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יום שני 30 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השמיני)

 ועדה מחוזית 09:00 - 17:30

 צהריים12:00 - 13:00

 ישיבת מליאה - מועד סופי -   30.12.19 בשעה 18:00 - 20:30
 - ניצן פלג (חדר ישיבות )18:00

 ארוע תרבות לידיעה - מופע סטנדאפ "מצד 21:00 - 23:00
 (אולם נהר הירדן גבעת אבני)שני" עם דרור קרן

יום רביעי 01 ינואר
 (לשכה  תוכנית עבודה לשנת 2020 כפר קיש10:00 - 11:30

 - ניצן פלגמועצה אזורית גליל תחתון )

 (לשכה ) מוטי פנחסוב 11:30 - 12:00

 צהריים12:00 - 13:00

 - ניצן פלג (לשכה) שיחת חתך - עדי רובין13:30 - 14:00

 הקמת בי"ס חינוך מיוחד בגליל תחתון (צילה 14:30 - 15:30
 (לשכה (מועצה אזורית הגליל אדלשטיין +לימור+סילבי פלאצ'י)

 - ניצן פלגהתחתון))

 תב"ע ובית כנסת -כפר חיטים (ועד אגודה כפר 16:00 - 17:00
 - ניצן פלג (לשכה(מועצה ))חיטים )

 ועדת היגוי התנועה החדשה (עמיר ריטוב,ניצן 18:30 - 19:30
 פלג,אודי דניאלי,יואל זילברמן,און ריפמן,אייל חפר,נעמה זוהר)

 - ניצן פלג(מועצה אזורית לב השרון - לשכת ראש המועצה )

יום שישי 03 ינואר

שבת 04 ינואר

יום ראשון 29 דצמבר
 (חגים דתיים יהודיים) חנוכה (היום השביעי)

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

 - ניצן פלג (לשכה) יעדים ומדיניות 10:302020 - 11:30

 פגישה קצרה!!-נעמי כהן- אישי (בתאל 11:30 - 11:45
 - ניצן פלג (לשכה )+אושרת+אורטל+נפתלי+שמוליק)

 צהריים12:00 - 13:00

 פגישת היכרות עם אריאל לוינגר יו"ר ועד מקומי13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה)בית רימון 

 ראיון טלפוני עם דנה גינזבורג- מחקר בנושא 14:00 - 14:30
 (טלפוני)קמפיין הבחירות ברשויות המקומיות 

 טובית שמואלי - הסכם עם התנועה החדשה 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה),להבה

 תזכורת !!תקציב ביטחון קהילתי(אמיתי +נפתלי15:30 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה )+לימור+שמוליק+אורטל)

 (לשכת ישיבת הנהלה-   29.12.19 בשעה 17:00 17:00 - 18:30
 - ניצן פלגראש המועצה)

 - ניצן פלג (לשכה) פגישה עם יואל זילברמן19:00 - 20:00

 ארוע תרבות לידיעה - "דיקלה - מופע טריו אינ21:00 - 23:00

יום שלישי 31 דצמבר
 הזמנה: ישיבה בעניין בתמ"ל ראשי המועצות 08:30 - 09:30

מוניר שיבלי וניצן פלג, יום ג׳ 31 בדצמבר 2019, 08:30 - 09:30 
(sharonc@glt.org.il) (IST) תתקיים במועצה איזורית גליל תחתון) 

 - shibli.local.c@gmail.com(תואם מול הילה |) )

 - ניצן פלג (לשכה) אבנר אליהו - שיחה אישית 09:30 - 10:00

 סקר מדידת נכסים(הדס 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכה )+יצחק+שמוליק+אורטל+אושרת)

 יציאה לירושלים10:30 - 11:00

 (מינהל התכנון ,בית השנהב  דיון ולנתע - שיבולת 13:00 - 15:00
 - Rivlin, Yoelאגף - C , רח' בית הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים )

  סרטון הישוב היפה עם רון תירוש -יסגר בהמשך17:00 - 17:30
 - ניצן פלג(שדמות דבורה )

יום חמישי 02 ינואר
 - ניצן פלג (לשכה) שיחת חתך - טלי כהן 09:00 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה) שיחת חתך - מוטי בוהדנא09:30 - 10:00

