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יום שני 03 פברואר
 מליאה - ועדה מחוזית 08:00 - 15:30

 -  (ביה"ס המארח - יד ששון לביא) פורום מנהלים12:00 - 16:00
לימור ספראי

 יציאה לירושלים 13:00 - 13:30

 דודי ספיר -מנהל אגף לתאגידים עירוניים משרד16:00 - 17:00
 (רחוב קפלן 2 קרית הממשלה-קומה 6, הפנים  (נפתלי + אורטל)

 - ניצן פלגירושלים )

יום רביעי 05 פברואר
 8:15 - ביקור בביה"ס יסודי הרדוף ( גלית ארז, 08:15 - 12:00

 - ניצן פלג (הרדוף)אלון ירושלמי, אופיר, לימור, גלעד)

 (גבעת  קבלת כלי ניקוי רחובות - גבעת אבני12:00 - 12:30
 - ניצן פלגאבני)

 חתימה עבור רכב ליסינג של פרסמן (קובי 13:00 - 13:15
 - ניצן פלג (לשכה )זילבר)

  פרויקט סולארי קרקעי בשטחים סמוכים ללביא 14:30 - 15:30
 - ניצן פלג(לשכה )

 - ניצן פלג (שרונה ) סיור בשרונה עם אבי גינוסר 16:00 - 16:30

 ועד כפר חיטים (דניאל מזור+יעל דותן +חיים 17:00 - 18:00
 - ניצן פלג (לשכה (מועצה ))כהן +רונית)

יום שישי 07 פברואר
 צהריים12:00 - 13:00

שבת 08 פברואר
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 02 פברואר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:30

 (חדר ישיבות ) יום חילופי שלטון - ניצן מונק08:30 - 09:30

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

 (חדר ישיבות) כנס דוברי מועצות אזוריות11:30 - 13:00

 גיל הגליל - ראייה לעתיד  (נפתלי, שמוליק, 13:00 - 14:00
 עינת כספי, ענת יבין , יואב בן זאב , יוסי חגואל, רוני קינן )

 - ניצן פלג(לשכה)

 - ניצן (לשכה) מט"ש שדה אילן  ( יפת + שמוליק)14:30 - 15:00
פלג

 (לשכה (מועצה אזורית הגליל  ועד כפר קיש 15:00 - 16:00
 - ניצן פלגהתחתון))

  ישיבת הנהלה  (2.2.20  בשעה  17:30 בלשכה )17:30 - 19:00
 - ניצן פלג(לשכת ראש המועצה )

יום שלישי 04 פברואר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

 - ניצן (לשכה) שרית דהן - חינוך מיוחד ( +לימור)09:00 - 09:30
פלג

 (לשכה)  אופיר - הרשת הצפונית - ראיון 09:30 - 10:30

 יציאה לעמק יזרעאל11:00 - 11:30

 מפגש חשיפה אודות המדרשה והעמותה 12:00 - 14:30
 - (המכללה האקדמית עמק יזרעאל)למנהיגות ישראלית משותפת 

לימור ספראי

 (יקב קדרון) מוטק'ה פנסחוב 14:30 - 15:30

 אישי15:30 - 20:30

יום חמישי 06 פברואר
  רונן בטמן - יו"ר ועד מקומי בית קשת - היכרות 08:30 - 09:00

 - ניצן פלג(לשכה)

 -  (לשכה(מועצה )) פגישה ניצן פלג +אמיר טוויג09:30 - 10:00
ניצן פלג

 עדכון התפתחות מיזם מרכז חינוכי טכנולוגי 11:00 - 12:00
 - ניצן  (קדמת גליל )(עמרם הדר +מוטי חודוס +אריק דביר ) 

פלג

 צהריים12:00 - 13:00

 פגישה עם אבי נבון יחד עם ועדת העמותה 14:00 - 14:30
 (לשכה)מלחמת העולם הראשונה

 הצגת ממצאים ראשוניים - M.R.I  (טלי עומר, 14:30 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה - מועצה אזורית גליל תחתון )נפתלי, אופיר) 

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15
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יום שני 10 פברואר
 (חגים דתיים יהודיים) ט"ו בשבט

 מליאה- ועדה מחוזית 08:00 - 14:30

 סיור בנהר הירדן עם מאיר שפיגלר (מנכ"ל 12:00 - 15:00
ביטוח לאומי), גאל גרינוולד + יואב אריאל + יובל חלמיש 

 - Grunewald, Gael (נהר הירדן)+אופיר שיק + ועמית נצר

 ועדת משנה נוף13:00 - 15:30

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

 - ניצן פלג (חדר ישיבות) ועדה חקלאית17:30 - 19:00

יום רביעי 12 פברואר
 אהרוני פולטהיים - שדה אילן - שיחה אישית 08:30 - 09:00

 (לשכה)דחופה 

 (אגף החינוך) שיחה עם הורי הזורעים09:00 - 10:00

 קביעת פרמטרים לסקר עלויות שיקום כבישים 10:15 - 11:30
 (חדר בישובי מוא"ז מילכה כרמל ראש תחום תכנון קרקעות 

