש עם הורים מצפה נטופה - בנושא ההגרלה18:00 - 19:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות )לכיתות א'

יום חמישי 11 יוני
 הקמת בי"ס תיכון דתי אשכול גליל משותף -- 09:00 - 10:15

בהשתתפות ראשי רשויות ומ. אגף חינוך -משגב, גליל תחתון, 
 - אייל בצר-ראש  ( ח. ישיבות לשכה- עמק יזרעאל )עמק יזרעאל 

המועצה

 מחצבת גבעת לחם  (עו"ד ישי  שנידור, יצחק 11:30 - 12:30
 (לשכה - פרסמן, הדס הרחול,מיקי רייך, איתי , אדוה ואופיר)

 - ניצן פלגמועצה אזורית הגליל התחתון )

 צהריים12:30 - 13:00

 (לשכה  השיח מואפק טריף - קבר יתרו (+ יתרו)13:00 - 14:00
 - ניצן פלג)

 יציאה לעפולה 14:00 - 14:30

 (עפולה) תור רופא שיניים15:00 - 16:00

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

  פגישה עם תושבי כפר קיש בנושא עמוד חשמל 20:00 - 21:00
 - ניצן פלג(כפר קיש )
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יום שני 15 יוני
 (לשכה) אסי קיהן - כפר חיטים - פגישה אישית 09:00 - 09:30

 - ניצן (חדר ישיבות (מועצה )) תב"ע שימור אילניה 10:00 - 11:00
פלג

 (לשכה (מועצה  יד ששון -הערכות לשנה הבאה 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג))

 פגישה בנושא טכנולוגיית G5 -מתן קורן מבית 13:30 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה (מועצה))קשת 

  (לשכה) דיווח על פעולות אכיפה - תנועת רגבים14:30 - 15:00
- הדס הר-חול

 (חדר  ועדת משנה לתכנון ובניה גליל תחתון15:00 - 16:30
 - הדס הר-חולישיבות)

 (חדר ישיבות  מדיניות מפטמות אישור סופי 16:30 - 17:30
 - ניצן פלג(מועצה אזורית גליל תחתון ))

 (חדר  ועדה חקלאית   15.6.2020 בשעה 17:3017:30 - 19:00
 - ניצן פלגישיבות מועצה )

יום רביעי 17 יוני
 - יהונתן (זום ישלח ע"י שרון ג. תחתון) פ"ע ניצן פלג09:00 - 10:30

כהן-ליטאנט

 (לשכה -  לימור + עליזה - מרכז חינוכי טכנולוגי 12:00 - 14:00
 - ניצן פלגגליל תחתון )

 יציאה מהמועצה  14:00 - 14:30

 ההזמנה עודכנה: מנטורינג--מפגש סיום תכנית 17:00 - 20:00
 (IDT) .(מנטורים ובוגרים), יום ד׳ 17 ביוני 2020, 5 אח. - 8 אח

(nitzanpeleg@glt.org.il) ,מלון סנטר שיק, זמנהוף 2, תל אביב יפו) 
 - info@yahalomfoundation.comישראל)

יום שישי 19 יוני
 צהריים12:00 - 13:00

שבת 20 יוני
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 14 יוני
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:00

 התנהלות יישובית גבעת אבני -( זאב שלו, 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה)נפתלי, פרסמן, עו"ד שרון דוידסקו)

 - ניצן  קובי ליסקאר - חתימה על הסכם לרכב 11:00 - 11:30
פלג

 צהריים12:00 - 13:00

  התנהלות כללית- אופיר, נפתלי, גלעד, רוביק'13:00 - 14:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 כינוס האסיפה הכללית של עמותת ידידי ביה"ח 15:00 - 17:00
 - עדנה לפידות (אולם סמינריון-ביניין הנהלה)פוריה לשנת 2020

 מפגש עם יו"ר ועדים ויו"ר צח"י במלון לביא - 16:30 - 18:30
 - ניצן פלג (מלון לביא )סיכום קורונה 

יום שלישי 16 יוני
  דניאל יצחק - כפר זיתים - פגישה אישית  09:00 - 09:30

(לשכה )

 דדי בן דוד - פגישה אישית 09:30 - 10:00

 (קדמת גליל) סיור בקדמת גליל 10:30 - 12:00

 (לשכה  אסי מוראש - גבעת אבני - דלת פתוחה 12:30 - 13:00
(

 צהריים13:00 - 14:00

 (זום ) זום  - סובב כנרת- אירוע סולידריות 20:00 - 20:30

יום חמישי 18 יוני
 9:45 - התמודדות המועצה עם הקורונה - פורום 09:45 - 10:15

 (חדר ישיבות )של החטיבה להתיישבות 

 סגור - אישי 11:00 - 13:00

 צהריים- עם ערן בן זאב13:00 - 14:00

  טניס בגליל התחתון(ציפי אובזילר +רוני קינן )14:30 - 15:30
 - ניצן פלג(לשכה (מועצה))

