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מרץ 2020

01 מרץ 2020 - 
07 מרץ 2020

יום שני 02 מרץ
 בחירות לכנסת - שבתון08:00 - 16:00

יום רביעי 04 מרץ
 נוף - ועדה מחוזית 08:00 - 14:30

 צהריים12:00 - 13:00

 ההזמנה עודכנה: מנטורינג--מפגש אמצע 16:00 - 20:00
משותף ביחידה (מנטורים ובוגרים), יום ד׳ 4 במרץ 2020, 16:00

(nitzanpeleg@glt.org.il) (IST) 20:00 -(מיקום ימסר בהמשך)  - 
info@yahalomfoundation.com

יום שישי 06 מרץ
 גיזום בכרם08:00 - 14:00

 (קפה מזרע) קפה עם דני עטר11:30 - 12:30

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 07 מרץ
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 01 מרץ
 (קדמת  סיור בקדמת גליל - תרומות לפסטיגליל 09:00 - 11:00

 - ניצן פלגגליל )

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

 התנעת שביל הבנים (ניצן פלג ,ארי מובסוביץ 11:30 - 12:30
 -  (לשכה (מועצה אזורית הגליל התחתון )),רוני קינן, רון תירוש)

ניצן פלג

 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה13:00 - 15:00

 ניחום אבלים - בית שאן / אבא של אלי מבקר 16:30 - 18:00
 - נפתלי פרידלנדרהמועצה

יום שלישי 03 מרץ
 (לשכה ) פגישה עם סמדר 09:15 - 09:45

 ביקורת תרגיל חירום מוס"ח - כדורי תיכון10:00 - 12:00

 צהריים12:00 - 13:00

 -  (מרכז הפעלה - בניין המועצה) כינוס ועדת מל"ח13:00 - 14:00
אמיתי קהלני

 אלה אביטל  - דלת פתוחה - ארבל בנושא 14:00 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה )צהרונים של גנים בגיל הרך

 אישי16:00 - 20:30

יום חמישי 05 מרץ
 (קדמת  סיור בקדמת גליל - תרומות פסטיגליל 10:00 - 12:00

 - ניצן פלגגליל )

 הסכם התקשרות מרכז טכנולוגי חינוכי (מוטק'ה10:00 - 10:30
 (קדמת גליל - משרד של איציק נחפנחסוב +איציק נחום +נפתלי)

 צהריים12:00 - 12:30

 פגישה עם תאופיק סלמה וחוסיין (+יצחק 12:30 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה )פרסמן)

 (לשכה  פגישה אישית ניצן פלג +עבד שעבאן 13:30 - 14:30
 - ניצן פלג(מועצה אזורית הגליל התחתון))

 פגישה בנושא שדמות דבורה שנת 95-דיקלה 14:30 - 15:00
 -  (לשכה )כחילה לרנר מייסדת חברה של "להגיע בטוח לבית "   

  אבי ריימונד - פגישה אישית - מיזם תיירותי 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג(לשכה)

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

 הזמנה: ישיבת חירום בתחום התיירות באשכול 16:30 - 18:00
'עוברים ממשבר להזדמנות', יום ה׳ 5 במרץ 2020, 4:30 אח. - 6 

 לידיעה- ארוע תרבות גלילתון- "יום האישה 19:00 - 21:00
 (אולם נהר הירדן גבעת אבני)2020"- דורין אטיאס ואילנית
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יום שני 09 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים) תענית אסתר

 יציאה למכללת אורנים 08:00 - 08:30

 רכז קהילה + מבנה מחלקת יישובים - פגישה 09:00 - 10:30
 - ניצן פלג (מכללת אורנים )עם בת עמי 

  (לשכה) דלת פתוחה - אייל בן לולו- גבעת אבני 11:00 - 11:30
- ניצן פלג

 פגישה עם ניצן פלג ראש מוא"ז גליל תחתון 11:30 - 12:30
בנושא אכיפה במרחב נחל קמא-אכיפת רחבי שטח (ירון 

לוי-פקח קק"ל,אמיתי קהלני,אילן בש,ענן גנם- במקום אלי סילו

 (לשכה  דובי רייכמן - הקמת מרכז חדשנות 12:30 - 13:30
 - ניצן פלג-מועצה אזורית גליל תחתון )

 יהודה שטראוס -בנושא חוות בקר (יצחק פרסמן13:30 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה ),מיקי רייך ,הדס הרחול)

 מרוץ הר לעמק - דקר אילת 050-62789443 + 14:30 - 15:30
 - נפתלי פרידלנד (לשכת ראש המועצה )ניצן פלג + אמיתי קהלני 

