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יום שני 03 יוני
 מפגש עם מפקדים מפלה"ק כרמלי (לדבר עם 10:00 - 11:00

 (מעיין שדמות דבורה)דגן סלע בדרך)

 יציאה לתל אביב11:00 - 11:30

  מפגש ראשי מועצות בנושא בני המושבים13:00 - 14:00
(אוניברסיטת תל אביב)

 (אור יהודה -  ניסים פרץ - מנכ"ל נתיבי ישראל 15:00 - 16:00
 - ניצן פלגרחוב אריאל שרון 3 , קומה 4 )

יום רביעי 05 יוני
 כנס ישראל צומחת- תוכנית החומש לתחרותיות08:00 - 14:30

 (מלון מצודת דוד(במעמד שר הפנים אריה דרעי,ח"כ ניר ברקת )
ירושלים)

  אלוף מוטי אלמוז ומשה צין אצל גלית שאול 16:30 - 17:15
(עמק חפר)

 חזרות לשבועות בשדמות דבורה18:00 - 19:00

יום שישי 07 יוני
 (בית  חגיגת קצירת החיטים והבאת ביכורים08:00 - 11:30

חינוך גלילי)

שבת 08 יוני
 (חגים דתיים יהודיים) ערב שבועות

יום ראשון 02 יוני
 (ישראל) יום ירושלים

 יציאה לתל אביב07:00 - 07:30

 ישיבת הכנה אצל עו"ד גיט - לישיבה עם עליזה 09:30 - 10:00
 - ניצן פלגגולדשטיין 

 פגישה במשרד הביטחון בנושא חיובי ארנונה  ( 11:00 - 12:00
 עליזה גולדשטיין + גורמים צבאיים + שמוליק+ עו"ד דוד גיט )

 - (משרד הביטחון - הקריה - בניין משרד הביטחון החדש - קומה 5)
ניצן פלג

 יציאה לדרום השרון13:00 - 13:30

 ניהול יישובים קהילתיים גדולים במועצה אזורית14:00 - 16:00
 (במועצה - אסיף איזק, ניב ויזל, דר' גלית שאול, ניצן פלג

 - האזורית דרום השרון - נווה ירק, לשכת ראש מועצה קומה 1)
oshratg@dsharon.org.il

 בי"ס עלי גבעה - הפנינג קהילתי (הזמנה ע"י 16:30 - 19:00
 - נפתלי פרידלנדר (עלי גבעה )גאולה מזרחי)

יום שלישי 04 יוני
 תב"ע הזורעים + נושאים נוספים שחר שטדלר 08:00 - 09:00

 - אופיר  (משרד סגן )+ נציגים נוספים מהיישוב  (פרסמן, עדי) 
שיק

 - ניצן פלג (לשכה) איציק נחום - פגישת עבודה09:00 - 09:30

 - ניצן  (חדר ישיבות ) כפר זיתים - מטה מול מטה 10:00 - 11:30
פלג

 -  (גיל הגליל) חשיפת שלט גיל הגליל עם טובית12:00 - 12:30
ניצן פלג

 -  (לשכה) גלית ארז -פתרון ביניים חינוך וולדורף13:00 - 13:30
ניצן פלג

 - ניצן  (חדר ישיבות ) כפר חיטים- מטה מול מטה 14:00 - 15:30
פלג

 פ.ע. בנושא אנתרופוסופי גליל תחתון + יבניאל 16:30 - 17:30
 - אורנה שמחון (לשכה )+ העמותה

 (שדמות דבורה) חזרות לשבועות בשדמות דבורה18:00 - 19:00

 (מגרש קט רגל נווה  ליגת אורון שאול טקס הגמר19:00 - 20:30
עובד)

יום חמישי 06 יוני
 - ניצן פלג (חדר ישיבות) מסד - מטה מול מטה08:30 - 10:00

 מפגש קצר עם יובל סולנקו משרונה- הענקת 10:00 - 10:15
 (לשכה)תמונות נדירות של שדמות דבורה

 תוכנית סיום מצפ"ן בארבעת בתי הספר בגליל 10:30 - 11:00
 (בתיהתחתון- בכדורי - עם יעקב שבות יחד עם אברהם ליפשיץ

ספר יסודיים)

 - ניצן פלג (לשכה) הנהלה פעילה 11:00 - 12:30

 - ניצן  (לשכה) פגישה עם שניר אלמליח- המפקח12:30 - 13:00
פלג

 תב"ע אילניה - אבי חורב, עתליה תרועה וצוות 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה)ההיגוי

 בחינת היתכנות שת"פ עם החברה למתנ"סים  14:00 - 15:30
(חברה למתנ"סים -משה חזות , יהודה  מועצה- ניצן פלג, 

נפתלי פרידלנדר, אופיר שיק, שלומית קירצמן, יעל קרמר, ארי 
מובסוביץ, הדס אלעד, שיר מרגולין, פזית ראובן, טובית 

 שמואלי, טליה גרוספלד- לא חובה, טלי כהן, עירית גילה)
 - ניצן פלג(לשכת ראש המועצה -גליל תחתון )