 - ניצן פלג (בית קשת ) בית קשת - מטה מול מטה 16:00 - 18:00

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

 (שדמות דבורה אצל  מסיבת סיום קורונה (אלה)18:00 - 21:00
נטע שפיגלר)
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יום שני 22 יוני
 מליאה - ועדה מחוזית 08:00 - 14:30

 פגישה וסיור בנושא מיתוג ופיתוח תיירותי 12:30 - 15:30
 - אופיר שיק (משרד סגן (מועצה ))מועצה אזורית הגליל התחתון 

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

יום רביעי 24 יוני
 סגור - אישי08:30 - 10:30

 -  (לשכה ) גיל ששון משרונה -התר בנייה ללול11:30 - 12:00
ניצן פלג

 יוסי ויידה משרונה -ענייני תכנון ובנייה של 12:00 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה )רפתות חלב במשקים וידה ודהן 

 ארוחת צהריים אצל נעים שיבלי - עם אביטל 13:30 - 15:00
A.J.C( שיבלי) 

 -  (טלפונית ) שיחת ועידה - קידום תב"ע שרונה 15:30 - 16:00
ניצן פלג

 - ניצן פלג (לשכה) פגישה עם כפר קיש -קו 400 16:00 - 16:30

יום שישי 26 יוני
 יום הולדת לפזית ראובן07:30 - 08:00

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 27 יוני
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 21 יוני
 8:15 - סיור בהרחבה בית רימון (יונתן גלעד, 08:15 - 08:45

 - ניצן פלג (בית רימון)אופיר ברקוביץ', ינון מרבל, פרסמן , גלעד)

 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה09:00 - 10:30

 (לשכה ) אבנר אליהו - פגישה אישית 10:30 - 11:00

 יציאה לנצרת 11:00 - 11:30

 (נצרת) שאול דוד - הכנה לפגישה - 12:00 - 12:30

  זימון לשיחת הבהרה  - מט"ש   "כפר חיטים"12:30 - 14:00
 - Dina (לשכת הבריאות המחוזית , רחוב המלאכה 3 נוף הגליל)

Azulay

 אצטדיון ספורט ליד הזורעים  -שת"פ טבריה- 15:00 - 16:00
 - ניצן פלג (טבריה - לשכת ראש העיר )גליל תחתון 

 (לשכת  ישיבת הנהלה 21.6.20  בשעה  17:0017:00 - 18:30
 - נפתלי פרידלנדרראש המועצה)

 הכשרה בכפר קיש - מתמיד19:00 - 20:00

 (בית קשת מפגש קהילה חינוך וולדוף (גלית ארז)20:30 - 21:30
- מועדון לחבר )

יום שלישי 23 יוני
 - (מיקום יקבע בהמשך) סיור עם מוט'קה פנחסוב 09:00 - 17:00

ניצן פלג

יום חמישי 25 יוני
 התייעצות על סקר כבישים - הדסה אלמוג- ניצן08:00 - 08:30

 - כרמל מילכה (שיחת ועידה)פלג - מילכה כרמל

 (Zoom7 מחוז  ישיבת ועדת המשנה לנוף הגליל09:00 - 16:00
 - מירב ממןצפון)

 פגישה עם מנהל מחוז צפון משרד הביטחון 10:00 - 11:00
 - ניצן  (חדר ישיבות/לשכה)היחידה להכוונת חיילים משוחררים 

פלג

 צהריים12:00 - 13:00

 -  (לשכה ) עומר אורן - מפגע זבובים שדה אילן14:00 - 14:30
ניצן פלג

 בחינת חלופות למתקן פוטו וולטאי בכפר קיש 14:30 - 15:30
 -(יצחק פרסמן ,עדי רובין, איתם בירגר,איתי ברונשטיין )

 - ניצן פלג(לשכה (מועצה אזורית הגליל תחתון))

 - (שדמות דבורה) שדמות דבורה - מטה מול מטה 16:00 - 18:00
ניצן פלג

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 18:00 - 18:15

  חתונה שי וגבעון ( משפ' פלנזר , משפ' פנקר)19:30 - 21:00
("גאיה" רח' האומן 12 חדרה)
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יום שני 29 יוני
 (ישיבת זום) מליאה - ועדה מחוזית 08:00 - 12:00

