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29 ספטמבר 2019 - 
05 אוקטובר 2019

יום שני 30 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה (היום הראשון)

יום רביעי 02 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) צום גדליה

  הדס אלעד - תכנית עבודה 2020- פגישה אישית08:30 - 09:30
 - ניצן פלג(לשכה )

 - ניצן פלג (לשכה ) עובד יבין - נושאים שוטפים 09:30 - 10:30

 יציאה מהמועצה 11:30 - 12:00

 העבר: סיור ביקב בויתקין בהשתתפות: ד"ר 12:45 - 14:15
גלית שאול - ראשת מועצת עמק חפר + ניצן פלג ראש מועצה 

 - גלית שאול (ייקב ויתקין )אזורית גליל  תחתון

יום שישי 04 אוקטובר
 מירוץ בוזולה07:00 - 12:00

שבת 05 אוקטובר
 ישיבה עם ועד שרונה הכנה לישיבה עם מתכנן 19:45 - 20:45

 (שרונה)המחוז

  הרמת כוסית מושבית לראש השנה שרונה21:00 - 22:00
 - ניצן פלג(שרונה)

יום ראשון 29 ספטמבר
 (חגים דתיים יהודיים) ערב ראש השנה

יום שלישי 01 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) ראש השנה (היום השני)

 אישי15:30 - 20:30

יום חמישי 03 אוקטובר
 (לשכה (מועצה אזורית  קבוצת ריצה (דן בוקיש )09:00 - 10:00

 - ניצן פלגגליל תחתון))

  ישיבה עם ועד העובדים  (נפתלי+ אורלי) 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 - ניצן פלג (לשכה) מאיר צורי11:00 - 12:00

 רוית גנות - דלת פתוחה - כפר קיש - הסדרת 13:00 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה)נחלה 

 נחמה קלעי - בית קשת - דלת פתוחה  ( בנושא 13:30 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה)ותיקי בית קשת)

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15
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06 אוקטובר 2019 - 
12 אוקטובר 2019

יום שני 07 אוקטובר
 (לשכה ) אגודה חקלאית שרונה דרור קליין08:15 - 08:45

 - גאולה  (משרד ניצן פלג ) תחרות הישוב היפה 09:00 - 10:30
ונה

 -  (לשכה ) קידום רישום תצ"ר בטאבו כפר קיש 12:00 - 13:00
ניצן פלג

 - לימור  (ביה"ס המארח - כדורי) פורום  מנהלים12:00 - 16:00
ספראי

  שלוש נקודות ציון לזכרו של יגאל אלון במרחב14:45 - 15:45
 - ניצן פלג(לשכה (מועצה אזורית גליל תחתון ))

 סיורי סליחות בעיר העתיקה עם נפתלי 19:00 - 23:00
 - ניצן פלג (ירושלים)+אופיר+ רוביק

יום רביעי 09 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) יום כיפור

יום שישי 11 אוקטובר

שבת 12 אוקטובר

יום ראשון 06 אוקטובר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:00

 (לשכה  נושאים כלכליים של המועצה (רון שני )10:00 - 11:00
 - ניצן פלג(מועצה אזורית גליל תחתון))

 גונן סער- מנהל אגף רשויות נתיבי ישראל + 11:00 - 12:00
 יו"ר ועדים מקומיים גוש ארבל  ( 6.10.19 בשעה 11 במועצה)

 - nitzanpeleg@glt.org.il(לשכה )

 - ניצן  (לשכה) הכנה לפגישה עם מתכנן המחוז12:00 - 12:30
פלג

  שיחה עם ראש המועצה בנושא הקמת המתנ"ס 12:30 - 13:30
 - ניצן פלג(לשכה )

  משפחת מס ,בן ישי ובית רימון בנושא חינוך 13:30 - 14:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 - nitzanpeleg@glt.org.il ישיבה על לוז גיא סמט14:00 - 14:30

  פ"ע עם יהונתן ליטאנט כהן - מתכנן המחוז 15:00 - 16:30
 - יהונתן כהן-ליטאנט(לשכת מתכנן המחוז )

 - ניצן פלג (חדר ישיבות) לידיעה - ועדה חקלאית 17:00 - 19:00

 השקת הספר החדש של נירק ברקת "רץ 18:30 - 20:30
 (קרית שדה התעופה, אולם "אווניו")למרחקים ארוכים" 

יום שלישי 08 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) ערב יום כיפור

יום חמישי 10 אוקטובר
 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע -לימור ספראי08:00 - 09:00

 (לשכת יועץ ארגוני - ליאורה טושינסקי + דבורה10:00 - 11:30
ראש המועצה)

