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יום שני 05 אוגוסט
 (לשכה  קבלת החלטות סופית גנים גבעת אבני 12:00 - 13:00

 - ניצן פלג-מועצה אזורית גליל תחתון)

 (לשכה  פגישת הכנה לישיבה בנושא תת"ל 15:3076 - 17:30
 - ניצן פלג-מועצה אזורית גליל תחתון)

 שיעור רכיבה נועה18:00 - 19:00

יום רביעי 07 אוגוסט
 הורי יד ששון - בהמשך לפגישה קודמת  ( לימור,08:30 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה)אופיר)

 -  (משרד סגן) עודכן: ישראל היזמי - תתמ"ד12:00 - 12:30
אופיר שיק

 - (לשכה) אילת יוסף - שדמות דבורה (+ פרסמן)13:30 - 14:00
ניצן פלג

 חגית + שרה בית יוסף -אילניה - בנושא כביש 14:00 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה )ליד הנחלה    + פרסמן

 בי"ס אנתרופוסופי לשנה תשפ"א - גלית ארז  ( 15:00 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה)+ לימור)

 חינוך וולדורף  - ( גלית ארז , אופיר שיק, לימור 16:00 - 17:00
 - ניצן פלג (לשכה)ספראי)

יום שישי 09 אוגוסט
 יום הולדת לשיר בגליתא11:00 - 13:00

שבת 10 אוגוסט

יום ראשון 04 אוגוסט
 - ניצן פלג (לשכה) החלטות גן נוסף גבעת אבני 08:00 - 09:00

 ליווי פדגוגי כדורי יסודי  ( אופיר שיק, רוני 09:00 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה )דוקטורי, ד"ר עירית ששון

 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה 10:00 - 11:00

  מיקי ורונית אבני - כפר חיטים - דלת פתוחה 11:00 - 11:30
(לשכה)

 יציאה לנצרת12:00 - 12:30

 (משרד החינוך -  מכרז מנהל בית חינוך גלילי 13:00 - 15:00
משרד חיים גבאי )

 מפגש עם מפקד תחנת טבריה - אלי סילוק 18:00 - 19:30
 - ניצן פלג (שדמות - מחלבה )בנושא פריצות בשדמות דבורה

יום שלישי 06 אוגוסט
 -  (לשכה ) יוסי וקסברגר- מנכ"ל בליל - היכרות09:00 - 10:00

ניצן פלג

 ששון ששון - תעשיות בד  ( קדמת גליל ) + 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )איציק נחום  - בנושא קידום המפעל 

  פגישה עם אלי שטיין- הודיות בעניין התתמ"ד11:00 - 11:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 חתימה על הדוחות עם מבקר משרד הפנים 11:30 - 11:45
 - ניצן פלג (לשכה)אסמה

  משלחת לפולין - רינה שטדלר+ יוסי כהן 13:00 - 14:00
(לשכה )

 (17.30) שיבולת - ביקור מנכ"ל החטיבה 17:30 - 18:30
להתיישבות מר צביקי בר חי במרחב צפון, חט"ל.  מוא"ז גליל 
תחתון: ניצן פלג, ראש המוא"ז, אופיר שיק, סגן ראש המוא"ז. 

שיבולת/בית רימון: בניה יהודה, מלי לויוס, עפר קמה, דני 
 - Ariel, Yoav (בבית רימון)פרידמן (מצ"ב תכנית)

 (פאב  מפגש עם הייטקיסטים-היי-טק תבור20:30 - 21:00
המחלבה)

 (גבעת אבני) פגישה עם הורי הגנים בגבעת אבני21:00 - 21:30

יום חמישי 08 אוגוסט
 עופר גרוץ - גבעת אבני -בנושאי איכות סביבה -09:00 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה)דלת פתוחה ( + מיקי )

 - ניצן פלג (לשכה) פ.ע. - לימור ספראי09:30 - 10:30

 עמי אהרון (עמי וגבי - אזור תעשייה קדמת 11:00 - 12:00
 - ניצן  (לשכה)גליל)  בנושא היתר בנייה באזור תעשייה + שניר 