 בנק הפועלים - כפר תבור 16:00 - 16:30

 לידיעה- ארוע נוער גלילתון- מסיבת פורים 20:00 - 21:30
תענית "מעברים" בגבעת אבני- פעילות לכיתות ו' העולים לכד

יום רביעי 11 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים) שושן פורים

  דיון בנושא רכז קהילה (אופיר ,נפתלי ,רוני )08:30 - 09:00
 - ניצן פלג(לשכה )

 יציאה לכרמיאל09:00 - 09:30

 סיור בתחנת מעבר פסולת כרמיאל - ראש 10:00 - 11:00
מועצה אזורית הגליל התחתון ניצן פלג עם ראש עיריית 

כרמיאל משה קונינסקי ומנהל תחנת מעבר פסולת כרמיאל 
 (תחנת מעבר רחוב השיש כניסה מהביג לכיוון בית שמעון בן נון 

 - ניצן פלגהעלמין)

 פגישה בנושא תכנון קדמת גליל עם ראש 12:00 - 13:00
 (לשכה (מועצה אזורית הגלילמועצה אזורית גליל תחתון ניצן פלג

 - ניצן פלגהתחתון))

 -  (לשכת ראש המועצה) הערכת מצב - קורונה13:00 - 14:00
נפתלי פרידלנדר

יום שישי 13 מרץ
 ישראל גנץ - ראש מוא"ז מטה בנימין 09:00 - 12:00

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 14 מרץ
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 08 מרץ
  ישיבת הנהלה פעילה- עדכון תקציב 08:302020 - 10:30

 - ניצן פלג(לשכה)

 - ניצן  השקה  של קו תחבורה פיילוט כפר קיש10:00 - 11:00
פלג

 מחצבת גבעת לחם ( פרסמן, הדס, עו"ד ישי 11:30 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה )שנידור )

 חיוב ארנונה של עסקים בקבר יתרו (שמוליק 12:30 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה ),אושרת ,הדס הר חול)

 הפקת לקחים פסטיבל התבור ( עודד הלפרין, 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה - ניצן פלג )איריס הרינג, רון תירוש,רוני קינן)

 פגישה בנושא תיירות עם ניצן פלג  (חלי יעקבס 15:00 - 16:00
 -  (לשכה (מועצה אזורית הגליל התחתון)),יוסי בוכמן ,רון תירוש)

ניצן פלג

 אהובה שחור בנושא קו מתח גבוה -שדמות 16:30 - 17:30
 - ניצן פלג (לשכה (מועצה))דבורה (+עמירם בן דרור )

 -  (לשכת ראש המועצה) הנהלת המועצה 17:302/2020 - 19:00
נפתלי פרידלנדר

יום שלישי 10 מרץ
 ניצן בחופש- יום בחירה 

 (חגים דתיים יהודיים) פורים

 צהריים12:00 - 13:00

 (חגים דתיים יהודיים) פורים סיום עבודה 13:0013:00 - 13:30

 אישי15:30 - 19:30

 (אולם ארמוניה) ערב עובדים19:30 - 22:30

יום חמישי 12 מרץ
 דיון בנושא כיתות ז'-ח' ממ"ד  ( לימור, אופיר, 08:30 - 10:00

 -  (לשכה )נפתלי, ישראל פרידמן, שלום אשכנזי, שיר מרגולין)
ניצן פלג

 פגישת פיילוט חיבור מגורים לתשתיות גז עם 10:00 - 11:00
חברת מרימון ( נציגי לביא, נציגי חב' מרימון , יצחק פרסמן, 

 - ניצן פלג (לשכה- מוא"ז גליל תחתון)אופיר שיק) 

 - ניצן פלג (לשכה) הערכת מצב קורונה 11:30 - 12:00

 צהריים12:00 - 13:00

 שיבולת -פגישת הכנה לישיבה עם תמר כפיר  13:00 - 14:00
 -  (לשכה - גליל תחתון )(יואל ריבלין , יואב אריאל, אופיר שיק)

ניצן פלג

 הכנה לפגישה עם סיון להבי 14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה )ב31/3(שמוליק+אופיר+נפתלי+אורטל)

   בית חב"ד מסד (יאיר דגן ,נטע לי פרידלנדר)15:00 - 16:00
 - ניצן פלג(לשכה (מועצה))

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

 פגישה עם דוד ניסים -בנושא אזור תעשייה 17:00 - 17:30
 - ניצן פלג (מועצה אזורית גליל תחתון)קדמת גליל (נפתלי +דוד)
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יום שני 16 מרץ
  תמי חצואל - מנהל ביטחון קהילתי (אמיתי 11:30 - 12:30

 - ניצן פלג (לשכה)קהלני , שמוליק /אורטל, נפתלי)