 (לשכה(המועצה  פנסיות(שמעון מור+הרצל לוי)10:00 - 11:00
 - ניצן פלגהאזורית הגליל התחתון))

 - ניצן  (לשכה) אלי מאירי - אשכול כנרת עמקים 11:00 - 11:30
פלג

 צהריים12:00 - 12:30

 עדכון בנוגע להפעלת המרכז הקהילתי 12:30 - 13:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות )(מתנ"ס)

 - ניצן פלג (לשכה) שיחת חתך - טליה גרוספלד13:00 - 13:30

  פסטיבל השקד - מפגש בעלי עסקים מרכזיים 14:00 - 15:00
 - רון תירוש(חדר ישיבות מ.א הגליל התחתון )

 תאורת רחוב -ד"ר אוברמן מלביא (דלת פתוחה 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה )) 

 מוריה חזיזה-פרוייקט בגליל התחתון (דלת 15:30 - 16:00
 (לשכה )פתוחה )

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

 - לימור ספראי (אגף החינוך ) מנהלת מורחבת16:00 - 18:00
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יום שני 06 ינואר
 מליאה ועדה מחוזית 09:00 - 15:30

 צהריים12:00 - 13:00

 -  (לשכה) מצפה - תוכנית לשינוי ייעוד קרקע 16:00 - 17:00
ניצן פלג

 (גיל  מפגש לקראת המסע לפולין- רינה שטדלר18:00 - 19:30
הגליל)

יום רביעי 08 ינואר
 ועדה מחוזית התנגדויות - טורבינות 09:00 - 13:00

 יציאה לתל אביב13:30 - 14:00

 ההזמנה עודכנה: מנטורינג--מפגש  מנטורים 16:00 - 20:00
 (IST) 20:00 - 16:00 ,2020 מס' 2, יום ד׳ 8 בינואר

(nitzanpeleg@glt.org.il) ,(מגדל אלקטרה) יגאל אלון 98, ת"א) 
 - קומה 40. משרד עו"ד גולדפרב זליגמן)

info@yahalomfoundation.com

יום שישי 10 ינואר
  כנס ראשי רשויות של המועצה הציונית בישראל 00:00

(ירושלים )

 עושים טוב שיפוץ בארבל07:00 - 10:00

 הגעה לענבל 08:30 - 09:00

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 11 ינואר
  כנס ראשי רשויות של המועצה הציונית בישראל 00:00

(ירושלים )

 יום הולדת למאיר ג'ובני07:30 - 08:00

 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 05 ינואר
 FW: פגישה עם החטיבה להתיישבות בנושא 09:30 - 10:30

:שבולת-מודל ישובי. משתתפים: יואל ריבלין, יואב אריאל, 
עמית נצר. עו"ד מנחם גדרון. נציגי רמ"י: תמיר, עידית,  פיקוח 

 ( לשכה תמיר ברקין- רח' חרמון 2 נצרת עילית ומשפטי(הילה).
 - תמיר (בניין מלון פלאזה קומה 8, חדר 813) טל'- 073-3427001)

(ZTAMIR) ברקין

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

 צהריים12:00 - 13:00

 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה12:00 - 14:00

 שיחה בנוגע לועדה חקלאית -עופר חקלאי 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה )+אוריאל קופל+אבשלום חביב 

 -  (לשכה) שיחת חתך תקופתית - סמדר מרום15:30 - 16:00
ניצן פלג

 - לימור ספראי (מועצה- לישכה) בי"ס שירת הגליל16:00 - 17:00

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

 אירוע קבלת חברים חדשים לחברות -קיבוץ בית20:30 - 22:00
 - Smadar Gamliel (אולם תרבות בית רימון)רימון

יום שלישי 07 ינואר
 (חגים דתיים יהודיים) צום י' בטבת

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

 - ניצן פלג (לשכה) יצחק קוך - פגישה אישית 09:00 - 09:30

 (גבעת אבני רחוב  ניחום אבלים משפחת כפיר11:45 - 12:15
האירוסים 12)

 צהריים12:00 - 13:00

 פגישה בנושא אקו משימה - יורם וניצן פלג ( 13:00 - 15:00
 - יורם קרין - ראש המועצה (לשכה)חופית 6628202)

 אישי18:00 - 20:30

 -  (מלון לביא) ערב להורים שעולים לכיתה א'20:00 - 22:00
לימור ספראי

יום חמישי 09 ינואר
 - ניצן פלג (לשכה ) פגישת הנצחות 08:30 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה) שיחת חתך - יעל בר09:00 - 09:30