 - ניצן פלג (חדר ישיבות) ארבל - מטה מול מטה 16:00 - 17:30

 (אולם ספורט לביא) סיום פרויקט אתנה17:30 - 18:30
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יום שני 10 יוני
 (חגים דתיים יהודיים) איסרו חג שבועות (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) חג שבועות (היום השני-מחוץ לישראל)

 סיור בארבל - גיא כהן - רעיון לקידום תיירות 08:00 - 09:30
 - ניצן פלג (ארבל )משולבת מוא"ז ורט"ג (גן לאומי ארבל) 

 קול קורא גינה קהילתית09:45 - 10:45

 מפגש רפתנים בנושא עתיד ענף החלב והמשק 11:00 - 13:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות )המשפחתי

 טיפול בלהקות הכלבים המשוטטים באזור 14:00 - 15:00
(ראשי מועצות - כפר תבור, יבנאל, כפר כמא, גליל תחתון,עיל

 עליה לשידור גל"צ15:00 - 16:00

  מדיניות מ.א שדות פוטו וולטאים - התייעצות 15:00 - 15:30
 - עדי רובין(משרד ניצן פלג )

 אמיר מונק- מסד - דלת פתוחה  ( + פרסמן , 15:30 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה)שמוליק ענב)

 - ניצן  (חדר ישיבות ) גבעת אבני - מטה מול מטה 16:30 - 18:00

 כדורי חקלאי - ערב הוקרה למתנדבים (פשיעה 18:30 - 21:00

 הזמנה: ערב הוקרה וסיכום עונת קציר בכדורי , 18:30 - 20:00

 לידיעה- ארוע תרבות של המועצה -"מועצה אזו19:30 - 20:30

יום רביעי 12 יוני
  (חדר ישיבות - מועצה ) הזורעים - מטה מול מטה 08:30 - 10:00

- ניצן פלג

 הכשרת חלקה אזרחית -  בית עלמין הזורעים  10:30 - 11:30
(עידן גרינבאום+ יו"ר מועצה דתית עמק הירדן, רון קובי +יו"ר 
מועצה דתית טבריה , ניצן פלג+ יו"ר מועצה דתית גליל תחתון 

 - ניצן פלג (בית עלמין הזורעים), אהרון- נציג משרד הדתות)

 דיון במחוזית בנושא בר בכפר 12:00 - 12:30

 (לשכה) פגישה עם פנחסוב ואיציק נחום 13:30 - 14:00

 (נפגשים  סיור של אורי אילן בשרונה במפטמות15:00 - 17:00
 - ניצן פלגבכניסה לשרונה )

 -  (חמ"ל - קומה ראשונה ) מצפה- מטה מול מטה17:00 - 18:30
ניצן פלג

 לידיעה- ארוע תרבות של הגליל התחתון - צליל20:30 - 21:30
 (מועדון מצפה נטופה)גליל - ערב חבורות זמר

יום שישי 14 יוני
14:30 - 09:00 save the - כנס תושבים ארצי בסוגיות תכנון 

date

שבת 15 יוני

יום ראשון 09 יוני
 (חגים דתיים יהודיים) שבועות

 (רחבת בית העם  חגיגות ה-80 לשדמות דבורה19:00 - 22:00
 - נפתלי פרידלנדרשדמות דבורה)

יום שלישי 11 יוני
 - ניצן פלג (חדר ישיבות ) לביא- מטה מול מטה 08:30 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה) פגישת עבודה עם דני עטר10:00 - 11:00

  מירב אביב - בנושא תיירות (שמוליק, נפתלי, 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)רוביק')

 -  (לשכה) גיל קינן - כפר קיש בנושא המזבלה 12:00 - 12:30
ניצן פלג

 -  (חדר ישיבות ) תת"ל 76 חוות רוח רמת סירין 12:30 - 14:00
הדס הר-חול

 (לשכה) פגישה עם משה גודלובסקי- יד ששון14:00 - 14:30

 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה18:00 - 19:30

 סיור מקדים לועדת היגוי במוזיאון עין דור- 19:30 - 20:00
 (מוזיאון עין דור)ישלח זימון מטעמם

 - (עין דור מועדון לחבר) וועדת היגוי אשכול מזרחי20:00 - 22:00
מיכל ניר- ארבץ

יום חמישי 13 יוני
 -  (חדר ישיבות ) שדמות דבורה - מטה מול מטה 08:30 - 10:00

ניצן פלג

  טלי עומר - כלים לרשות  (נפתלי + אופיר)10:30 - 11:30
 - ניצן פלג(לשכה )

 אישי11:30 - 14:00

 פגישה פנימית בין ניצן פלג+גלעד+הדס הרחול15:00 - 15:30
+יצחק פרסמן - קבלת החלטה סופית בעניין יהודית בן גל- קו 