   הכנה לפגישה אילנה לוינגר שדמות דבורה 11:30 - 11:45
 - ניצן פלג(לשכה )

  אילנה לוינגר שדמות דבורה -דלת פתוחה 11:45 - 12:15
 - ניצן פלג(לשכה )

 - ניצן פלג (לשכה ) דדי בן דוד + גלית ארז 14:00 - 15:00

 - ניצן פלג (חדר ישיבות ) ועדה מקומית 15:00 - 17:00

 (בית  הלוויה של דן קרן (בעלה של שושנה קרן )16:00 - 17:00
עלמין גבעת אבני )

 "פתח לנו שער" מופע תרבות גליל תחתון - 20:30 - 22:30
 (אולם נהר הירדן)אביתר בנאי
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13 אוקטובר 2019 - 
19 אוקטובר 2019

יום שני 14 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) סוכות (ישראל)

יום רביעי 16 אוקטובר
 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום הראשון-מחוץ לישראל)

יהודיים)

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום השני-ישראל)

 פגישה עם מפקד המחוז החדש אלוף משנה גיא 10:45 - 11:45
 - ניצן פלג (לשכה)ברגר+ נר שמעי

יום שישי 18 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום הרביעי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום השלישי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

שבת 19 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום החמישי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום הרביעי-מחוץ לישראל)
יהודיים)

יום ראשון 13 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) ערב סוכות

 - ניצן (שרונה ) פגישה עם ערן מבל+ וועד שרונה08:00 - 09:00
פלג

 (צומת אלונים  שמעון סמואל - ארגון ויזנטל 12:00 - 13:00
-ארקפה )

יום שלישי 15 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) חג סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום הראשון-ישראל)

יום חמישי 17 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד סוכות (היום השלישי-ישראל)

 (חגים דתיים  חול המועד סוכות (היום השני-מחוץ לישראל)
יהודיים)

 שיחה טלפונית עם האוקה יגאו נשיא מחוז 11:00 - 12:00
הנובר

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

 (בית לחיים  שמחת בית השואבה מצפה נטופה18:00 - 19:00
מצפה נטופה)

  טקס סיום טיול סוכות - לזכרו של יוסי יפה ז"ל19:30 - 21:30
(יער המגינים, מועצה אזורית מטה יהודה)
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20 אוקטובר 2019 - 
26 אוקטובר 2019

יום שני 21 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) שמיני עצרת - שמחת תורה (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) שמיני עצרת (מחוץ לישראל)

 טורניר לזכרו של אלכסנדר (סשה )שמולוביץ 19:30 - 21:30
 (מגרש הקט רגל בכפר קיש)ז"ל

 (הודיות) הקפות שניות כפר הנוער הודיות19:45 - 20:45

 -  (מגרש כפר קיש) טורניר לזכר סשה שמולוביץ20:00 - 21:30
ארי מובסוביץ

יום רביעי 23 אוקטובר
 (לשכה) פגישה עם רון ליכטנפלד08:00 - 08:30

 ליסקאר - קובי זילבר 054-8087272 - חתימה 09:00 - 09:30
 (לשכת ראש על עיסקת החלפת 2 רכבים + שמואל איזנברג 

 - ניצן פלגהמועצה )

 (לשכה) פגישה עם יגאל בן זאב10:30 - 11:00

 ישיבת הכירות - סלאח נסאר מנכ"ל תאגיד 12:00 - 14:00
 (תאגיד מיאהקום - כפר כנא מיאהקום + ניצן פלג ראש מ.א.ג.ת.

 - Shirin Abu Dahoudליד בנק מרכנתיל )

 שביל הגליל (יעל עפרוני, אופיר, לימור, נועם 14:30 - 15:30
 - nitzanpeleg@glt.org.il (לשכה)תבור, יאיר שרת) 

יום שישי 25 אוקטובר
 - ארי מובסוביץ (בסיס הפעלה) מרוץ ארז06:30 - 09:00

שבת 26 אוקטובר

יום ראשון 20 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) הושענא רבה (חול המועד סוכות)

יום שלישי 22 אוקטובר
 (חגים דתיים יהודיים) איסרו חג סוכות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) שמחת תורה (מחוץ לישראל)

 "גליל בכל גיל" (תרבותון) פריחת סתיו 08:15 - 08:30
 (מוזיאון ותרבויות בגליל העליון (פסגת הר מירון וכפר פקיעין)

גולני)

  כנס שביל הסנהדרין של המכון ללימודי הגליל08:30 - 10:00
(מלון לביא)

 סכסוך עבודה - מתנ"ס +  רונן אהרוני  + אבי 11:30 - 13:00
 - נפתלי  (לשכת ראש המועצה)גבאי + הילה שריקי מלול