 צהריים12:00 - 13:00

 (לשכה  13:15 - לימור + עליזה - מרכז טכנולוגי 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג)

 גדעון שלמה  כפר זיתים - פגישה אישית - דלת 14:30 - 15:00
 (לשכה )פתוחה 

 - ניצן פלג (לביא) לביא -מטה מול מטה16:00 - 18:00

 (בית  לוויה לקופי לכנר ז"ל- תושב בית קשת18:30 - 19:30
העלמין בבית קשת)

 (חצר שמואלי -  מסיבת סיום סייעות וגננות18:30 - 22:30
אילניה)

 (ציפורי) מסיבת סיום עלי גבעה - כיתות ו'20:00 - 22:00

יום רביעי 01 יולי
 (כפר  פגישה בבנק מרכנתיל דיסקונט כפר תבור08:30 - 09:00

תבור )

 פגישה בנושא אשכול כנרת עמקים - זכריא 09:00 - 10:30
 (קפדרציה - כפר נאבסו (כפר כמא) עאהד ראחל (אל בטוף) 

 - ניצן פלגתבור )

 קול קורא שטחים פתוחים  ( מיקי , אופיר, 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה )נפתלי, גלעד,רון,אוריאל)

 פגישה בנושא אבן וסיד(דוד גיט,דביר סגלוביץ 14:30 - 15:30
,נפתלי פרידלנדר,שמוליק אייזנברג,יצחק פרסמן,אורטל 

 - ניצן פלג (לשכה (מועצה ))יצחק,אושרת אדמוני)

 תזכורת-ישובים גדולים-פגישת הכנה- להיכנס 16:00 - 18:00
 לאותו קישור- האודיו עובד עכשיו

https://zoom.us/j/95487991933?pwd=WGUzSFBGSjE1Q2JaWWs5U)
(GVOT0Fsdz09Or Kobi - 

יום שישי 03 יולי
 צהריים12:00 - 13:00

שבת 04 יולי
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 28 יוני
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:30

 FW: שיחת הבהרה בנושא קייטנות "בית הספר 08:30 - 09:30
של החופש הגדול" עם מיכל מנקס, נועה בן ארי וחגית מגן 

 ממרכז השלטון מקומי
https://zoom.us/j/99927436361?pwd=bytZVkVlV0Izc0pRUVhYcG9D)

(UWlWQT09Or Kobi - 

 ביקור בגיל הגליל 11:00 - 11:30

 (ישיבת זום) ישיבת ועד מנהל מכללת כנרת 14:00 - 17:00

 לידיעה - הצגת שיפוץ אולם ספורט כדורי 17:00 - 18:00
 - ניצן פלג (משרד סגן )לועדת ספורט 

 (חדר  ישיבת מליאה    28.6.20  בשעה  18:0018:00 - 20:00
 - ניצן פלגישיבות )

 (אייל  ארוחת ערב- עם אייל פרח ודודו אוחיון  20:30 - 22:00
יעדכן מיקום )

יום שלישי 30 יוני
 -  (לשכה ) טורבינות רוח - פגישה עם שדה אילן 08:00 - 09:00

ניצן פלג

 - ניצן פלג  סיור מועצת הפירות 09:00 - 14:30

 ביקור שר החקלאות - ואדי חמאם 09:45 - 11:15

 נפתלי בנט - קיבוץ לביא 15:00 - 16:00

 אישי16:00 - 18:00

 (שיחת זום -  ישיבת ועד מנהל - מכללת כנרת18:00 - 19:00
 - לשכת מנכלמצ"ב לינק )

יום חמישי 02 יולי
 יציאה לתל אביב08:00 - 08:30

 (בית העיתונאים על  אסיפה כללית מפעל הפיס 10:00 - 12:30
 - איריס מזרחישם סוקולוב, רחוב אליעזר קפלן 4, תל אביב)

 צהריים12:30 - 13:30

  ועדת היגוי שלב ג' - מסמך בחינה טבריה12:30 - 15:30
(ZOOM)Office - 

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

 - ניצן פלג (מסד ) מסד-מטה מול מטה16:00 - 18:00

18:30 - 17:30Fwd: DDI-2 Zoom Conference  
https://zoom.us/j/93461269033?pwd=VUFCc2F3S3V6bVd1STZsYlV)

(EMy9mZz09Bettina Wright - 

 פגישת זום ארצית בנושא: טורבינות רוח 20:00 - 21:00
 (קישור בגוף הזימון )תעשייתיות בישראל