פלג

 טורבינות -אנרגיה מתחדשת - פגישה עם ד"ר 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה)נתי גלבוע ודרורה נחום 

 (לשכה) יוסי בוכמן- שדה אילן14:15 - 14:30

 דתיה יצחקי - בנושא הקמת מרכז לציונות 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה )בחוות השומר   (+ רון) 

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

 אישי16:30 - 20:30
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יום שני 12 אוגוסט
  רחל הקר - בנושא סייעות  ( + נפתלי , אורלי)09:00 - 10:00

 - ניצן פלג(לשכה)

 ג'קי זבולון - פגישה עם ניצן פלג- ראש המועצה 10:30 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)הגליל התחתון 

 - ניצן פלג (לשכה) הנהלה פעילה12:00 - 12:30

 קידום תכנית המושבה ( יצחק פרסמן, אופיר 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה)שיק, עדי רובין וצוות היגוי מאילניה)

  יוסי בן יוסף - מפקד כב"א טבריה - שוטף14:30 - 15:30
 - ניצן פלג(לשכה )

 פגישת התנעה - אזור תעשייה כדורי ( נועה 15:30 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה)(גדיש) ,  

 פגישה עם ציפי אובזילר - בעניין טניס גליל 16:00 - 16:45
 - ניצן פלג (לשכה)תחתון - פ.ע. 

 ישבת הנהלה ( 12.8.2019  בשעה 17:00 17:00 - 18:30
 - ניצן פלג (לשכה)בלשכה)

יום רביעי 14 אוגוסט
 מועצה אזורית גליל תחתון סיור בכביש 7717 - 08:00 - 09:00

עם ניצן פלג -  ראש המועצה, בני אלגלי מנת"י מחוז צפון , 
 (בכניסה לכבישראשי ועדים רלוונטיים  ( 14.8.19 בשעה  8:00) 

 - ניצן פלג7717)

יום שישי 16 אוגוסט

שבת 17 אוגוסט

יום ראשון 11 אוגוסט
 (חגים דתיים יהודיים) תשעה באב

 יציאה לירושלים11:30 - 12:00

 (חדר  תת"ל 76 - טורבינות רוח רמת סירין 13:30 - 15:00
ישיבות קומה 7, בית השנהב - אדר - רח' בית הדפוס 12 קומה 7 גבעת

 - תשתיות לאומיותשאול ירושלים )

יום שלישי 13 אוגוסט
  ברכה מצולמת לעולים לכתה א בקיש (רון)09:00 - 09:30

 - nitzanpeleg@glt.org.il(לשכה)

 -  (לשכה) תוכנית מעג"ן בגיל הרך ( +נפתלי)09:30 - 10:30
ניצן פלג

 סגור - אישי 11:00 - 16:00

 גבי אשכנזי - מוזיאון גולני 14:30 - 15:30

יום חמישי 15 אוגוסט
 ישיבת הכנה - שיבולת  (ישי רובין, ערן מרחב, 10:00 - 11:00

 - ניצן פלג (משרד סגן )ערן מבל, יואב אריאל)

 (11.30) מוא"ז גליל תחתון - תכנית עבודה 11:30 - 12:30
חברה וקליטה 2019 - ניצן פלג, נפתלי פרידלנדר, לי-את ברנוי, 

 - (מוא"ז גליל תחתון - לשכה)יואב אריאל, עמית נצר, סיגל גלבוע
Ariel, Yoav

  פ.ע. ופגישת הערכות עם מועצה אזורית גליל 13:30 - 14:15
 (לשכת מנהלת המחוז, משרד החינוך מחוז הצפון קומה 2 חדרתחתון

 - אורנה שמחון402)

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

 - ניצן פלג (ארבל) חנוכת המגרש החדש בארבל 18:30 - 20:00

 (פארק המעיין כפר  ארוע תרבות- מופע מוקי 20:30 - 22:00
תבור)
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יום שני 19 אוגוסט
 קייטנת כנפיים00:00

 (בריכה הודיות) פתיחת קייטנת כנפיים 10:00 - 11:00

 סיור ביישובים11:00 - 13:00

 - ניצן (לשכה) דויד אלישע- שרונה - דלת פתוחה 14:00 - 14:30
פלג

 - ניצן פלג (לשכה ) דניאל מזור -כפר חיטים15:00 - 15:30

 גיל חובב בספרייה האזורית - מופע פתיחה 20:00 - 21:00
 (ספרייה אזורית )למבוגרים בספרייה האזורית (פזית ראובן)