 - ניצן פלג (לשכה)ביוב גבעת אבני

 - ניצן פלג (לשכה) אסתר לוי - כפר זיתים  15:30 - 16:00

 - ניצן  (חדר ישיבות) שדה אילן -מטה מול מטה16:00 - 17:30
פלג

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

  שיח עם ועדים על התנועה החדשה והשומר18:00 - 19:00
 - ניצן פלג(חדר ישיבות)

 (כדורי- מסיבת סיום כדורי חקלאי ( עם ההורים )19:30 - 21:00
באמפי)
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יום שני 17 יוני
 הרחבת שדה אילן (ארז די טור, מוטי דניאלי, 08:15 - 09:15

 - ניצן פלג (לשכה)פרסמן, אופיר, נפתלי) 

 כביש 767 + כיכר בכניסה לשדמות  - אורי חייק 09:30 - 10:00
+ מאור שלמה מנת"י   (פרסמן, אופיר,יפת, דני לור, אריה בריינ

 -  (לשכה) שי שוננפלד- משרונה- דלת פתוחה10:00 - 10:30
ניצן פלג

 - ניצן פלג (לשכה) פגישה עם אביהו סופר 10:30 - 11:00

 פגישה עם מוניב הנו ממגאר (בהמשך לפגישה 11:00 - 11:30
 (לשכה)שלכם בלביא...)

 פגישה עם דני אבנעים - הרחבה גבעת אבני- 12:00 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)דלת פתוחה

 (לשכה) פגישה עם רחמים אהרון - כפר זיתים 12:30 - 13:00

 (בניין  ועדת משנה לתכנון ובניה גליל תחתון15:00 - 17:00
 - הדס הר-חולהמועצה כדורי)

 הנעת תהליך הסדרת נחלות  (ועדה מקומית + 17:00 - 18:00
 - ניצן פלג (לשכה / חדר ישיבות)איתם בירגר+ אורי ריטוב) 

 איתם בירגר+ אוריאל קופל - פגישה קצרה בנו18:00 - 18:30

 (ברחבה המרכזית בהודיות ) מסיבת סיום הודיות 20:30 - 21:30

יום רביעי 19 יוני
 יציאה לעמק חפר08:30 - 09:00

14:00 - 10:00 save כנס חברות כלכליות במועצות האזוריות 
the date(עמק חפר) ניצן פלג - 

 - ניצן (חדר ישיבות ) מטה מול מטה -מצפה נטופה17:00 - 18:30
פלג

 (כפר הנוער הודיות) מסיבת סיום יב הודיות 18:00 - 19:30

יום שישי 21 יוני
 צהריים12:00 - 13:00

שבת 22 יוני

יום ראשון 16 יוני
 פגישת היערכות לשנה הבאה תש"פ- עם יעקב 08:15 - 09:45

שבות (בעניין התתמ"ד, חלוקת שעות לבתי הספר, בינוי כיתות 
 - ניצן פלג (לשכה)בית חינוך גלילי ועוד...)

 (לשכת  לימור ספראי - מכרז מנהל אגף החינוך  10:00 - 10:30
 - ניצן פלגראש המועצה - גליל תחתון )

 מפקד משטרת טבריה - אלי סילוק  ( + נפתלי, 10:30 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה)אמיתי )

 פגישה עם התושב גלעד צור מאילניה בעניין 12:00 - 13:00
 -  (לשכה)התוכנית שלו +יצחק פרסמן+ הדס הרחול+עמוס--

ניצן פלג

 פגישה דחופה בעניין תחומי אחריות של שניר 13:00 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה)אלמליח

 פגישה בעניין רעות קליין-אילניה- החלטה 13:30 - 14:00
 - (לשכה)בעניין מתן תשובה רשמית לתושבת (מסמכים בת.ת.)

ניצן פלג

 יציאה לירושלים 14:00 - 14:30

 (ירושלים) מפגש הכנה לנסיעה לדייטון17:00 - 20:00

יום שלישי 18 יוני
 פגישה בנושא טורבינות רוח רמת סירין+ לירון 09:00 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה)שפירא 

 שפכים של הרפתות - פגישה עם אביתר דותן 10:00 - 11:30
(מנכ"ל ארגון מגדלי הבקר)  ( + יפת, מיקי רייך, דני לור, ועדה 

 - ניצן פלג (לשכה)חקלאית -רשות) 

 סאלח נאסר (תאגיד כפרי גליל תחתון) היכרות 11:30 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)+ מט"ש שדה אילן (+ יפת דוד)

  עדה ומוטי פרץ - בית רימון  ( נפתלי, מיקי רייך)12:30 - 13:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 - ניצן  (לשכה) תומר שלם - מכרז אגף החינוך 13:30 - 14:00
פלג

 פגישה עם נציגות הורי ילדי גזית ועין דור בעניין15:00 - 16:00
היתכנות כניסת ילדים לכדורי +יהודית הרשקוביץ+ שלומית 

 - ניצן פלג (לשכה)קירצמן

 ערב קהילתי בית חינוך גלילי - מסיבת סיום 18:30 - 20:30
 (בית חינוך גלילי)(הזמנה בת.ת)

  לידיעה- חתונה של הבן של רוני מזרחי הנהג 20:30 - 21:30
(חדרה)

יום חמישי 20 יוני
 - ניצן פלג (אגף החינוך) פרידה מיצחק אשחר 08:30 - 09:30

 בחירת תא שטח לכדורי החדש ( רוני דוקטורי , 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )יהודית הרשקוביץ , פרסמן, אופיר, נפתלי)

 (במרכז  לידיעה -  גביית קנסות ועדה +מועצה11:00 - 12:00
לגביית קנסות - רח' הרטום 8, בניין בק, הר החוצבים, ירושלים, קומה 

 - הדס הר-חול3.)