פרידלנדר

 אישי15:30 - 20:30

יום חמישי 24 אוקטובר
 -  (לשכה ) רחלי בר - גבעת אבני - דלת פתוחה 08:30 - 09:00

ניצן פלג

 - (לשכה) מחלקת יישובים ( אופיר, נפתלי, הדס)09:00 - 10:00
ניצן פלג

 (מועצה אזורית גליל  שדה סולרי+טורבינות רוח10:00 - 11:30
 - מנהל עיסקי-בית קשתתחתון (בלישכת ראש המועצה))

 - ניצן  (לשכה) פגישה קצרה עם יהודה הרצליך 11:30 - 12:00
פלג

 - ניצן פלג (לשכה) ארי מובסוביץ - פגישה אישית 12:00 - 12:30

 (קדמת  סיור בקדמת גליל (לימור , איציק נחום)13:30 - 15:00
 - ניצן פלגגליל)

 (לשכה ) אבי גאנח - דלת פתוחה 15:30 - 16:00

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

 (מושב  מושב ארבל- פתיחת מרכז אומנות אזורי 17:30 - 18:00
ארבל)
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27 אוקטובר 2019 - 
02 נובמבר 2019

יום שני 28 אוקטובר
 (כדורי) 08:15  סיור בבית ספר יסודי כדורי08:15 - 09:15

 10:15 - שלום אביטן - ממ"ר כנרת - נושאים 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכה )שוטפים

 שטח לתיירות בתחום המועצה (מוטי דביר 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה)+דרור ללוש +פרסמן +אופיר+רון)

 -  (ביה"ס המארח - יסודי כדורי) פורום  מנהלים12:00 - 16:00
לימור ספראי

 - ניצן פלג סיור עם חברי המליאה ביישובים 14:00 - 18:00

יום רביעי 30 אוקטובר
 יציאה לנצרת 11:00 - 11:30

 הדרכה בנושא ישיבות וועדה בוועדה המחוזית 12:00 - 14:00
 - אורי אילן (וועדה מחוזית אצל אורי אילן)עם אורי אילן

 - הדס הר-חול (חדר ישיבות) ועדת משנה15:00 - 16:00

  ישיבת דירקטוריון אזור תעשייה קדמת גליל 16:00 - 18:30
 - ניצן פלג(אזור תעשייה קדמת גליל )

 (שדמות דבורה ) מפגש יו"ר ועדים 20:00 - 21:30

יום שישי 01 נובמבר
 עושים טוב - שיפוץ במצפה08:00 - 09:00

 סיור במצפה (עם ארז קמחי)08:30 - 10:30

 (כפר קיש) מסיבה שנתית של משק בירגר10:00 - 16:00

שבת 02 נובמבר

יום ראשון 27 אוקטובר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 10:30

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

 הכנה לפגישה תקציבית -רוטמן (אורטל 13:30 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה)+שמוליק+לימור)

 - ניצן פלג (לשכה ) משה גודלבסקי15:30 - 16:30

 מופע תרבות גליל תחתון - - אמנים ותיקים 20:30 - 22:30
 (אולם נהר למען אזרחים ותיקים - מופע סטנדאפ של דב נבון 

הירדן)

יום שלישי 29 אוקטובר
 (בי"ס יד ששון - קיבוץ  סיור בבית ספר יד ששון09:00 - 10:30

 - ניצן פלגלביא)

 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע שבועית -לימור ספראי11:00 - 11:30

 - ניצן פלג (לשכה ) ארנה מוסל 12:00 - 13:30

 (לשכה) שרון בהט  - בית ספר יד ששון 15:00 - 15:30

 אישי15:30 - 20:30

 טקס "מסע עלייה" של התנועה החדשה - חג 18:00 - 20:00
 (שטח חקלאי ליד גן המעלות - מילות ברכה מראש המועצה

לאומי ארבל)

יום חמישי 31 אוקטובר
 סוף מסלול גולני - סמוך לאתר ההנצחה ( יחד 07:30 - 08:30
עם קובי ורדי)

 - ניצן  (גבעת אבני) סיור בבית ספר עלי גבעה 08:30 - 09:30
פלג

 (חוות חנניה) אירוע השקת פסטיבל הזית11:00 - 13:00

 13.15 פגישה עם ניצן פלג -עדכון בנושא 13:15 - 14:30
 - תום (מקום יפה לקפה, כחל)התנועה החדשה 

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

 (אורני 2 ניחום אבלים - משפחת סבג גבעת אבני18:00 - 18:30
גבעת אבני)

 (לביא -  חגיגות עשור לגרעין צבר - לבוא לברך19:00 - 19:30
בית העם )