 - ניצן  (לשכה) עתליה תרועה - פגישה אישית 10:00 - 10:30
פלג

 - ניצן פלג (לשכה ) בני זוהר בנושא חברת חשמל 11:00 - 11:30

 צהריים12:00 - 13:00

 יציאנ לירושלים13:30 - 14:00

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

 - ניצן פלג ( עין כרם  ) עמית דוידמן 17:30 - 18:30
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יום שני 13 ינואר
 מפרץ כביש 65 -עגלת מזון (מיכאל רסקין מנהל10:00 - 11:00

מרחב צפון נתיבי ישראל+ניצן פלג ראש המועצה האזורית גליל
 - ניצן פלג (נוף הגליל )תחתון)

 פ.ע. עם מוא"ז גליל תחתון - מגמת התתמ"ד 12:00 - 13:00
 (לשכת מנהלת המחוז, משרד החינוך נוף "שירת הגליל" - הודיות
 - אורנה שמחוןהגליל קומה 2 חדר 402)

 יהודה גמליאל - בנושא היתרי בנייה  - אישי  ( 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה )+פרסמן, הדס הר חול)

 (חדר  ועדת משנה לתכנון ובניה גליל תחתון15:30 - 17:30
 - הדס הר-חולישיבות )

יום רביעי 15 ינואר
 לידיעה הזמנה: חווה חקלאית בכדורי , יום ד׳ 08:3015 - 10:00

(nitzanpeleg@glt.org.il) (IST) .בינואר 2020, 8:30 לפ. - 10 לפ 
 - royb@kadoorie.org.il(משק חקלאי כדורי)

 פגישה עם מנכ"ל חברת החשמל - בנושא 09:00 - 10:00
סגירת סניף חברת החשמל בטבריה (ענבל ששון 

 (חברת חשמל - רח' נתיב האור 1, חיפה, בנין המהר 072-3430000)
 - יורם קרין - ראש המועצהקומה27 חדר 2701)

 מערכת לייעול תהליך חיפוש תקציב חמזי   11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)052-9465101

  (לשכה ) פגישה עם גרשון לוי +נפתלי פרידלנדר12:15 - 13:15
- ניצן פלג

 (לשכה) מיכל מאירי - בנושא ארבל 13:15 - 13:45

  זוהרה סטרולוביץ - ארנונה ( שמוליק+ אושרת) 14:00 - 14:30
 - ניצן פלג(לשכה )

 - ניצן פלג סרטון הישוב היפה ( רון )14:30 - 16:00

 שרותים מועברים - היערכות פנימית + ניצן פלג17:30 - 18:30
 (לשכת ראש + נפתלי פרידלנדר + אופיר שיק + רוני קוך

 - נפתלי פרידלנדרהמועצה)

יום שישי 17 ינואר
 צהריים12:00 - 13:00

שבת 18 ינואר
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 12 ינואר
 ישיבת הנהלה פעילה- (גם בנושא הסעות מושב08:30 - 10:30

 - ניצן פלג (לשכה)הזורעים-ביה"ס שירת הגליל)

  תחנת המעבר (אלי ציפורה +מיקי+נפתלי)11:30 - 12:30
 - ניצן פלג(לשכה )

 צהריים12:30 - 13:00

 סיור בשדה אילן ומושב הזורעים 13:00 - 14:00

 - לימור  (כדורי יסודי) בעיות במבנה כדורי יסודי14:00 - 15:00
ספראי

 (לשכה (מועצה  שירות הפסיכולוגי גליל תחתון15:00 - 16:30
 - ניצן פלגאזורית הגליל התחתון))

 סיור בשדמות דבורה  - עם ענבל אברהם 16:30 - 17:30

יום שלישי 14 ינואר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי08:30 - 09:30

  (לשכה ניצן פלג) חיים חליוה - בנושא המחצבות 09:00 - 09:30
- ניצן פלג

 - ניצן  (לשכה) שיחת חתך - גלעד וונא ישראלי10:00 - 10:30
פלג

 - ניצן פלג (לשכה ) חקלאות -קובי צרפתי ממסד11:00 - 12:00

 צהריים12:00 - 13:00

 (לשכה (מועצה  פגישה עם ינון גלעד+ניצן פלג  13:00 - 13:30
 - ניצן פלג))

