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יום שני 04 מאי
  ישיבת מליאת ועדה מחוזית מצב סדר יום 09:00 - 16:00

 - חגית עמית(Zoom7 מחוז צפון + אולם ישיבות מחוז צפון )

 צהריים12:00 - 13:00

 שיחת זום עם אמיר מדינה, מנהל אגף מעונות 19:30 - 20:00
 - Or Kobi (זום)יום במשרד הרווחה 

יום רביעי 06 מאי
 - ניצן  (טלפוני ) עמית דוידמן - שיחה טלפונית 09:00 - 10:00

פלג

 חלוקת שי לועדים10:00 - 12:00

 צהריים12:00 - 13:00

 אלי מאירי  אשכול כנרת עמקים15:00 - 16:00

 איריס האן - מנכ"לית החברה להגנת הטבע 16:00 - 17:00

 זום -  מנטורינג--מפגש  מנטורים מס' 4, יום ד׳ 17:006 - 19:30
(nitzanpeleg@glt.org.il) (IDT) .במאי 2020, 4:30 אח. - 7 אח 

 - info@yahalomfoundation.com(מיקום ימסר בהמשך)

יום שישי 08 מאי
 צהריים12:00 - 13:00

שבת 09 מאי
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 03 מאי
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:30

 (לשכה ) אלעד אבגי- דלת פתוחה - גבעת אבני 11:00 - 11:30

 פגישת הכרות עם אלעזר פקח איכות הסביבה 11:30 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה )(מיקי +נפתלי)

 צהריים12:00 - 13:00

 -  (לשכה ) ישיבת הנהלה  3.5.20  בשעה 17:0017:00 - 18:30
ניצן פלג

יום שלישי 05 מאי
 צהריים12:00 - 13:00

 אישי15:30 - 20:30

יום חמישי 07 מאי
  שיחה עם הסייעות - ZOOM  - פתיחה ליום עיון 09:00 - 09:30

(יישלח קישור)

 (לשכה ) דלת פתוחה עם פנחס נזרי -בית רימון10:00 - 10:30

 חלוקת  שי לועדים 11:00 - 13:00

 צהריים13:00 - 14:00

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

  טקס סיום הקייטנה לילדי הצוותים הרפואיים17:00 - 18:00
(זום)
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יום שני 11 מאי
 ניצן - חופש08:00 - 08:30

 פגישה בבנק אוצר החייל - מת"מ  (להגיע עם 09:00 - 09:30
 (רחוב נחום חט 1 חיפה )ת.ז.)

 צהריים12:00 - 13:00

 הצטרפות לעמותת המכללה האקדמית כנרת - 18:00 - 18:45
 - לשכת מנכל (שיחת זום)הכרות 

יום רביעי 13 מאי
 (קישור זום   ועדת התנגדויות - מט"ש שדה אילן09:00 - 10:00

בגוף הזימון)

 פגישה עם כפר קיש בנושא קו המתח(ועד 10:30 - 11:30
 +תושבי כפר קיש,יצחק פרסמן ,רון תירוש ,הדס הר חול)

(zoom+(מועצה) לשכה)ניצן פלג - 

 פגישה עם עודד הלפרין- ראש המועצה 12:00 - 13:30
 (כפר תבור)המקומית כפר תבור

 צהריים13:30 - 14:00

  (לשכה) איילת מסינגר - אלומות אור  ( + לימור)14:00 - 15:00
- ניצן פלג

יום שישי 15 מאי
 שיחת זום בנושא: חזרה ללימודים בראשות יו"ר 10:00 - 11:00

 מרכז המועצות האזוריות- שימו לב הקישור לזום עודכן!!
(https://us02web.zoom.us/j/5757788593)Or Kobi - 

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 16 מאי
 צהריים12:00 - 13:00

 עדכונים בנוגע לפתיחת מערכות החינוך- שי 21:00 - 22:00
 - Or  (https://us02web.zoom.us/j/5757788593)חג'ג' + ערן דורון

Kobi

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

 צהריים12:00 - 13:00

 (חדר  ישיבת מליאה   10.5.20  בשעה  18:0018:00 - 20:00
 - ניצן פלגישיבות )

יום שלישי 12 מאי
 (חגים דתיים יהודיים) ל"ג בעומר

 פגישה בנושא הרחבה כפר זיתים (אופיר 11:30 - 12:30
,נפתלי,יצחק פרסמן ,רמי גולן ,שמשון משה ,מימי גולן,בצלאל 

