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יום שני 29 אפריל
  עידן גרינבאום - בנושא שת"פ בתחום התרבות 09:00 - 10:00

 - nitzanpeleg@glt.org.il(עמק הירדן - לשכה של עידן )

 יום קהילה- משטרה ברוטמן - לידיעה 09:00 - 11:00

 רן קיוויתי - מנהל הסוכנות לעסקים קטנים 11:00 - 12:00
 (לשכה)ובינוניים משרד הכלכלה 

 ועד אגודה כפר קיש בנושא הסדרת המזבלה 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה )הישן כפר קיש 

 יציאה לתל אביב13:00 - 13:30

 (וואהל סנטר אירוע הצדעה לנשים שורדות שואה15:00 - 17:30
- רמת גן , רח' מקס וואנה ווב)

יום רביעי 01 מאי
  ברוך פרידמן - שדמות דבורה - דלת פתוחה 10:30 - 11:00

 - ניצן פלג(לשכה )

 חגי עמיצור  - אסטרטגיות תיירות ,פעילויות 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)חינוכיות ותיירותיות (+ אופיר)

  בני גורפינקל - שדמות דבורה - דלת פתוחה 12:00 - 12:30
(לשכה)

 עודד הלפרין13:00 - 13:30

 יריד תעסוקה- קדמת גליל 14:00 - 16:30

 - ניצן פלג (חדר הישיבות) מפגש תיירנים 17:00 - 19:00

יום שישי 03 מאי

שבת 04 מאי

יום ראשון 28 אפריל
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה 08:30 - 09:30

 מפעל הפיס - תקציב תכנית החומש ויעדי סיוע 10:00 - 12:00
 (בית מפעל הפיס - הפטמןחדשים ( מפגש לראש המועצה וגזבר) 

 - ניצן פלג3, חדר ישיבות גדול קומה 6 )

 - (לשכה) קובי - ליסקאר  ( חתימות ) + שמוליק 14:00 - 14:30
ניצן פלג

 בתיה חנניה - בנושא הצגת פרויקט בית לחיים  15:00 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה )(+ ציון , נפתלי)

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

יום שלישי 30 אפריל
 - ניצן פלג תרגיל חירום מועצתי 08:00 - 12:00

 - ניצן (לשכה) שלומית קירצמן - נושאים שוטפים 12:00 - 13:00
פלג

 אישי15:30 - 20:30

 זיכרון בסלון - תומר שוורץ20:00 - 21:00

 לידיעה - ארוע תרבות -  דור לדור יביע- 20:30 - 21:30
"שכנים"- לקראת יום הזיכרון לשואה- סטנדאפ דור שני עם 

 - ניצן פלג (בית העם קיבוץ לביא)זהבה קור

יום חמישי 02 מאי
 (ישראל) יום השואה

 פגישת היכרות עמרי בונה (מנהל מחוז צפון 08:30 - 09:30
 (- קק"ל) עם ניצן פלג - ראש המועצה האזורית הגליל התחתון 

 - ניצן פלגלשכת ראש המועצה מועצה אזורית גליל תחתון )

 - ניצן פלג (גיל הגליל) טקס יום השואה09:45 - 11:00

  פארג' פרג'  - פרוגרמה חינוכית ל- 2020  12:00 - 13:00
 - ניצן פלג(לשכה )

 -  (לשכה ) קובי סלע - שדה אילן - דלת פתוחה 14:00 - 14:30
ניצן פלג

 מדיניות מפטמות במועצה  (נציגי ועדה 15:00 - 16:00
חקלאית, נציגי ועדת איכות סביבה, מיקי רייך, פרסמן, הדס הר

חול, שמוליק ענב, לילך - יועמ"ש ועדה, שגיא רובינסקי - 
 - ניצן  (חדר ישיבות )יועמ"ש מועצה)    2.5.2019 בשעה 15:00

פלג

 - ניצן פלג (לשכה) ועד שרונה עדכונים16:00 - 16:30

 חלוקת נרות זיכרון בשדמות -יואב בן זאב, 17:30 - 19:30
בלומנזון יחיעם, חנה אופנהיים, ריימונד יובל, קהת נחמה 

 זיכרון בסלון - חן גביע - שדמות דבורה20:30 - 21:30
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יום שני 06 מאי
 8.30 שלומית קירצמן - פרויקט פר"ח ( +שיר 08:30 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה)מרגולין והדס )

 בנצי יעקב בנציון - יו"ר ועדה מרחבית גליל 09:00 - 10:00
 (לשכה )מזרחי 

 סיור עם מאיר צור  בנושא חוות מחנכים  ( יפתח12:30 - 14:30
 - ניצן פלג (ייקבע בהמשך - נפגשים במועצה )גיא,נפתלי,אופיר)