 בקשה להיתר חניון ביה"ס שדה אלון תבור 14:00 - 15:00
 (לשכה (מועצה (מנכ"לית החברה להגנת הטבע איריס האן )

 - ניצן פלגהאזורית הגליל התחתון))

 מפגש אורנה שמחון נוער גליל תחתון18:00 - 19:00

יום חמישי 16 ינואר
 יציאה לתל אביב11:00 - 11:30

 סיור במוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב 13:00 - 16:15
ודיון - תכנון וניהול שטחים במועצות-אתגרים והזדמנויות + 

סדר יום  מוזמנים: ראשי מועצות (חג'ג', ידלין, שדה, גני גונן, 
אסקוזידו, ברכה, דוידוביץ', ויזל, גרינבאום, שידלוב, שאול, 

 (אונ' תל אביב פלג), נציגי ממ"א, מכון דשא ומוזיאון הטבע
 - ליאורה ברנסקלאוזנר 12 )

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

 ממי, איתן- דב ליטבינוף- ניצן פלג ( ראש 17:00 - 18:00
 (השלושה 2 תל אביב. מועצת הגליל התחתון) - פגישת הכרות 

 - אביגיל כניסה B1  קומה 5 ( מעל מערכת העיתון ישראל היום) )
גברילוק
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יום שני 20 ינואר
 מליאה ועדה מחוזית 09:00 - 17:00

 צהריים12:00 - 13:00

 מפגש עם תושבים ממושב הזורעים - אורית 20:00 - 21:30
 - ניצן פלג (לשכה)באייך 

יום רביעי 22 ינואר
 - ניצן פלג (לשכה) פגישה עם גרשון לוי11:00 - 12:00

 (א.ת. קדמת  סיור באזור תעשייה קדמת גליל12:00 - 13:00
גליל)

 - ניצן  (קדמת גליל ) מבנה ל"זומו " בקדמת גליל13:00 - 14:00
פלג

  פגישה עם גימלאים מבית קשת +אלי פררה17:00 - 18:00
 - ניצן פלג(בית קשת מועדון לחבר )

יום שישי 24 ינואר
 צהריים12:00 - 13:00

שבת 25 ינואר
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 19 ינואר
 (משרד התיירות- רח'  בניית תוכנית האב - ייעוץ08:30 - 09:30

 - שני פיניבנק ישראל 5 בניין ג'נרי 1 קומה 4 חדר 4626)

 פגישה מועצה אזורית גליל תחתון - עם רביע 10:00 - 11:00
אגאבריה  ( ניצן פלג - ראש המועצה , יפת דוד - מנכ"ל מי גת , 

 (ירושלים , רח' בנק ישראל 7 ענבל אברהם - מהנדסת מי גת) 
 - ניצן פלגבניין ג'נרי 2 קומה 6 )

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

 פגישה עם גנאדי קמינצקי  (+אופיר) - בנושא 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (משרד החינוך ירושלים )הבי"ס האנתרופוסופי

 פגישה עם אופיר שיק סגן ראש המועצה גליל 14:00 - 15:00
 -  (תחבורה ירושלים רחוב בנק ישראל 5 קומה 5 גנרי 1)תחתון 

אילנה כהן

 (ירושלים -  חלי יעקבס - פיתוח תיירות אשכול16:30 - 17:30
 - ניצן פלגקפה אלה - רחוב הרצוג)

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

 (לשכה) פגישה עם זכריא נבסו13:30 - 14:00

 אישי15:30 - 20:30

 - לימור (כפר נהר הירדן) ערב הוקרה לאנשי חינוך20:00 - 23:00
ספראי

יום חמישי 23 ינואר
 פגישה בנושא שכירות אולם בכפר נהר הירדן 09:00 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה )לשנת 2020

 (לשכת ראש המועצה מרכז חינוכי טכנולוגי - דיון 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג - מועצה אזורית גליל תחתון , קומה 2 )

 צהריים12:00 - 13:00

 הסעות מושב הזורעים-ביה"ס שירת 13:00 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה (מועצה))הגליל(אפרת כהן)

  הכנה לפגישה עם סאלח נאסר- יפת דוד14:00 - 14:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 (לשכה ) צופיה מהזורעים -פגישה אישית 14:30 - 15:00