 צהריים12:00 - 13:00

 הרשמה לגנים שנה הבאה - בית קשת   14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה)(שלומית קירצמן + מעיין פנירי)

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

 - ניצן  (חדר ישיבות ) כפר קיש- מטה מול מטה 16:30 - 18:00
פלג

 בית כנסת כפר חיטים  ( אריה אברהם ונציגי 18:30 - 19:30
 - ניצן פלג (כפר חיטים)היישוב)  + אופיר ופסרמן

22:00 - 21:00THE PAZ BAND - פאב  מופע פתיחת הקיץ) 
המלתחה גבעת אבני)
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29 יוני 2019

יום שני 24 יוני
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה08:30 - 09:30

 צהריים12:00 - 13:00

 מפטמות בגליל תחתון - נתי גלבוע ודרורה נחום12:30 - 13:30
 - (מועצה אזורית גליל תחתון - לשכת ראש המועצה )  (+מיקי רייך)

ניצן פלג

 הזמנה: כביש 65 - עוקף כפר תבור הצגת 15:00 - 16:00
הפרויקט לקבלת ברכת הדרך , יום ב׳ 24 ביוני 2019, 15:00 - 

(nitzanpeleg@glt.org.il) (IDT) 16:00(מרכז אזורי כדורי)  - 
iritc@danaeng.co.il

 פרויקט מגדל התצפית על הר טורעאן - שת"פ 16:00 - 17:00
גליל תחתון, טורען , בועיינה נוג'ידאת - הקמת פארק בשיתוף 

 - ניצן פלג (גליל תחתון - לשכת ראש המועצה )עם קק"ל 

  גיבוש מועצת אשכול - סדר יום בגוף הזימון 17:30 - 21:00
 - יורם קרין - ראש (כפר נהר הירדן  ליד גבעת אבני בגליל התחתון)

המועצה

יום רביעי 26 יוני
 ערן בן חיים - בית מטבחיים באזור תעשייה 09:00 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה)כדורי 

 חיונך אנתרופוסופי-   אלון לרנר, שניר אריש- 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (קפה גרג - כפר תבור)ראש מ.מ. יבנאל 

 - ניצן פלג (לשכה) פגישה עם צוות אגף החינוך 12:30 - 13:00

 - ניצן  (לשכה) גלית ארז - תנאים בנפתלי תש"פ 14:00 - 14:30
פלג

 - ניצן פלג (לשכה) מחנכים אנתרופוסופי 14:30 - 15:30

 אישי15:30 - 19:30

 (אמפיתיאטרון 19:45   --מסיבת סיום כדורי יסודי19:45 - 21:15
כדורי)

יום שישי 28 יוני
 צהריים12:00 - 13:00

שבת 29 יוני

יום ראשון 23 יוני
 - ניצן פלג (חדר ישיבות ) מנהלי מחלקות10:00 - 11:30

 (לשכה)  מישל ברששת - הזורעים - דלת פתוחה12:00 - 12:30

 יציאה לנצרת 12:30 - 13:00

 (המשרד להגנת  חיבור קדמת גליל לשדה אילן 13:30 - 15:30
הסביבה נצרת עילית מחוז צפון -  רח' המלאכה 3 בניין לב העסקים - 

 - דורית זיסקומה 2 חדר ישיבות )

 - ניצן פלג (חדר ישיבות) ישיבת מליאה18:00 - 20:00

יום שלישי 25 יוני
 מכרז מנהל אגף חינוך10:00 - 12:00

 צהריים12:00 - 13:00

 - ניצן פלג (לשכה) אוריאל קופל- רכז חקלאי 13:00 - 13:30

  תמי חצואל - בנושא מכרז מנהל ביטחון קהילתי14:30 - 15:30
 - ניצן פלג(לשכה)

  שר החקלאות בנושא הקמת מחנה זמני שיבולת 16:00 - 17:00
 - ניצן פלג(בית רימון )

 מסיבת סיום "אורות הזורעים" --מתחיל כאן...19:00 - 20:00

 (נהר הירדן) מסיבת סיום עלי גבעה- כיתות ו'19:30 - 20:30

יום חמישי 27 יוני
 יציאה לתל אביב07:30 - 08:00

 (במשרד הבינוי והשיכון - מחוז  ישוב  חדש  כדורי - 10:00 - 11:00
 - אסנת מרכז - שד' מנחם בגין 125, קומה 10 - קרית הממשלה  ת"א)