 צהריים12:00 - 13:00

 - ניצן פלג (לשכה ) הערכת מצב  15:30 - 16:00

יום רביעי 18 מרץ
 קורונה - הערכות מצב וסיורים ביישובים 08:00 - 16:00

 - לימור  (לשכה (מועצה)) פגישה עם עליזה  ואריק11:30 - 12:30
ספראי

יום שישי 20 מרץ
 קורונה - הערכות מצב וסיורים ביישובים 08:00 - 16:00

שבת 21 מרץ
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 15 מרץ
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:30

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

 צהריים12:00 - 13:00

 - נפתלי  (חדר ישיבות) פגישות עם נציגי הישובים15:00 - 18:00
פרידלנדר

 לידיעה- ארוע תרבות גלילתון- "אי זוגי" - הצגה20:30 - 22:30
 (בית העם מושב הזורעים)מאת תיאטרון אספקלריא

יום שלישי 17 מרץ
 - ניצן פלג (לשכה ) פגישה עם שמעון מור 09:00 - 10:00

 (אצל ירון  פגישה עם ירון בן זאב +אהובה שחור10:30 - 11:30
 - ניצן פלגבן זאב)

 (עיריית טבריה - לשכת  פגישה עם מוני מעתוק 12:00 - 13:00
 - ניצן פלגראש העיר )

 צהריים13:00 - 14:00

 אישי15:30 - 20:30

יום חמישי 19 מרץ
 קורונה - הערכות מצב וסיורים ביישובים 08:00 - 16:00

 שיחה טלפונית - עופר גולדשמידט 11:00 - 11:30
 052-3464218

 נדחה.. יתואם מחדש...פגישה עם אריק גודס 11:30 - 12:00
מאילניה בנושא חוב למועצה (אריק גודס ,שמוליק אייזנברג 

 - ניצן פלג (לשכה (מועצה)),אורטל יצחק)

 צהריים12:00 - 13:00

 - ניצן פלג (חדר ישיבות ) הערכת מצב14:30 - 15:30

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15
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22 מרץ 2020 - 
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יום שני 23 מרץ
 קורונה - הערכות מצב וסיורים ביישובים 08:00 - 16:00

 צהריים12:00 - 13:00

יום רביעי 25 מרץ
 קורונה - הערכות מצב וסיורים ביישובים 08:00 - 16:00

 שיחה טלפונית - אורה טננבאום - שדמות דבורה09:00 - 09:30
 - ניצן פלג (לשכה )- מוזיאון אדם ותכשיט

 צהריים12:30 - 13:30

 טקס מלגות שנתי- בני המועצה ופר"ח- הדס 17:00 - 18:30
 - ניצן פלג (שדה אילן (המשך הלוז בגוף הזימון ))אלעד

יום שישי 27 מרץ
 קורונה - הערכות מצב וסיורים ביישובים 08:00 - 16:00

 (כדורי) ישיבת הנהל עמותת כדורי 09:30 - 10:30

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 28 מרץ
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 22 מרץ
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:30

 צהריים12:00 - 13:00

 - נפתלי  (אולם ישיבות מועצה) מליאה 18:002/2020 - 20:00
פרידלנדר

יום שלישי 24 מרץ
 קורונה - הערכות מצב וסיורים ביישובים 08:00 - 16:00

 - אופיר שיק שיחת ועידה  שיבולת08:15 - 08:30

 שיחה טלפונית - דותן חכים 12:00 - 12:30

 תוכנית עבודה הקמת תיכון דתי (לימור, אופיר, 13:00 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה)שיר) 

 ישיבת הערכת מצב להיום - היערכות לקראת 15:00 - 15:30
zoom ניצן פלג (לשכת מנכ"ל )החמרת ההגבלות - ישיבת - 

יום חמישי 26 מרץ
 קורונה - הערכות מצב וסיורים ביישובים 08:00 - 16:00

 מבוטל - יתואם מחדש --- ארובות קמינים 09:00 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה )ישובים (הדס הר חול ,פרסמן ,מיקי,נפתלי )

 מבוטל - יתואם מחדש  -- פגישה בנושא שליח 10:00 - 11:00
 - ניצן  (לשכה (מועצה ))חב"ד במסד  (יאיר דגן +הרב רוזנבלט )

פלג

 צהריים12:00 - 13:00

 - נפתלי פרידלנדר (זום ) הערכת מצב - קורונה14:00 - 15:00

  פגישת זום-  ראשי רשויות אקו תור16:00 - 17:00
(https://us04web.zoom.us/j/305886104)שושי - לשכה - 

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

 לידיעה- ארוע תרבות גלילתון- "תהיי יפה 20:30 - 22:30
 (אולם כפר נהר הירדן ותשתקי" הצגה מאת תיאטרון אספקלריא