 פגישת היכרות עם יו"ר ועד מקומי בית קשת - 16:00 - 16:30
 - ניצן פלג (לשכה)רונן בטמן

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

 (נהר הירדן) מפגש רכזי תרבות - בנושא "זומו"17:30 - 18:30

 ארוע תרבות - לידיעה- "מתפוצצים מצחוק" 20:00 - 22:00
 (אולם כפר נהר הירדן)מופע עם דובי גל
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יום שני 27 ינואר
 (ישראל) יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

 מליאה - ועדה מחוזית 09:00 - 16:00

 צהריים12:00 - 13:00

 שולחן עגול בנושא ניקוז  (אופיר,נפתלי, 15:00 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה)פרסמן,גלעד,אוריאל קופל)

 - ניצן פלג (לשכה) פגישה עם שניר אלמליח16:00 - 16:30

 (בית רימון) ערב הוקרה למלי לויוס20:30 - 21:30

יום רביעי 29 ינואר
 יציאה לירושלים08:30 - 09:00

 (אצל זאב משרד האוצר, קפלן 1  שיבולת ודניאל10:30 - 12:00
 - zeevb@mof.gov.ilירושלים- קומה 1 חדר ישיבות 1)

 צהריים12:00 - 13:00

 - ניצן פלג (עין כרם ) עמית דוידמן 14:00 - 15:30

יום שישי 31 ינואר
 צהריים12:00 - 13:00

שבת 01 פברואר
 צהריים12:00 - 13:00

יום ראשון 26 ינואר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:30

 סטטוס תוכנית לשטחים פתוחים(עתליה תרועה10:30 - 11:30
 (לשכה (מועצה אזורית הגליל +אלון לרנר+אוריאל קופל)

 - ניצן פלגהתחתון))

 נזקים ומטרד עקב נזילת מים (מכתב מעו"ד גיא 11:30 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה )צוקר-מרגלית אסרף משדה אילן )

 צהריים12:00 - 13:00

 (לשכת ראש  תחנת מעבר בא.ת. קדמת גליל 14:00 - 15:00
 - ניצן פלגהמועצה)

 (לשכה(בניין  קליטת משפחות הרחבת מסד 16:00 - 17:00
 - ניצן פלגהמועצה האזורית הגליל התחתון קומה 2))

 - לימור (חדר ישיבות- מועצה) צוות היגוי תיכון דתי17:00 - 19:00
ספראי

  שיח שולחנות עגולים בנושא נוער במצבי סיכון19:00 - 21:00
 - טובית שמואלי מינה(אולם המרכז הקהילתי (אגף החינוך))

יום שלישי 28 ינואר
 הזמנה: שיחת היכרות אקו TOUR-ניצן פלג, יום 11:00 - 11:30

 (IST) .ג׳ 28 בינואר 2020, 11 לפ. - 11:30 לפ
(nitzanpeleg@glt.org.il)sapir.friedman@maoz-il.org - 

  ארוחת צהריים - סלאח נסאר וניצן פלג  12:00 - 13:45
 - Shirin Abu Dahoud(מסעדת לימוזין - רמת ישי )

 פגישת הכנה לפגישה בנושא גיל הגליל  ראייה 14:00 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה (מועצה ))לעתיד שמתקיימת ב 2/2

 אישי15:30 - 20:30

יום חמישי 30 ינואר
 סיור עם דני עטר - יו"ר קק"ל (יהודה 09:00 - 10:00

 (מכינה בכפר זיתים)הרצליך....)

  פגישה + סיור -  יגאל צרפתי  משרד הכלכלה10:30 - 14:00
 - ניצן פלג(לו"ז בגוף המייל  )

 צהריים12:00 - 13:00

 נציגי בטל"א - הקרן למפעלים מיוחדים  -סיור 14:00 - 15:00
 (מצפה נטופה)במצפה נטופה

 פרוייקטים בשדה אילן (ארז דיטור+ישראל 15:45 - 16:15
 - ניצן פלג (לשכה (מועצה))פרידמן+אוריאל קופל)

 פגישת עדכון וקבלת החלטות להמשך ביקורות 16:15 - 17:15
 שטח במשקים (נפתלי+פרסמן+הדס+שמוליק +שניר+מיקי)

 - ניצן פלג(לשכה)

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 17:30 - 17:45