קמחי

 צהריים12:00 - 13:00

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

 (כדורי) מסיבת סיום נועה בכדורי17:00 - 18:00

 ביקור ביער חנתון קורס מדצים18:00 - 20:00
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30 יוני 2019 - 
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יום שני 01 יולי
 יד ששון - לברך את הצוות 08:30 - 09:00

 פגישה בנושא שביל הגליל- עם יעל 09:00 - 10:00
עפרוני+מתניה מיה+נפתלי+אופיר+רון 

 - ניצן פלג (לשכה)תירוש+שמוליק+שלומית קירצמן

 - ניצן פלג (לשכה) טלי אלמוז - צוות אדם ואדמה 12:00 - 13:00

 (לשכה) חיים קליין - לביא13:30 - 14:00

 יהודית שק- גבעת אבני - דלת פתוחה  ( + הדס 14:00 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה )) 

 גלעד אוסטרובסקי (בית קשת)  - בנושא קיימות14:30 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה)בגליל תחתון 

 אסיפת עובדים לבחירת ועדת בחירות (ועד 15:00 - 16:00
 - טלי גנור (חדר ישיבות )עובדים)

 לימור ספראי - מנהלת אגף החינוך - פגישה עם 15:30 - 16:30
 - ניצן פלג (לשכה )ניצן פלג, נפתלי פרידלנדר, אופיר שיק

 -  (חדר ישיבות ) מליאת חינוך  -  ישיבה מס' 1 17:00 - 19:00
ניצן פלג

יום רביעי 03 יולי
 -  (לשכה) אושרת אדמוני - בנושא מישל ברששט08:30 - 09:00

ניצן פלג

 שלמה אלקובי -פגישה בנושא המכלת בגבעת 09:30 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה)אבני 

 (לשכה) אריק נמימי - דלת פתוחה - גבעת אבני 10:00 - 10:30

 בי"ס כדורי -  השלמות מיקום נוכחי - בהמשך 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)למפגש עם רוני  

 צהריים12:00 - 13:00

 תהילה נגר (ציטרון) - גבעת אבני - דלת פתוחה13:00 - 13:30
 (לשכה)בנושא חינוך

 עו"ד עציון אושרי + שמואל אהרון - כפר זיתים -14:30 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה )בנושא חובות בגבייה 

 בית כנסת כפר חיטים - בועז יוסף, דניאל מזור, 16:00 - 17:00
 - ניצן פלג (לשכה)אריה אברהם,קלמן גרנות ( אופיר +פרסמן)

 אישי17:00 - 20:30

 (יהודית תעדכן על המיקום ) הנהגת הורים כדורי 18:30 - 19:30

יום שישי 05 יולי
 מסיבת פתיחת הקיץ ביקב נטופה11:00 - 15:00

 צהריים12:00 - 13:00

 שחזור קרב קרני חיטין14:00 - 16:15

שבת 06 יולי

יום ראשון 30 יוני
 חאן תו ג'אר  - זכריא נאבסו  (ראש מ.מ. כפר 09:00 - 10:00

 (כפר כמא - לשכת ראש כמא)   - יוסי בוכמן , נפתלי  , פרסמן
 - ניצן פלגהמועצה)

 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה 10:30 - 11:30

 - ניצן פלג חתימות על צ'קים של פארק תעשיות 11:30 - 12:00

 עודד הלפרין - בנושא מרכז צעירים 12:30 - 13:00

 פגישה עם ראש מועצה אזורית גליל 14:00 - 15:00
 - כמיל סארי (מ.א גליל תחתון)תחתון-שביל הסנהדרין

 -  (לשכה ) ירון פורר - גבעת אבני - דלת פתוחה 15:00 - 15:30
ניצן פלג

 - ניצן  (חדר ישיבות) מטה מול מטה - בית רימון16:00 - 17:30
פלג

 חשיפת השלט החדש של גן פרחי השדה 18:00 - 19:00
 (מועדון נוער הזורעים)בהזורעים (עם התאורה החדשה)

 - נפתלי  ארוחת ערב - הנהלה (אצל פרידלנדר)20:30 - 22:30
פרידלנדר

יום שלישי 02 יולי
 יער אסתר - קיבוץ לביא - פגישה עם עומרי 08:30 - 09:15

 (לשכה- גליל בונה - מנהל מרחב צפון קק"ל  (+ שלום אשכנזי)
 - ניצן פלגתחתון)

 9:15  - פגישה עם עומרי בונה בנושא יער בית 09:15 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה- גליל תחתון )קשת  ( אמיר קורן) 

 מגדל התצפית הר טורעאן - הקמת פארק קק"ל 10:00 - 11:00
 (גליל תחתון - - פרויקט משותף ג"ת ,טורעאן, בועיינה נוג'ידאת

 - ניצן פלגלשכת ראש המועצה )

 פיצול יחידות דיור (מיסים מוניציפליים ) עו"ד 11:30 - 12:30
 - ניצן  (לשכה)שגיא רובינסקי, הדס הר חול, נפתלי פרידלנדר 