 - ניצן פלג (חדר ישיבות (מועצה))אהרון)

 צהריים12:30 - 13:30

 בר בכפר ( יובל בר)   + עו"ד שמטפל בתיק   ( +13:30 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה)הדס / פרסמן)

  FW: שיחה בנושא פתיחת הלימודים ביום א15:00 - 16:00
https://us02web.zoom.us/j/83709225289?pwd=ZklGY285enkxSEZC)

(UWZkdk4zSTd3UT09Or Kobi - 

 אישי16:00 - 21:00

יום חמישי 14 מאי
 פגישה עם יוסי דהן - סגן מנהל אגף תכנון רשת08:00 - 09:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות)חברת חשמל 

 מט"ש כפר חיטים (יפת, דוידי, קלמן גרנות,נדב 09:00 - 09:30
 - ניצן פלג (לשכת ראש המועצה /חדר ישיבות)אמיתון)

 פר"ח שת"פ עם כפר תבור (נפתלי,לימור ,הדס 10:45 - 11:30
 - ניצן פלג (חדר ישיבות)אלעד,שיר מרגולין )

 שיחה טלפונית קצרה עם רני מנכ"ל תאגיד 13:45 - 14:00
 (לשכה )תמיר בנושא פחים כתומים

 פגישה בנושא מרכז חינוכי (מוטקה פנחסוב 14:30 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה (מועצה אזורית גליל תחתון )),נפתלי ,לימור )

 - ניצן פלג (שיחה טלפונית ) עמית דוידמן 16:15 - 16:45

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 17:00 - 17:15
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יום שני 18 מאי
 (מכבי טבעי - נוף  זום - ועדת משנה לנוף הגליל07:30 - 15:00

 - דן קרקליסהגליל)

 ההזמנה עודכנה: ZOOM- אקו TOUR - מחשבים 11:00 - 14:00
 (IDT) .מסלול מחדש, יום ב׳ 18 במאי 2020, 11 לפ. - 2 אח

(nitzanpeleg@glt.org.il) -קישור לזום) 
https://zoom.us/j/97832714387)sapir.friedman@maoz-il.org - 

 צהריים12:00 - 13:00

 - לימור  (פגישת זום) הערכות כללית בית חינוך17:00 - 18:00
ספראי

יום רביעי 20 מאי
 -  (Zoom7 מחוז צפון) ישיבת משנה להתנגדויות09:00 - 16:00

יורם זאוי

יום שישי 22 מאי
 (ישראל) יום ירושלים

 יום הולדת ליצחק פרסמן07:30 - 08:00

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 23 מאי
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 17 מאי
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:30

 פגישה עם דורון קבלי+ יצחק פרסמן בנושא 10:30 - 11:00
 (לשכה)תיירות 

 (לשכה) פגישה עם ירון בלחסן+ אוריאל קופל11:00 - 11:30

 צהריים11:30 - 12:30

 פגישת היכרות ניצן פלג ראש מועצה אזורית 12:30 - 13:30
גליל תחתון עם יוסי חברת עמיאש (מיקי רייך ,נפתלי 

 -  (לשכה (מועצה אזורית הגליל התחתון))פרידלנדר,איציק נחום)
ניצן פלג

 ארובות קמינים בישובים (נפתלי 16:00 - 17:00
 (חדר ,פרסמן,מיקי,הדס הר חול ,שניר ,ועדת איכות הסביבה )

 - ניצן פלגישיבות  (מועצה ))

יום שלישי 19 מאי
 (חדר  כנס מנהלים של החטיבה להתיישבות 09:00 - 10:00

ישיבות )

 מפגש זום - טליה גורן - מינהל ציבורי בימי 11:00 - 13:00
 (קישור בגוף הזימון)הקורונה

 צהריים13:00 - 14:00

 אישי15:30 - 20:30

יום חמישי 21 מאי
 פגישה בנושא מרכז חינוכי טכנולוגי  ( לימור, 10:00 - 12:00

 (לשכה (מועצה אזורית גליל עליזה,ניצן,מוטקה פנחסוב+ יפעת)
 - ניצן פלגתחתון))

 חכ"ל כפר סבא - שת"פ12:00 - 13:00

 צהריים13:00 - 13:30

 - ניצן פלג (לשכה ) קרין מכפר קיש -דלת פתוחה 13:30 - 14:00

 פיתוח עסקי  - רודי - בית קשת  (+ אופיר, 14:30 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה )נפתלי) 