יום רביעי 21 אוגוסט
 קייטנת כנפיים

 - ניצן פלג סיור ביישובים - עם מוטי בוהדנא 10:30 - 12:00

 (לשכה) לימור וקהת בר חמא -בית חינוך גלילי12:00 - 13:00

  יעקב שבות - מפקח מתכלל משרד החינוך13:00 - 14:00
(לשכה)

יום שישי 23 אוגוסט
 קייטנת כנפיים00:00

 (בריכת שחייה גבעת  מסיבת סיום קייטנת כנפיים09:00 - 14:30
אבני)

שבת 24 אוגוסט

יום ראשון 18 אוגוסט
 יום גיבוש מועצתי08:00 - 16:30

 - ניצן פלג (חדר ישיבות ) ישיבת מליאה 18:00 - 19:30

יום שלישי 20 אוגוסט
 קייטנת כנפיים

 פגישה בנושא סימון שבילים גליל תחתון עם 09:00 - 10:30
 איציק בן דב - ועדה לשבילי ישראל- החברה להגנת הטבע 

 - ניצן פלג(מועצה אזורית גליל תחתון -לשכת ראש המועצה)

 - ניצן  (לשכה ) צור שומן - אזור תעשייה כדורי  10:30 - 11:30
פלג

 יציאה לתל אביב14:00 - 14:30

 (פארק הירדן) קייטנת כנפיים בפארק הירדן 16:00 - 21:00

 (תל  מפגש עם התנועה החדשה והשומר החדש16:30 - 17:30
אביב)

 אהוד בנאי וישי ריבו במסגרת "פסטיבל בין 21:00 - 23:00
הכרמים" (הזמנה של עמית סופר ראש המועצה)-זוג כרטיסים 

 (עין הוזים- מועצה אזורית מרום הגליל )יחכו בקופה...

יום חמישי 22 אוגוסט
 קייטנת כנפיים

 ביקור בחוף גיא במסגרת קייטנת כנפיים10:00 - 11:00

 שירותי וטרינריה כפר כמא - מיקי , סמדר 12:00 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה )ונפתלי 

 (לשכה -מועצה אזורית  שימור קרקע גליל תחתון13:00 - 14:00
 - ניצן פלגגליל תחתון)

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

 סג'ריד - יריד באילניה17:30 - 19:30

 משוריין טקס זכרון ממלכתי לחללי חטיבת גולני18:00 - 20:00
 - ניצן פלג (אתר גולני)- מועד מדוייק יימסר בהמשך
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25 אוגוסט 2019 - 
31 אוגוסט 2019

יום שני 26 אוגוסט
 ניצן בחופש00:00

 ות"ל ?08:30 - 09:00

יום רביעי 28 אוגוסט
 ניצן בחופש00:00

 - יהונתן כהן-ליטאנט פ"ע ישי רובין11:30 - 13:30

יום שישי 30 אוגוסט

שבת 31 אוגוסט
 20:45- משחק הגמר   פוריה - שרונה-קיש  20:45 - 22:45

 (כפר תבור)אליפות יישובים 

יום ראשון 25 אוגוסט
 יום היערכות מנהלות מעונות ומטפלות גליל 09:00 - 09:30

 (כדורי- בניין היסטורי)תחתון - יעל קרמר--ברכת ראש מועצה 

 (כפר קיש) עידו שיינברג כפר קיש10:00 - 11:00

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

 - ניצן פלג (לשכה) פגישה עם שלומית קירצמן11:30 - 12:30

 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה 13:00 - 14:00

 סככות חקלאיות ,מבצע הסדרה במשק (שי 14:30 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה )שמוקלר כפר קיש)

 - הדס הר-חול (חדר ישיבות) ועדת משנה16:00 - 17:00

 ברית ידידות עם הנובר - בחינת המשך פעילות  17:00 - 18:30
 - ניצן  (חדר ישיבות)(יום א'   25.8.2019  בשעה  17:00 במועצה)