 - ניצן פלגישיבות (מועצה ) )

 - ניצן פלג (לשכה ) יהב גולן פגישה אישית 11:30 - 12:00

 תיאום כנס פה ריפריה מדברת (הדס אלעד 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה (מועצה ))+שני הדר)

 - ניצן פלג (לשכה) שניר אלמליח - פגישה אישית 13:00 - 13:30

 (לשכה  אסי מוראש מגבעת אבני (דלת פתוחה )13:30 - 14:00
(

 (לשכה  פגישת היכרות ניצן פלג עם יואב צור 16:30 - 17:00
 - ניצן פלג(מועצה אזורית הגליל התחתון ))

 - ניצן פלג (לשכה) פגישה עם ועד מושב הזורעים17:00 - 18:00

יום שישי 14 פברואר
 פסטיבל השקד00:00

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 15 פברואר
 פסטיבל השקד00:00

 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 09 פברואר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:30

  ספרית גליל תחתון (רוני קינן ,אופיר ,נפתלי)11:30 - 12:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 מחצבת גבעת לחם  - גיל בן נון - רט"ג , יצחק 12:30 - 13:30
 (מועצה אזורית גליל תחתון - לשכת ראש פרסמן, מיקי רייך 

 - ניצן פלגהמועצה )

 ד"ר חגי עמיצור - בנושא שת"פ עם המכון 13:30 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה )ללימודי הגליל  (+ רוני קוך)

 (גיל  תכנית "יחד בגליל" - פתיחה של הצוות 14:15 - 15:00
הגליל )

 אירוע תרבות - לידיעה- הפנינג חגיגי לכבוד ט"ו16:00 - 19:00
 (כפר נהר בשבט - סדנת יצירה +ג'מבורי לקטנטנים +הצגה

הירדן)

 אירוע תרבות  סדר ט"ו בשבט - מחלקת תרבות 20:30 - 22:00
ותרבות יהודית בשיתוף עם קרן קיימת לישראל עירית מבקשת 

 (בית העם שדה אילן)שתבוא 

יום שלישי 11 פברואר
 יציאה לתל אביב09:00 - 09:30

11:30 - 10:30 IMTM הרמת כוסית במסגרת יריד התיירות 
 - ניצן פלג (גני התערוכה תל אביב)במעמד שר התיירות 

 צהריים12:00 - 13:00

 אישי15:30 - 20:30

יום חמישי 13 פברואר
 פגישה עם גליל תחתון- אריה זאוברמן - מנכ"ל 09:00 - 10:00

מרימון גז טבעי ואיתן -מנהל פיתוח עסקי- עם ניצן פלג ראש 
 (מועצה המועצה  (+ איציק נחום)- גז טבעי ביישובי גליל תחתון

 - ניצן  (כלבייה ) סיור בכלבייה  ( סמדר + מיקי)10:00 - 10:30
פלג

 פגישה מ.ג.ע.ר. עם מוא"ז גליל תחתון +הצגת 10:30 - 12:00
דו"ח ביצוע (ניצן פלג - ראש המועצה, נפתלי פרידלנדר- מנכ"ל
המועצה ,שמואל אייזנברג- גזבר המועצה, אושרת אדמוני- מנה

 הרחבה כפר חיטים (ניצן פלג , אופיר שיק, מוטי 12:00 - 13:00
 -  (נוף הגליל- משרד של שלמה)דותן , שלמה פייבלוביץ, ישי רובין)

 ארוחת צהרים עם שר הדתות והמנכ"ל - בכנס 14:00 - 15:00
 (מלון לביא )מועצות דתיות 

 פגישה בנושא כלבייה בכדורי 15:30 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה )(פרסמן+מיקי+סמדר+נפתלי)

  אילת יוסף -שדמות דבורה - בנושא דרך העץ 16:00 - 16:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:30 - 16:45

 (גן  חתונה שני ועידן  (נסיעה עם בוהדנא)20:00 - 23:00
הפקאן- רמת הכובש)
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16 פברואר 2020 - 
22 פברואר 2020

יום שני 17 פברואר
  אקו תיירות, מפגש ראשון - מנהיגות ממלכתית 08:00 - 23:00
 - יורם קרין - ראש המועצה(יקבע בהמשך)

 צהריים12:00 - 13:00

יום רביעי 19 פברואר
 (תצפית  ביקור של איילת שקד במועצה -אלקנה09:00 - 11:00

בבית רימון)

 (מכללת תל חי ) כנס מנהיגות ע"ש איתן בלחסן 11:00 - 16:30

 ניחום אבלים מורד עם רוביק17:00 - 17:30

יום שישי 21 פברואר
 -  (כפר נהר הירדן) משוריין סדנאת חזון למועצה 08:00 - 13:00

ניצן פלג

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 22 פברואר
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 16 פברואר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:00