 -  (יד ששון - לביא ) פגישה עם הנהלת יד ששון 15:00 - 16:00
ניצן פלג

 - ניצן פלג (לשכה) ועדת חינוך 17:00 - 19:00

 זיכרון בסלון - הזורעים - בית העם 20:00 - 21:00

יום רביעי 08 מאי
 (ישראל) יום הזיכרון

 מירוץ - יוסף בוקיש ז"ל 06:00 - 08:00

  טקס זיכרון לחללי צה"ל ולחללי פעולות האיבה11:00 - 13:00
 - ניצן פלג(אנדרטת הזיכרון בצומת גולני)

 עובדים עד 13:0013:00 - 13:30

 טקס יום העצמאות - שדה אילן 20:00 - 21:30

יום שישי 10 מאי

שבת 11 מאי

יום ראשון 05 מאי
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה 08:00 - 09:00

 פגישת הכרות אורי בן ציוני ועמרי שלמון - 09:00 - 10:00
 - אורי  (לשכת מועצה אזורית גליל תחתון )מועצה לשימור אתרים

בן ציוני

 (חנתון - צומת המוביל ) בני מצווה רוטמן 10:00 - 12:30

 לוויה - הבן של רחל שרון ז"ל12:00 - 13:30

 (לשכה) יואל ביאלה - יועץ של עודד הלפרין 15:00 - 16:00

 יצחק קוך - בנושא אמרי קוך - תוכניות לבנייה 16:00 - 16:30
 - ניצן פלג (לשכה )חקלאית 

 אליפות נערים א' עמקים - גליל תבור מול 18:00 - 18:30
 (כפר תבור- אולם ספורט )הפועל עפולה

 (בית העם  טקס זיכרון - חללי גליל תחתון 19:00 - 21:00
 - ניצן פלגשרונה)

יום שלישי 07 מאי
 - nitzanpeleg@glt.org.il טקס גנים יום העצמאות08:30 - 10:30

 אוסי אבן צור - מנהלת בית חינוך גלילי - פגישה11:00 - 11:30
אישית

 פגישת היכרות בנק לאומי (רינת, יפית, שוקי) 11:30 - 12:00
 - שמואל אייזנברג (לשכה)+ניצן, שמוליק, אורטל

 FW: תכנית מס' 206-0409045 ג/24607 נחלה 13:20 - 13:40
 (אולם ישיבות, בניין סיטי 1, מס' 34 שדמות דבורה - אילת יוסף 

 - אזור התעשיה ג', רח' מעלה יצחק 29, נצרת עלית)
mavat_system@iplan.gov.il

 מכרז מנהל אגף חינוך - מיון קורות חיים   15:30 - 17:30
(נפתלי, אורלי, יצחק אשחר, יעקב שבות , אלי מאירי, אלירם 

 - ניצן פלג (לשכת ראש המועצה )אלימלך?) 

 כפר זיתים - טקס יום הזיכרון20:00 - 21:30

יום חמישי 09 מאי
 (ישראל) יום העצמאות
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יום שני 13 מאי
 אילנה טלבי - משרד התחבורה 10:00 - 10:30

 (כנסת) בצלאל סמוטריץ' - חדר 11:301467 - 12:00

 (כנסת) הרב רפי פרץ - חדר 12:001453 - 12:30

  גאל גרינוולד - ראש החטיבה להתיישבות 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג(ירושלים - בניין המוסדות הלאומיים )

 פגישות בכנסת15:00 - 17:00

יום רביעי 15 מאי
 - ניצן  (חדר ישיבות ) בית קשת - מטה מול מטה 08:30 - 10:00

פלג

  קובי ליסקאר- חתימה על חוזים לרכבים 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 פריניר - בנושא שפכים - פגישה עם תומר 10:30 - 11:30
 צ'סקלה ועודד דוד  ( + איציק, יפת, פרסמן, מיקי ,שמוליק)

 - ניצן פלג(לשכה)

 (לשכת ראש  קרלוס שדמות דבורה דלת פתוחה13:00 - 14:00
המועצה)

 חנוכת בניין חדש - הודיות 16:00 - 17:00

יום שישי 17 מאי
 מירוץ הר לעמק 00:00

 - ארי מובסוביץ (הר תבור) מרוץ התבור ה06:0067 - 10:30

 יום הולדת ענת כרמי יבין07:30 - 08:00

שבת 18 מאי

יום ראשון 12 מאי
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה 08:30 - 09:30

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

 (לשכה) סיגלית גל - דלת פתוחה 12:00 - 12:30

  יהודית בן גל ( גבעת אבני) + דני לור, פרסמן12:30 - 13:00
 - ניצן פלג(לשכה )

 פגישה עם ליאורה טושינסקי - יועצת ארגונית - 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה)היכרות עם ראש המועצה ניצן פלג 

 כפר חיטים קו צפוני ( דניאל מזור, יוסי פיניאן,גד14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה)נחום ,  יצחק פרסמן)

 קיבוץ לביא - נושאים בגוף המייל   (אופיר שיק,  15:30 - 16:30
 - ניצן פלג (לשכה )חיים קליין , עוזי פלגי , יאיר ריינמן?) 