פלג

 - ניצן  (לשכה) נציג הורים של כיתה ה' יד ששון 18:00 - 18:30
פלג

יום שלישי 27 אוגוסט
 ניצן בחופש

 ההזמנה עודכנה: אשכול כנרת עמקים: הזמנה 16:30 - 18:30
למפגש "קהילות וארגונים חברתיים מו..., יום ג׳ 27 באוגוסט 

(motidotan@glt.org.il) (IDT) .2019, 4:30 אח. - 6:30 אח 
 ,Kinneret College on the Sea of Galilee - המכללה האקדמית כנרת)

 - eshcol@kineretamakim.orgד.נ. עמק הירדן, צמח, ישראל)

 ארוע תרבות הגליל התחתון - "אמנים ותיקים 20:30 - 22:30
 (אולם נהר הירדן למען אזרחים ותיקים" עם האמן אסף אשתר

בגבעת אבני)

יום חמישי 29 אוגוסט
 דוד סיטריק - ועדה מחוזית - פגישה עם ניצן 08:30 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה )פלג - גליל תחתון  ( + שניר) 

 פגישה בנושא חד"בים בכדורי - אצל ניצן 10:00 - 11:00
 - נפתלי פרידלנדר (לישכה ניצן)בלשכה

 - ניצן פלג (לשכה) הנהלה פעילה12:00 - 13:00

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

 - ניצן פלג (עלי גבעה) טקס קבלת ילדי כיתה א' 17:30 - 18:30

 (כדורי) טקס קבלת כיתות א'- יסודי כדורי17:30 - 18:30

 (הודיות) ביקור בהודיות18:00 - 19:00

 (שרונה) מדרחוב שרונה19:00 - 22:00
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יום שני 02 ספטמבר
  איזור תעשייה כדורי (מוטי חן ואביהו סופר)09:00 - 10:00

 - ניצן פלג(לשכה)

 (לשכה -מישל ברששט- דלת פתוחה  ( הזורעים)10:00 - 10:30
 - ניצן פלג)

 - ניצן  (לשכה ) אבי רגב - אילניה - דלת פתוחה11:00 - 12:00
פלג

  ועד אגודה החדש -מוטי דניאלי -שדה אילן13:30 - 14:30
 - ניצן פלג(לשכה )

 - ניצן פלג סיור ביישובים של ראש המועצה 15:00 - 17:00

 אזכרה של שנה לדוב וולפה-  סגן ראש המועצה 17:30 - 18:30
 - ניצן פלג (קיבוץ לביא)לשעבר

יום רביעי 04 ספטמבר
  כנס ראשי רשויות במרכז הרפואי פדה, פוריה09:00 - 12:00

 - ארז (חדר סמינריון הנהלה, מבנה מס' 3, מרכז רפואי פדה-פוריה)
און

 היכרות עם המועמדים לתפקיד מנהל המתנ"ס 13:00 - 15:00
גליל תחתון - עם משה חזות -מנהל המחוז ויהודה גולדשטיין- 

 -  (לשכת ראש המועצה - גליל תחתון )מנהל אזור  (נפתלי, אופיר)
ניצן פלג

 פגישת היכרות מפקדת לשכת גיוס טבריה - 15:00 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה)רס"ן ריקי ג'ינו + רמ"ד קהילה (+ נפתלי)

 כנס בנושא -הסדרה בנחלה  ( איתם בירגר, 19:30 - 21:00
 (בית העם כפר אורי ריטוב)  - כפר קיש, שדמות דבורה ושרונה 

 - ניצן פלגקיש )

 חתונה לבן של מאיר וציפי ג'ובני (לידור 20:00 - 21:30
 (אולמי "מאגיה" טבריה)ואלדר)-- צ'ק וברכה בת.ת. 