פלג

 אלי שטיין - בהמשך לשיחתכם הטלפונית  ( + 12:30 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה )אופיר) 

  טיפול מניעתי בשריפות ביישובים מוקפי יער13:30 - 14:30
 - ניצן פלג(לשכה)

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

 (כפר תבור) סיום של שיר התעמלות קרקע19:30 - 20:30

יום חמישי 04 יולי
 חופית מאחרת מעט-קלינאית תקשורת לדניאל

 יציאה לרעננה07:00 - 07:30

 שרון נוסעת לשניידר עם נוגה07:30 - 08:00

 מועצה אזורית גליל תחתון - סיור במרכז גוגיה -09:00 - 11:00
 - ניצן פלג (רעננה , רחוב ירושלים 1 )עם הנהלת רשת אמי"ת 

 ישיבה בנושא יישובים גדולים משתתפים:אסיף 11:00 - 12:00
איזאק,גלית שאול,אושרת גני גונן,ניצן פלג,ניב ויזל,הדסה 

 -  (שדרות שאול המלך 8 תל אביב)אלמוג, שי חג'ג',איציק אשכנזי
ליאורה ברנס

 צהריים12:00 - 13:00

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

 ערב משפחות גליל תחתון בסחנה18:00 - 22:00

  ברכה שולחנות עגולים גיל שלישי בכפר קיש18:30 - 19:00
(כפר קיש)

 לברך - ערב נשים בנהר הירדן 20:30 - 22:00
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יום שני 08 יולי
 ניצן - כנס בדייטון , אוהיו

 צהריים12:00 - 13:00

יום רביעי 10 יולי
 ניצן - כנס בדייטון , אוהיו

 צהריים12:00 - 13:00

 (אגף  ברכות למאמני הספורט בגליל תחתון 20:30 - 21:30
 - ניצן פלגהחינוך )

יום שישי 12 יולי
 ניצן - כנס בדייטון , אוהיו

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 13 יולי
 ניצן - כנס בדייטון , אוהיו

  המופע המרכזי- פסטיבל צ'רקסי כפר כמא20:00 - 21:30
(מתנ"ס כפר כמא )

יום ראשון 07 יולי
 ניצן - כנס בדייטון , אוהיו00:00

יום שלישי 09 יולי
 ניצן - כנס בדייטון , אוהיו

 צהריים12:00 - 13:00

 אישי15:30 - 20:30

יום חמישי 11 יולי
 ניצן - כנס בדייטון , אוהיו

  ועדת רשות תמרור - ניצן פלג- יו"ר, 09:30 - 12:30
פרסמן,גלעד, רוזה- מהנדסת מתנ"ע,חברי ועדת תמרור- דודו 

ברגר,אבשלום חביב,דדי בן דד, מתכננים עפ"י זימון,נציגי 
 - יצחק פרסמן (חדר ישיבות )ישובים.

 צהריים12:00 - 13:00

 (לשכה) דלת פתוחה15:00 - 17:00

 - ניצן פלג היערכות לו"ז שבועית 16:00 - 16:15
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יום שני 15 יולי
 - ניצן פלג (אגף החינוך) מינהלת מצומצמת חינוך 08:30 - 09:30

 משוריין - זמן עבודה09:30 - 11:00

 צהריים12:00 - 13:00

 תכנית 214-0664730 חוות טורבינות דגניה ב - 14:30 - 15:00
במחוזית 

 (ירושלים) אישי16:00 - 20:30

יום רביעי 17 יולי
 יציאה לירושלים 08:00 - 08:30

 אזור תעשייה כדורי - מועצה אזורית גליל 11:00 - 12:00
תחתון: ניצן פלג (ראש המועצה), מתן, מושיקו, מירב, חגי, 

 (מינהל אזורי תעשייה, משרד הכלכלה ירושלים - רח' בנק מיכאל 
ישראל 5 בניין ג'נרי קומה 3 חדר 3053 (חניה בתשלום בחניון הלאום 

 - Yigal.Zarfati@economy.gov.ilבסינמה סיטי))

 (שדמות  כנס בנושא טורבינות - כנס תושבים 20:00 - 21:30
דבורה)

יום שישי 19 יולי
 צהריים12:00 - 13:00

שבת 20 יולי

יום ראשון 14 יולי
 ניצן - כנס בדייטון , אוהיו00:00

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

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

 (אילניה) מתנדבי מתנ"א אצל רגב אבני19:30 - 20:30

יום שלישי 16 יולי
 שרון חופש אירוע משפחתי

 פגישת הכנה ליגאל צרפתי - אביהו סופר, מוטי 08:00 - 09:00
 - ניצן פלג (לשכה )חן , פרסמן , נפתלי

 (לשכה) חן בן עטיה - שרונה- דלת פתוחה 09:00 - 09:30

 פגישת היכרות ועבודה עם סילבי פלצ'י- מנהלת10:00 - 11:00
 (לשכה)המתי"א

 ההזמנה עודכנה: מרכז רכיבת אופניים בכדורי 11:00 - 12:00
 (IDT) 12:00 - 11:00 ,2019 ובגליל התחתון, יום ג׳ 16 ביולי