 פיתוח תיירות בת קיימא במועצה - מועצה 16:30 - 17:30
 - ניצן פלג (חדר ישיבות)אזורית גליל תחתון

 (לשכה ישיבת הנהלה   12.5.2019  בשעה 18:0018:00 - 19:00
 - ניצן פלג)

יום שלישי 14 מאי
 שת"פ בנושא חינוך  (עודד הלפרין, מירה 08:30 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכת ראש המועצה גליל תחתון)המאירי, אלון שוורץ)

 - ניצן  (כדורי ) סיור של אילנית שושני - כדורי 11:00 - 14:00
פלג

 (לשכה) זאב ביזינסקי - שרונה - דלת פתוחה 15:00 - 15:30

 אישי16:00 - 20:30

יום חמישי 16 מאי
 מירוץ הר לעמק 00:00

 - ניצן  (שדה אילן) סיור בשדה אילן - ארז די טור 08:00 - 08:45
פלג

 -  (אילניה) סיור באילניה - אורית עבו, הדס דרי 08:45 - 09:30
ניצן פלג

 - ניצן  (לשכה) רוני דוקטורי- תכנון כדורי החדש10:00 - 11:00
פלג

  אלדד קונשטוק - דלת פתוחה-  כפר קיש12:00 - 13:00
(לשכה)

 שחר טייטלר- בנושא בני המושבים  ( תושבת 13:00 - 13:30
 (לשכה)שרונה) 

 מירוץ הר לעמק 15:00 - 22:00
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יום שני 20 מאי
 - ניצן פלג (חדר ישיבות ) אילניה - מטה מול מטה 08:30 - 10:00

 -  (לשכה ) דורון אביטן - ארבל - דלת פתוחה  10:00 - 10:30
ניצן פלג

 הפקעות כפר קיש -יצחק פרסמן+ הדס הר חול 10:30 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה)+ לילך

 תכנון אזור תעשייה משותף -  (ראסם - משרד 11:00 - 12:00
 - (לשכת ראש המועצה - גליל תחתון )הכלכלה ) + נפתלי, אופיר 

ניצן פלג

  פמי פרימיום  - פגישת היכרות ( טליה , נפתלי) 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג(לשכה )

 לידיעה - הצגת תכנון רעיוני שביל נוף סירין  13:00 - 14:00
 (מוא"ז גליל תחתון - (אופיר, פרסמן, ענת ברזילי, יוחאי קורן) 

 - ניצן פלגלשכת ראש המועצה )

 פגישת היכרות - מיכל ארבץ- מנהלת אשכול 13:30 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה)מזרחי עמק יזרעאל 

 - (מועצה) ועדת משנה לתכנון ובניה גליל תחתון15:00 - 17:00
הדס הר-חול

יום רביעי 22 מאי
 - ניצן פלג (לשכה ) ועד הורים יד ששון 08:00 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה) שירת הגליל - יהודה הרצליך 09:00 - 09:30

 ששי שילה - מנכ"ל אוטומציה -פגישת היכרות   10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )(שמוליק, אורטל, נפתלי, אבי בר יאיר)

 שת"פ כפר תבור - גליל תחתון עם כפר הילדים 12:00 - 13:30
 - ניצן פלג (כפר נהר הירדן - גבעת אבני )נהר הירדן 

 (לשכה  סרור הדס וליטל בוהדנא - דלת פתוחה 14:00 - 14:30
 - ניצן פלג)

 - ניצן  (לשכה) איתי בנק הפועלים  (+שמוליק)14:30 - 15:00
פלג

 15:00 - שת"פ קופ"ח כללית - ד"ר מרדכי דיין - 15:00 - 16:00
 מנהל המחוז , ד"ר אפרת הר לב - מנהלת רפואית  (יעל קרמר)

 - ניצן פלג(לשכה )

  תמיר ישינסקי - שדמות דבורה - דלת פתוחה 16:30 - 17:00
(לשכה)

 (שדמות דבורה) אזכרה17:30 - 18:30

יום שישי 24 מאי
 מפגש עם הבנות שמתראיינות ליישובים 09:00 - 09:30

 (הזורעים)במסגרות הקול שוקרא שהופץ

שבת 25 מאי

יום ראשון 19 מאי
 יעל בן חור -  אילניה - דלת פתוחה  ( + פרסמן, 10:00 - 10:30

 - ניצן פלג (לשכה )הדס) 