יום שישי 06 ספטמבר
 טיול חוויתי בארבל של פעם - במסגרת חגיגות 09:00 - 14:00

 (ארבל)70 למושב ארבל (שעות לא סגורות)

  מפגש בוגרי יחידת יהלום- צוותי יעל ותיקים09:00 - 11:30
(מחנה סירקין - פתח תקווה )

שבת 07 ספטמבר

יום ראשון 01 ספטמבר
 - ניצן פלג טקסי פתיחת שנת הלימודים 08:00 - 13:00

 - ניצן פלג (לשכה) הצגת רעיון למיזם "דור אלון"14:00 - 14:30

 פגישת הכרות עם טלי גניאל מנהלת בית הספר 14:30 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה )רוטמן

 העתקת סניף-השומר החדש לגליל תחתון 15:30 - 16:30
 - ניצן פלג (לשכה )(אופיר, פרסמן, יואל זילברמן)

יום שלישי 03 ספטמבר
 גיל הגליל - ניצן פלג + שמואל איזנברג + ענת 09:00 - 10:00

 (גיל כרמי-יבין + חברי העמותה  יוסי חגואל, לאה עשהאל
 - נפתלי פרידלנדרהגליל)

 סיור ח"כ אלון שוסטר 10:00 - 16:30

 ועדת קבלה אזורית - פרידה מנציג החטיבה 17:00 - 17:30
 (מועצה אזורית גליל תחתון)להתיישבות 

יום חמישי 05 ספטמבר
 הצגת התוכניות האסטרטגית למחוז הצפון 09:00 - 13:00

 (אשכול פייס בית ספר אלון בן גוריון רח' האגס 4 לשנת 2040
עפולה

( 

 - ניצן  (לשכה ) טורבינות- ינון ורדי, נועם תבור 14:00 - 15:00
פלג

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

 (שדה  קביעת מזוזה מעון יחד עם הרב רוזנבלט 17:00 - 17:30
 - אופיר שיקאילן)

 (מסד- בית העם) מסיבה לדלית יבלונבסקי 19:30 - 20:00

 אביגדור ליברמן בבית משפחת דביר בכפר 19:30 - 21:00
תבור 

 - ניצן פלג (שדה אילן) אירוע 70 לשדה אילן20:00 - 21:00

 (מועדון  TED גלילי - ההתיישבות העובדת 21:00 - 22:00
המחלבה שדמות)
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יום שני 09 ספטמבר
 בחירות לועד עובדים של המועצה

 הכנה לפגישה עם יגאל צרפתי בנושא הרחבת 09:30 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה (מועצה אזורית גליל תחתון))אזור תעשייה 

 סיור בגנים - עם יעל קרמר10:30 - 12:00

 - ניצן  (לשכה) הכנה לפגישה עם  תמיר ברקין 12:30 - 13:00
פלג

  בני זוהר - שדמות דבורה - בנושא הטורבינות 13:00 - 13:30
(לשכה )

 (מאגיה טבריה) ברית לבן של שניר אלמליח15:00 - 16:00

יום רביעי 11 ספטמבר
 - ניצן פלג סיור גנים - עם יעל קרמר08:00 - 10:00

  לייבלה שוורץ (שדמות דבורה ) היטלי השבחה11:00 - 11:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 הזמנה: ועדת היגוי מצומצמת לקראת בניית 12:00 - 13:30
תכנית שנתית להב"ה, יום ד׳ 11 בספטמבר 2019, 12:00 - 

(lishkagl@iula.org.il) (IDT) 13:30 חדר ישיבות מועצה אזורית) 
 - nitsan.munk@gmail.comגליל תחתון)

  שמעון דניאלי אילניה (דלת פתוחה אישי)15:00 - 15:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 - ניצן (לשכה ) יורם קוך- פגישה פנימית (שרונה )15:30 - 16:00
פלג

 (לשכה  יורם קוך שרונה ( + פרסמן, הדס, שניר)16:00 - 16:30
 - ניצן פלג)

 (אולמי RED תל עדשים ) חתונה דורון ואלחנדרו 20:00 - 23:00

 ארוע תרבות - לידיעה- מופע של בניה ברבי 20:30 - 22:30
 (פאב המלתחה בגבעת אבני)במסגרת פסטיבל הללויה

יום שישי 13 ספטמבר
 יום הולדת לנתכו07:30 - 08:00

  מפגשישי - עמותת ידידי בית החולים פוריה 09:00 - 11:00
(פוריה )