(nitzanpeleg@glt.org.il)( לשכת ראש המועצה)  - 
royb@kadoorie.org.il

 צהריים12:00 - 13:00

 יציאה לכרמיאל12:30 - 13:00

 פגישה עם שלומי אטיאס - בנושא תקציב למיזם13:30 - 14:30
 בגבעת אבני  + רובי (החשב של הרשות)    ( שמוליק+ הדס )

 - ניצן פלג(משרד הרשות לפיתוח הגליל )

 אישי15:30 - 20:30

 לידיעה- ארוע תרבות - פסטיבל הרימון ה- 7 - 19:30 - 21:30
 (בית רימון)המכינה הקדם צבאית בית רימון

יום חמישי 18 יולי
 פגישה עם ראש מועצת משגב- דני עברי- בנושא09:00 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה)תקצוב עובדים לתוכנית מעברים 

 שיחת היכרות-  שי  - פקח חדש מחלקת איכות 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה)סביבה

 צהריים12:00 - 13:00

 (יער שוויץ) סיום קייטנת רותם  16:00 - 17:00

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

  חנוכת פארק המעיין " מעיין נון" - מ.מ. מגדל 19:00 - 20:30
(מגדל )

 לידיעה- אירוע תרבות של המועצה - "באהבה 20:30 - 21:30
 (פאב "המלתחה" בגבעת למוזיקה הישראלית" עם עינת שרוף

אבני)
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יום שני 22 יולי
 חתימה על מסמכי ההלוואה+שמואל אייזנברג- 08:30 - 08:45
 - ניצן פלג (לשכה)מגיעים מהבנק

 בית כנסת הזורעים  - ליאור שמיר, שחר שטדלר08:45 - 09:45
 - ניצן פלג (לשכה) ( שמוליק, פרסמן, אופיר) 

 פגישה בעניין צח"י עם עינת כספי וענבל 11:30 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)פולטהיים 

 רני איידלר - מנכ"ל תאגיד תמי"ר - בנושא 12:00 - 13:00
 -  (לשכה)הכנסת פחים כתומים  ( + מיקי רייך, שמוליק, נפתלי)

ניצן פלג

 פיקוח מי גת על ביצוע תשתיות מים וביוב 13:30 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה)בהרחבות ( יפת, אופיר, פרסמן, נפתלי)

 - ניצן  (לשכה) יאיר ריינמן -לביא -  דלת פתוחה 14:30 - 15:00
פלג

 אישי15:30 - 20:30

יום רביעי 24 יולי
 (לשכה ) דלת פתוחה - פגישה עם תושב09:00 - 10:00

 -  (לשכה) הנהגת הורי בית חינוך גלילי10:00 - 10:30
nitzanpeleg@glt.org.il

 -  (לשכה ) פגישת הכנה כנס תעשיינים כדורי 11:30 - 12:00
ניצן פלג

 צהריים12:00 - 13:00

  אלי -מובילי גליל תחתון-  בנושא מכרז הסעות 13:00 - 13:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 (חדר  ועדת משנה לתכנו ובניה גליל תחתון15:00 - 17:00
 - הדס הר-חולישיבות בניין המועצה כדורי)

 שמעון כ"ץ - כלניות 28 גבעת אבני - בהמשך 18:00 - 18:30
 - ניצן פלג (גבעת אבני)לפניות שלו למועצה 

 -  (אילניה ) הצגת תב"ע אילניה לתושבי היישוב 19:00 - 20:30
ניצן פלג

יום שישי 26 יולי
 צהריים12:00 - 13:00

שבת 27 יולי

יום ראשון 21 יולי
 (חגים דתיים יהודיים) צום י"ז בתמוז

 תתמ"ד - משה גודלבסקי , טלי -יו"ר ועד הורים, 08:00 - 09:00
 (לשכת ראש נציגי לביא בועד הורים, נתי רוזנצוויג, יאיר ריינמן

 יום הולדת לאימקה08:00 - 08:30

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

 מיזם קהילתי לבעלי צרכים מיוחדים- אלירם 09:30 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכה )אלימלך  ( נפתלי, עינת)

 פתיחת גן נוסף - גבעת אבני ( קובי וקנין, עינת 10:30 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה)כספי, יעל קרמר, גלעד וונא,אופיר)

 שטחים בכפר חיטים (בהמשך לשיחה של דניאל12:30 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה )מזור עם ניצן)   + יצחק פרסמן ,דניאל מזור

 -  (לשכה) לימור ספראי פגישה עם ניצן ונפתלי13:00 - 14:00
ניצן פלג

 אלי ציפורה - שיחה בנושא עמידה בתקציב ( 14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה)פינוי אשפה)

 - ניצן פלג (לשכה) הנהלה פעילה15:30 - 16:00

 (שדמות דבור כנס בנושא טורבינות (נועם תבור)19:30 - 21:30

 (תל אביב) ארוחת צוות20:30 - 21:30

יום שלישי 23 יולי
 יעל טכנולוגיות - מאיה שוורץ ואורי שקולניק - 09:00 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה)הצגת המיזם ובחינת שת"פ 