 -  (לשכה) בנק מזרחי- מנהל הבנק (+ שמוליק)10:30 - 11:00
ניצן פלג

 יציאה לנחל שורק 11:00 - 11:30

 (נחל  פגישת ראשי רשויות בנושא בני המושבים 13:00 - 15:00
שורק )

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

יום שלישי 21 מאי
 גיל הגליל - המשך פעילות  ( יואב בן זאב, עינת 09:00 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה)כספי, ענת כרמי, נפתלי, שמוליק)

 צהלון - מנהל מחוז צפון רשת אמי"ת - היכרות09:30 - 10:30

 10:45- סיור בבית ספר עלי גבעה  ( קובי + 10:45 - 12:15
 - אופיר שיק (עלי גבעה)גלעד) 

 11:00 - יום הוקרה למתנדבים - ברכה - משרד 11:00 - 11:30
 (בית העם לביא)הביטחון - שיקום טבריה 

 נעמה חקלאי + קובי וקנין בנושא ייחודיות של 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה )בית הספר 

 -  (חדר ישיבות ) מטה מול מטה - שרונה-  סופי 14:00 - 15:30
ניצן פלג

 (שדמות דבורה (שדמות דבורה,  דני עטר - שדמות16:00 - 18:00
 - Meẖoz HaẔafonnitzanpeleg@glt.org.il, ישראל))

יום חמישי 23 מאי
 (חגים דתיים יהודיים) ל"ג בעומר

 - ניצן פלג (לשכה) הנהלה פעילה08:00 - 09:00

 תת"ל 76 - שגיא רובינסקי +נועם תבור+ הדס 09:30 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה)הרחול 

 כח אדם בגנים - לשנת תש"פ  ( שמוליק, אורטל,10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )אורלי, נפתלי, יעל קרמר) 

 פגישת ראשי מועצות (בלבד!) - הצגת הנוער 13:00 - 16:00
העובד והלומד והשומר החדש - בנושא תנועת הנוער

 ל"ג בעומר- תהלוכה ומופע- ארוע אזורי (הרב 17:00 - 18:00
 (גבעת אבני (מיקום מדויק ימסר בהמשך...במרכז יוסף רוזנבלט)

המסחרי או באמפי))

  ישיבת הנהלה - כפר חיטים (מזכירות היישוב)18:00 - 20:00
(כפר חיטים )

21:30 - 20:30 - TED לידיעה- ארוע של מרכז צעירים - גלילי 
 (מחלבות שדמות דבורה)הדס אלעד 
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26 מאי 2019 - 
01 יוני 2019

יום שני 27 מאי
 ניצן חופשה משפחתית

 דיון בנושא מסמך העבודה לתכנון ישובים 09:00 - 13:00
 - יהונתן  (ועדה מקומית לתו"ב עמק המעיינות )כפריים - מחוז צפון 

כהן-ליטאנט

 לידיעה- ארוע תרבות של המועצה - הצגה "אני 17:30 - 18:30
 ירושלמי" לקראת יום ירושלים -- מזכרונותיו של יהורם גאון

(כפר נהר הירדן)

יום רביעי 29 מאי
 ניצן חופשה משפחתית

יום שישי 31 מאי
 שמואל אבואב -מנכ"ל משרד החינוך מבקר 08:00 - 09:00

 - ניצן פלג (ישיבת אורות הזורעים)באורות הזורעים

  9:45 - צילומי קליפ פרידה מיורם המאירי 09:30 - 10:00
(רחבת י"ב בכדורי )

 מכירת מאפים - גיוס תרומות לקייטנת רותם - 11:00 - 14:00
מצפה נטופה

 (חוף חוקוק) סיום חוג סיירי הגליל12:00 - 13:00

 (תמרת) אירוע תודה מירוץ הר לעמק17:00 - 18:00

שבת 01 יוני

יום ראשון 26 מאי
 ניצן חופשה משפחתית00:00

 שרון שניידר 07:00 - 07:30

 (זאפה  אירוע התרמה חגיגי - כפר נהר הירדן 20:00 - 22:30
אמפי שוני )

יום שלישי 28 מאי
 ניצן חופשה משפחתית

 אישי15:30 - 20:30

יום חמישי 30 מאי
 ניצן חופשה משפחתית00:00

 (לשכה) דלת פתוחה15:00 - 17:00

 מכללת כישורי חיים חוגגת בת מצווה ( הזמנה 19:30 - 20:30
 (אשדות יעקב איחוד )של ירדנה אמסלם) 

 לידיעה- אירוע תרבות של המועצה - "באהבה 20:30 - 21:30
 (פאב "המלתחה" גבעת למוזיקה הישראלית" - עם שרהל'ה שרון

אבני)