 אזכרה- דוד מטלון - כפר תבור 11:00 - 11:30

שבת 14 ספטמבר
 תערוכה לזכרו של יורם קליינר מבית קשת 11:30 - 12:00

 (לוחמי הגטאות)(עדכון בהמשך)

 מופע עם אהרן רזאל פרשת "כי תצא"- במסגרת21:00 - 22:30
 (בית העם קיבוץ לביא)פסטיבל הללויה- סיום הפסטיבל

יום ראשון 08 ספטמבר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה 08:30 - 09:30

 פגישת התנעה - 70 שנה למועצה (שמוליק, 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה)נפתלי, רון, טליה)

 - ניצן  (לשכה ) יפת דוד - מנכ"ל מי גת - שוטף11:30 - 12:30
פלג

 פגישה עם מפקחות נוער וצעירים - משרד 12:30 - 13:30
הרווחה (נטע לי אלמגור והדס חקון אומנותי )+ הדס אלעד 

 - ניצן פלג (לשכה )ועינת כספי 

 סיור יישובים - שרונה , כפר קיש , שדמות דבורה14:00 - 17:00

יום שלישי 10 ספטמבר
 פתיחת אזורי רישום לשנה"ל הבאה  ( רינת 08:30 - 09:30

 (לשכת ראש המועצה)אורן, יעקב שבות, אופיר, נפתלי- אם יכול)
 - ניצן פלג

 - ניצן פלג (לשכה) קלמן גרנות (כפר חיטים)11:00 - 11:30

  (לשכה ) גיבוש מדיניות אכיפה א.ת. קדמת גליל 14:30 - 15:30
- ניצן פלג

 אישי15:30 - 20:30

יום חמישי 12 ספטמבר
 (לשכת ראש מועצה גליל  החלפת שותף ברניר09:30 - 10:30

 - יהודית שוהםתחתון)

 (לשכה ) עינת ודוד ישראל מגליל עליון 11:00 - 11:30

 מיזם להשאיר חותם של מפעל הפיס (+ רון , 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה)אורטל)

 - ניצן  (לשכה ) הקמת מערך כיבוי אש(איתי נוי)15:30 - 16:30
פלג

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

 - ניצן פלג (חדר ישיבות ) חלוקת מלגות ספורט - 17:30 - 19:30

 ארוע תרבות - מופע של ברי סחרוף במסגרת 20:30 - 22:30
 (אמפי בכדורי)פסטיבל הללויה 
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יום שני 16 ספטמבר
 - ניצן (לשכה ) הקמת חווה חקלאית ארגון היוגב 11:00 - 12:00

פלג

 יציאה לתל אביב13:30 - 14:00

 ההזמנה עודכנה: פגישת היכרות תכנית 16:00 - 16:30
המנטורינג של יהלום- ניצן פלג, יום ב׳ 16 בספטמבר 2019, 

(nitzanpeleg@glt.org.il) (IDT) 16:30 - 16:00 Azrieli Sarona) 
(Tower, Derech Menachem Begin 121, Tel Aviv-Yafo, Israel - 

rotemlevy88@gmail.com

  אירוע הוקרה - רוטמן  (הזמנה מאילת מסינגר)18:00 - 20:30
 - ניצן פלג(כפר הנוער מבואות ים)

יום רביעי 18 ספטמבר
 - (לשכה ) מפעלי ויסוצקי -הועדה לתכנון ובנייה 09:00 - 10:00

ניצן פלג

 (לשכה  המשך יזמות סדנאות עבודות כפיים11:00 - 12:00
 - ניצן פלג-מועצה אזורית גליל תחתון)

 - ניצן  (כפר נהר הירדן) מופעים בכפר נהר הירדן14:00 - 15:00
פלג

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

 רענן אמויאל  בנושא טורבינות15:30 - 16:30

 פגישה עם המשלחת לפולין - רינה שטדלר-יחד 18:00 - 20:00
 (גיל הגליל)עם חברי המשלחת- סופי 

  ערב הוקרה ליחידת המתמיד (רותם ממג"ב)19:30 - 20:00
(בריכת גבעת אבני)