- גבעת אבני)
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מרץ 2020

29 מרץ 2020 - 
04 אפריל 2020

יום שני 30 מרץ
 קורונה - הערכות מצב וסיורים ביישובים 08:00 - 16:00

 יבוצע ב- ZOOM - פגישה בנושא הליך מיתוג 09:30 - 10:30
למועצה אזורית הגליל התחתון (אבי קורנס ,ניצן פלג ,נפתלי 

 (לשכה (מועצה אזורית הגליל פרידלנדר,אופיר שיק,רון תירוש)
 - ניצן פלגהתחתון))

12:15 - 11:00Zoom הזמנה: בני גנץ ואלון שוסטר - ועידת :FW 
 (IDT) 12:15 - 11:00 ,2020 עם ראשי רשויות, יום ב׳ 30 במרץ

(sharonc@glt.org.il)(https://zoom.us/j/296353966)  - 
alon.schuster@gmail.com

13:00 - 12:00(ZOOM) ישיבת ועדה מקומית באופן מקוון  - 
הדס הר-חול

 - לימור ספראי (אגף החינוך) עודכן: ועדת העברות13:00 - 15:00

 מבוטל - יתואם מחדש בהמשך -- רשות ניקוז 15:00 - 16:00
קישון פגישת עבודהחיים חמי מנכ"ל רשות ניקוז  וגליל 

 (לשכה (מותחתון(שמוליק אייזנברג ,אופיר שיק, אוריאל קופל )

 להיות בבית לבקשת ארנה16:00 - 17:00

 ערב טקס סיום הנדסאים מחזור כב' והענקת 20:00 - 20:30
 (חדר אוכל דיפלומות לבוגרי המכללה הטכנולוגית להנדסאים

כדורי)

יום רביעי 01 אפריל
 קורונה - הערכות מצב וסיורים ביישובים 08:00 - 16:00

 מבוטל - מועד חדש יתואם בהמשך - פסטיבל 09:00 - 10:30
הללויה- פגישה עם אוסי אבן צור ( תרבות יהודית - משרד 

 (קרית אתא- רחוב שלום עליכם החינוך)  (רוני קינן , עירית גילה)
 - ניצן פלג5)

 צהריים12:00 - 13:00

יום שישי 03 אפריל
 קורונה - הערכות מצב וסיורים ביישובים 08:00 - 16:00

 תורנות בשער היישוב 11:00 - 15:00

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 04 אפריל
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 29 מרץ
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:30

 (כניסה  אלי מאירי + מנהלי אגפי חינוך מהאזור 08:30 - 09:30
לעלי גבעה)

 צהריים12:00 - 13:00

 מבוטל - יתואם מחדש --  פגישת עבודה עם 13:00 - 14:00
ירדן דרומי ומוא"ז הגליל התחתון (עובד יבין ,ניצן פלג,אופיר 

 (לשכה (מועצה אזורית שיק ,שמוליק אייזנברג ,אוריאל קופל)
 - ניצן פלגהגליל התחתון ))

15:00 - 14:00zoom - ישיבת מנהלי מחלקות וירטואלית  Join) 
URL: https://zoom.us/j/251068017)ניצן פלג - 

 מבוטל - יתואם מחדש -- פגישה עם יד ששון 14:00 - 15:00
 -  (לשכה (מועצה ))בנושא בית הספר (לימור,ראומה ,עליזה )

ניצן פלג

  ניהול תקציב בשעת משבר  - שיחה וירטואלית16:00 - 17:00
(zoom)

יום שלישי 31 מרץ
 קורונה - הערכות מצב וסיורים ביישובים 08:00 - 16:00

 - נפתלי  ישיבת הכנה לשיחת זום עם סיון להבי 08:30 - 10:00
פרידלנדר

 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

 זום  - פגישה עם גליל תחתון- הסדרת מתווה 10:00 - 11:00
 (רחוב קפלן 2, ירושלים, קומה 6, חדרהלוואות פיתוח גליל תחתון 

 - סיון להביסיון להבי)

 צהריים12:00 - 13:00

 אישי15:30 - 20:30

יום חמישי 02 אפריל
 קורונה - הערכות מצב וסיורים ביישובים 08:00 - 16:00

 צהריים12:00 - 13:00

 שיחת ZOOM - הכנת תשובה לבועז יוסף בנושא 12:00 - 13:00
 - אופיר שיק (טלפונית )הלוואת פיתוח 

 - לימור ספראי (אגף החינוך) ועדת חינוך13:00 - 14:00

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

 השקת הספר "זכרון טעמים" (פרויקט קהילתי 17:00 - 19:00
פר"ח, משרד הביטחון, יד לבנים, הספרייה, מפעל הפיס ומרכז 

 (כפר נהר הירדן )צעירים ) - הדס אלעד