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

 - נפתלי פרידלנדר סיור שטח - רמת סירין 16:30 - 19:00
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יום שני 25 מאי
 ישיבת וועדה מחוזית לתו''ב מחוז צפון + ישיבת 09:00 - 15:30

 - רחל פרץ (Zoom7 מחוז צפון)וועדת משנה לתיירות 

 צהריים12:00 - 13:00

 נחל קמה - השפעות על היישוב - שדמות דבורה15:30 - 16:30
 - ניצן פלג (לשכה)( אריה בריינס , אופיר, פרסמן, אוריאל)

  פגישה בענייני החכ"ל (אופיר,רוביק,נפתלי)17:00 - 18:00
 - ניצן פלג(לשכה )

יום רביעי 27 מאי
  ביוגז שדה אילן  ( מוטי דניאלי + היזם - מוטי, 09:00 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה)אוריאל קופל , יצחק פרסמן)

 חיים קליין - הכנה לפגישה בנושא סולארי אצל 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכה)יהונתן 

 - ניצן  (טלפוני) עמית דוידמן - שיחה טלפונית 11:00 - 12:00
פלג

 איתי נוי משרונה -פגישה בנושא משק נוי (דלת 14:00 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה (מועצה ))פתוחה)+(הדס הר חול ,אלון לרנר)

 הכנה לפגישה עם בועז יוסף (ניצן פלג, שמואל 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג (שיחת זום )אייזנברג ,דוד גיט)

 - נפתלי פרידלנדר סיור שטח - רמת סירין 16:30 - 19:00

יום שישי 29 מאי
 (חגים דתיים יהודיים) שבועות

 צהריים12:00 - 13:00

 (כפר חיטים) שבועות בכפר חיטים17:30 - 18:30

שבת 30 מאי
 (חגים דתיים יהודיים) איסרו חג שבועות (ישראל)

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

 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 24 מאי
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:30

 - ניצן פלג (חדר ישיבות) מנהלי מחלקות10:00 - 11:30

 שיחת זום - ספריה אזורית גליל תחתון  (בועז 11:30 - 12:30
 (ZOOM - דהן, איטה מרוא, אופיר שיק, רוני קוך, פזית גוטמן)

 - ניצן פלגזימון יישלח קרוב למועד הישיבה)

 צהריים12:30 - 13:30

 - (לשכה ) פגישת הכנה לפגישה עם אלי ציפורה 13:30 - 14:00
ניצן פלג

 - ניצן פלג (לשכה ) ראומה ביים- פגישה אישית 14:30 - 15:30

 פגישה בנושא תחנת מעבר,היטל הטמנה עם 15:30 - 16:30
 (לשכה אלי ציפורה (ניצן פלג ,נפתלי פרידלנדר,מיקי רייך)

 - ניצן פלג(מועצה אזורית הגליל התחתון))

 פגישה בנושא התנהלות ועד מקומי כפר קיש 16:30 - 17:30
 (לשכה(נפתלי,אלי דהן ,יעל בדואן ,עירן אדמוני ,עמית אפריק)

 - ניצן פלג(מועצה ))

יום שלישי 26 מאי
 (לשכה ) תומר מועלם -דלת פתוחה 08:30 - 09:00

 שיחה טלפונית בנושא הכנה לגל"צ  - רון , מיקי 09:30 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה /טלפוני ), אוריאל 

 - ניצן פלג (לשכה ) פ.ע לימור ספראי10:30 - 11:30

 (שיחת  גנאדי קמינצקי - שחזור קרב קרני חיטין11:30 - 12:00
 - ניצן פלגזום )

 צהריים12:00 - 13:00

  סיור בקדמת גליל (מוטק'ה ,יפעת ,איציק נחום)13:30 - 14:30
 - ניצן פלג(קדמת גליל)

 (ZOOM  -   ישיבת הועד מנהל מכללת כנרת 16:00 - 18:00
נושאים בגוף הזימון)

 שוק אילניה 17:00 - 19:00

יום חמישי 28 מאי
 (חגים דתיים יהודיים) ערב שבועות

 אזור תעשייה קדמת גליל - דני עטר + עדו 09:00 - 10:00
 (WEBEX)שיינברג 

09:30 - 09:00Call: Nitzan Peleg & Ido Schoenberg  Ido's) 
( Webex Personal RoomKatherine McCormick - 

 איתם בירגר ועירן אדמוני10:30 - 11:30

 צהריים12:00 - 13:00

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