יום שישי 20 ספטמבר
 (צומת גולני - קרני חיטין) בשביל הבנים07:00 - 11:00

שבת 21 ספטמבר
 (מגרש  טורניר כדורגל לזכרו של דוד עבו ז"ל 19:30 - 20:30

הכדורגל באילניה)

יום ראשון 15 ספטמבר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה 08:30 - 09:30

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

 (לשכת ראש המועצה  שיפוץ אולם ספורט כדורי11:30 - 12:30
 - royb@kadoorie.org.ilגליל תחתון)

 (טבריה) הרמת כוסית קמפוליסה 13:00 - 14:00

 טלי גנור- יו"ר ועד עובדים 15:00 - 15:30

 (שרונה) הלוויה זאב ביזינסקי ז"ל16:00 - 17:00

 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה17:30 - 18:30

יום שלישי 17 ספטמבר
 בחירות - יום שבתון 

יום חמישי 19 ספטמבר
 - ניצן פלג (לשכה) ועד כפר קיש - עירן אדמוני09:00 - 10:00

 (נוף הגליל  ועדה מחוזית - תכנון במרחב הכפרי 11:00 - 17:30
(נצרת עלית))

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

 הרמת כוסית וסיום קורס חובשים (הזמנה עי חן 19:00 - 20:00
 (דרך העץ - שדמות דבורה)סטפמן)

  חתונה נסטיה ותבור (הבן של אבשלום חביב)20:00 - 22:30
(חוף התכלת טבריה)

 - ניצן פלג (הזורעים) חגיגות 80 מושב הזורעים20:00 - 21:00
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יום שני 23 ספטמבר
 (ירושלים  ישיבה של הות"ל - תתל 76 רמת סירין09:30 - 11:45

- גבעת שאול , בית הדפוס 12, בית השנהב בניין c קומה 2 חדר 
 - ניצן פלגישיבות ערבה)

 ועדה מחוזית 13:00 - 17:00

 ישיבת מליאה + הרמת כוסית לראש השנה   17:30 - 19:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות)(23.9.19 בשעה  17:30)

  הרמת כוסית לחג של המשפחות השכולות 19:30 - 21:30
(בבית ההארחה לביא)

 לידיעה- ארוע תרבות גליל תחתון - קובי מידן 20:00 - 22:00
ואיתי פרל במפגש "החיים והשירים" - חייו ויצירתו של הזמר 

 (ספרייה אזורית גליל תחתון כדורי , בניין תבור)והיוצר לאונרד כהן

יום רביעי 25 ספטמבר
 פסולת עודפת מלון לביא  ( חיים קליין, עוזי 09:00 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה)פלגי , מיקי רייך, נפתלי ) 

 (עלי  חניכת כיתת חקר מדעים ב"עלי גבעה" 10:00 - 10:30
 - ניצן פלגגבעה)

 ביוב קרית חינוך  ( חיים קליין,עוזי פלגי, אופיר , 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )פרסמן)

  מיכל ניילינגר שדה אילן -מיזמים- דלת פתוחה  11:30 - 12:15
(לשכה )

 (שדמות דבורה) צילומים 12:30 - 13:00

 (לשכה ) אבי שבי - גבעת אבני - דלת פתוחה 13:30 - 14:00

 גבריאלה טיבי + אושרי כהן - בנק מרכנתיל 14:00 - 15:00
 - ניצ (לשכה )דיסקונט כפר תבור - פגישת היכרות  (+ שמוליק) 

 נילי בר- פגישת הכנה לפגישה עם מתכנן המחוז15:00 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה )(+הדס)

 - (לשכת ראש המועצה ) ועדת בחירה גליל תחתון16:30 - 18:00
משה חזות

 פגישה עם תושבים מכפר קיש  ( יעל בודואן ) + 18:00 - 19:00

 (הזורעי מושב הזורעים הרמת כוסית ראש השנה20:00 - 21:00

יום שישי 27 ספטמבר
 (כפר  הרמת כוסית ועדה חקלאית  -משק בירגר11:00 - 12:00

 - ניצן פלגקיש )

שבת 28 ספטמבר

יום ראשון 22 ספטמבר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה 08:30 - 09:30

 הרמת כוסית לראש השנה לעובדי המועצה  ( 10:00 - 11:00
 - ניצן (חדר ישיבות)22.9  בשעה 10:00 בחדר הישיבות במועצה)