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

 צהריים12:00 - 13:00

 - ניצן  (לשכה) יפת + דני לור- נושאים שוטפים 13:00 - 13:30
פלג

  פגישת היכרות - עו"ד שרון דוידסקו  (+נפתלי) 15:30 - 16:00
 - ניצן פלג(לשכה )

 דליה יובל ואורלי קסלר מכפר קיש -נחלות 17:00 - 17:30
 (לשכה ואיכות הסביבה של כפר קיש(מיקי רייך ,נועם תבור)

 - ניצן פלג(מועצה))

 ישיבת מליאה  16.2.2020  בשעה 18:00 חדר 18:00 - 20:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות )ישיבות המועצה 

 גלילתון--ארוע תושווים ללא גבולות- טל 20:30 - 22:30
 (אולם נהר הירדן בגבעת אבני)פרידמן

יום שלישי 18 פברואר
  אקו תיירות, מפגש ראשון - מנהיגות ממלכתית 08:00 - 19:00
 - יורם קרין - ראש המועצה(יקבע בהמשך)

 (מלון לביא ) כנס פה ריפריה -מדברת 09:30 - 14:30

יום חמישי 20 פברואר
 פגישת היכרות ניצן פלג ראש מוא"ז גליל תחתון08:30 - 09:00

 -  (לשכה (מועצה אזורית הגליל התחתון ))עם עו"ד אופיר רשף 
ניצן פלג

 -  (חדר ישיבות) הצגת נתוני גיוס הגליל התחתון 09:00 - 10:00
טובית שמואלי מינה

  גאזי נוגידאת  פגישה עם ניצן פלג - התקדמות 10:00 - 11:00
 -  (לשכה- מוא"ז גליל תחתון)אולם ספורט - מוא"ז גליל תחתון 

ניצן פלג

 (לשכה הכנת הערכות צוות מוביל לסדנאת חזון 11:00 - 15:00
 - אופיר שיק)

 - ניצן  (כפר נהר הירדן )  סדנאת חזון למועצה 15:00 - 22:00
פלג

 אירוע תרבות - לידיעה - "הבנאים באים" מופע 20:30 - 22:30
 (אולם נהר הירדן)בידור מוזיקלי עם גברי ואורי בנאי 
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פברואר 2020

23 פברואר 2020 - 
29 פברואר 2020

יום שני 24 פברואר
 - ניצן פלג (מלון כרמים ) כנס ראשי מועצות וסגנים00:00

יום רביעי 26 פברואר
 - ניצן פלג (מלון כרמים ) כנס ראשי מועצות וסגנים00:00

 צהריים12:00 - 13:00

יום שישי 28 פברואר
 גן אלה שדה אילן - מכירת מאפים (הזמנה של 08:30 - 09:30

 (שדה אילן גן אלה)ישראל פרידמן)

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 29 פברואר
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 23 פברואר
  (לשכה ) אורטל יצחק- פגישה אישית  (+נפתלי)08:30 - 09:00

- ניצן פלג

  היערכות לשיבוץ לכיתות א'  (לימור , אופיר)09:00 - 09:30
 - ניצן פלג(לשכה)

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

 מוריה חזיזה בנושא מיזם "חלום לכל ילד "בגליל10:30 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )תחתון 

 (לשכה ) דויד וידר -שיחה קצרה 11:00 - 11:30

 - ניצן (לשכה ) שיבולת (יואב אריאל ,עמית נצר )11:30 - 12:30
פלג

 צהרים12:30 - 13:30

 מכינה בית רימון (יהודה הרצליך ,יצחק פרסמן 13:30 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה (מועצה)),אופיר )

 (לשכה ) מפטמות 14:00 - 15:30

 - ניצן פלג (לשכה ) פגישה עם ענת מגיל הגליל 14:30 - 15:00

 לידיעה - הפגישה עם לימור  -  פגישת התקדמו16:00 - 17:30

 (בית העלמין מצפה נטופ 16:15 אזכרה מיכאל כץ16:15 - 17:00

 חגיגות יום המשפחה בביה"ס עלי גבעה- הזמנה17:30 - 18:30

יום שלישי 25 פברואר
 - ניצן פלג (מלון כרמים ) כנס ראשי מועצות וסגנים

 צהריים12:00 - 13:00

יום חמישי 27 פברואר
 פגישה בנושא חקלאות במועצה אזורית הגליל 08:30 - 09:30

התחתון -ניצן פלג ראש המועצה ושלמה מנהל מרחב צפון 
 - ניצן פלג (לשכה (מועצה))השומר החדש 

 סיור בכלבייה בגליל תחתון עם ניצן פלג וד"ר 10:00 - 11:00
 -  (כלבייה- כדורי )סמדר מרום  (סמיר עבו זייד +מורקס עיד )

ניצן פלג

 ביקור משרד האוצר והפנים אצל השיח מואפק 11:00 - 11:30
 (קבר יתרו)טריף

 יציאה לעכו11:30 - 12:00

   השקת מועצת הגליל - הזמנה בגוף הזימון12:00 - 14:00
 - יורם קרין - ראש המועצה(באולמות האבירים, וייצמן 1 , עכו.)

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