 אורית עבו - אישי 11:00 - 11:30

 - ניצן פלג (לשכה ) אלי פררה - גימלאים 11:30 - 12:00

 צהריים12:00 - 13:00

 ורד רוגל - קרן קרב ( יצחק אשחר+לימור 13:00 - 14:00
 - ניצן פלגספראי)

 (חדר ישיבות  ישיבת מועצת אשכול כנרת עמקים14:00 - 16:00
 - ניצן פלגגליל תחתון)

 א.ת. סמוך לבועיינה נוג'ידאת   (אופיר, נפתלי, 16:00 - 17:00
פרסמן, מוניר חמודה - ראש מ.מ. בועיינה נוגידאת פאוזי 

 - אופיר שיק (לשכת ראש המועצה- גליל תחתון )נוג'ידאת) 

 ועדה חקלאית  23.7.2019 בשעה 17:00 17:00 - 19:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות )במועצה

 (יקב כפר קיש) יום הולדת - איתם בירגר20:00 - 22:00

יום חמישי 25 יולי
 אוהד רויטמן - דלת פתוחה - שרונה  ( 08:30 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה)עינת,יצחק , הדס הר חול)

 כנס א.ת. כדורי - איציק נחום וכל בעלי העסקים10:00 - 13:00
 -  (אולם ישיבות)בא.ת. כדורי + מיקי + שמוליק + ניצן פלג

שמואל ענב

 גן נוסף בגבעת אבני  (יעל קרמר, אופיר שיק, 11:30 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)רוביק' סמאג'א, זאב שלו, תהילה ציטרון)

 (חדר  מרכז מועצות אזוריות - מטה מול מטה  13:30 - 15:45
 - ניצן פלגישיבות )

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

 פגישת המשך בנושא אוהד רויטמן - עם ועד 16:30 - 17:00
 - ניצן פלג (לשכה)שרונה 

 אישי17:00 - 22:00
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יום שני 29 יולי
 -  (לשכה ) עדי שרף - בנושא בית חינוך גלילי 08:45 - 09:30

ניצן פלג

 - ניצן פלג (לשכה) לימור סמראי-  פגישת עבודה 10:00 - 11:00

 עוזי קליגר - פגישה אישית 11:00 - 11:30

 צהריים12:00 - 13:00

 - ניצן פלג (לשכה) הנהלה פעילה13:00 - 14:00

 אישי14:00 - 19:30

יום רביעי 31 יולי
 יציאה לירושלים 09:30 - 10:00

 פגישה אצל אלי כהן שר הכלכלה עם עודד 12:00 - 13:00
 (משרד הכלכלה ירושלים)הלפרין ומוניר שיבלי

יום שישי 02 אוגוסט
  אספה כללית של עמותת בוגרי ביה"ס כדורי09:30 - 11:30

(כדורי- הבניין המרכזי)

 צהריים12:00 - 13:00

שבת 03 אוגוסט

יום ראשון 28 יולי
 חופית לא נמצאת- טיפול בבית חולים 

 (שרונה) הרצאה על יציאה לשטח  ( קנטי)09:30 - 10:30

 - ניצן פלג סיור של ח"כ אופיר סופר 10:00 - 14:00

 פגישה עם צביקה סלוצקי מנכ"ל ר.נ. כנרת - 14:30 - 15:30
בנושא כביש גישה ארבל , פנייה ימינה געת אבני  ( אושרי, רן 

 - ניצן פלג (לשכה)מולכו, מוטי) 

יום שלישי 30 יולי
 הדרכות שטח - קנטי 07:30 - 09:30

 מפגש ראשי רשויות - הרשות לפיתוח הגליל ( 09:30 - 14:30
במעמד מנכ"ל משרד הפנים, מנכ"ל נגב גליל, מנכ"ל הרשות 

 (עכו)לפיתוח הגליל)

יום חמישי 01 אוגוסט
 מתחם תיירות מצפה - רודי ברגר, יצחק פרסמן, 09:00 - 10:00

 - אופיר שיק (לשכה )אופיר שיק, שמוליק אייזנברג,אריק נמימי

 משה בן מאיר - מנכ"ל פרדס רימוני וראובן מס 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )(+אופיר)

  ישיבה + סיור מיקי חיימוביץ  -זבובים/מפטמות11:30 - 14:00
nitzanpeleg@glt.org.il -

 כדורי ( יישוב+ א.ת.)  - אופיר, פרסמן, עדי 14:30 - 15:30
 (לשכה- רובין, יואל ריבלין , אילן אייזן, עמית נצר, סיון נעמן

 - ניצן פלגמוא"ז גליל תחתון )

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

 ערב מספרי סיפורים לנוער ועד גיל 120- 19:00 - 20:30
 (ארבל)במסגרת חגיגות 70 למושב ארבל (שעה לא סגורה)