פלג

 - ניצן פלג (לשכה ) פגישת הכנה תב"ע שרונה 11:00 - 11:30

 (לשכה) עם יפת דוד בעניין פרי ניר11:45 - 12:00

 מכרזים שקשורים למט"ש כפר חיטים (שאול דוד12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה)+דוד ילוז) 

 ב-13:00 במועצה אזורית גליל תחתון, בנושא: 13:00 - 13:30
רפתות - מט"ש כפר חיטים, משתתפים: ניצן פלג + יצחק 

 (מועצה אזורית פרסמן + נציגי אלקטרה + שאול דוד + דוד ילוז  

 - ניצן פלג (קיבוץ לביא ) סיור בבית מורשת 14:00 - 15:00

 הרמת כוסית עלי גבעה15:00 - 15:30

 ההזמנה עודכנה: כנס השקה: אשכול כנרת 17:00 - 20:30
עמקים, 22 בספטמבר 2019, 17:00-20:30, יום א׳ 22 

IDT) (nitzanpeleg@glt.or) .בספטמבר 2019, 5 אח. - 8:30 אח

 ארוע תרבות גליל תחתון - להקת שלווה 20:30 - 22:30
בהופעה (ארוע הוקרה והתרמה ל"בתים לחיים" לבעלי צרכים 

יום שלישי 24 ספטמבר
 תשתיות ופינוי אשפה מההרחבה בגבעת אבני 09:00 - 09:30

 - ניצן (לשכה )(איתן הראל +רוביק+דודו ברגר + מיקי + גלעד)
פלג

 -  (לשכה) גן טליה - גלית ארז, נפתלי, שמוליק 10:30 - 11:00
ניצן פלג

 יציאה לירושלים 11:30 - 12:00

 לידיעה - ישיבת הכנה בנושא ביוב קרית חינוך 13:00 - 13:30
 - ניצן  (משרד סגן )לביא  ( פרסמן, אופיר, שמוליק, הדס, גלעד)

פלג

 (ברוך שוגרמן - ירושלים, מגדלי הבירה,  מעברים14:00 - 15:00
רחוב ירמיהו 39 , בניין הרווחה, קומה 6 , חניון מגדלי הבירה. הדיון 

 - דני עברי - ראש המועצהיתקיים בחדר 605)

  הרמת כוסית לרכזי תרבות ביישובים (עם טליה)20:30 - 21:30
(אולם אגף החינוך )

יום חמישי 26 ספטמבר
 8:45  הזנקת מירוץ י"ב כדורי מכפר תבורי 08:30 - 09:00

 (גן אופירה כפר תבור )לכדורי

 -  (לשכה ) נעמי ומוטי כהן -כפר זיתים(חובות)09:30 - 10:00
ניצן פלג

 סיור בכפר הילדים נהר הירדן - עם אבי ברמן 10:30 - 12:00
OU ניצן פלג (גבעת אבני)מנכ"ל - 

 סיור מקטע בית קשת הר טורעאן וגבעת אבני - 13:00 - 14:30
 - ניצן פלג (מקטע בית קשת)עם ר.נ. קישון

 - ניצן פלג (לשכה ) שיחה עם ועד עובדים 15:00 - 15:30

 - ניצן פלג (לשכה) אוריאל קופל15:30 - 16:00

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

 - ניצן פלג (מצפה נטופה) פתיחת גן הגבעה 17:00 - 18:00

 (כפר קיש) חניכת מצפה עלמה17:30 - 18:30

 (בית קשת) הרמת כוסית בית קשת18:00 - 18:30

 - ניצן פלג (ארבל) חגיגות 70 למושב ארבל 18:30 - 19:30

 ערב שירה והרמת כוסית לשנה החדשה עם 18:30 - 20:00
 (גן השומר-אילניה)"מאושרים בציבור " 



9 ניצן פלג11:40 17/10/2019

שוהדגבא

12345
6789101112

13141516171819
20212223242526
2728293031

אוקטובר 2019

שוהדגבא

1234567
891011121314

15161718192021
22232425262728
2930

ספטמבר 2019

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


