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יום שני 01 אפריל
 (יערות הכרמל) כנס ראשי מועצות

יום רביעי 03 אפריל
 ( ביה"ס  מפגש 9 - עיצוב מערכת חינוך מוצלחת 09:00 - 17:00

ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית- האוניברסיטה העברית - קמפוס הר 
הצופים ירושלים )

 12:45 גיל ששון - ועדה מחוזית - התנגדויות 12:30 - 13:00

 (אולמי מאגיה) חתונה -  שירה וליאב 19:30 - 21:30

יום שישי 05 אפריל
 (מתחם  מסע אופנועים לזכר מוריץ לוי מאילניה10:30 - 12:30

אתר גולני)

 ארוע של מחלקת צעירים--יריד הריון ולידה- 11:30 - 12:30
ברחבת מיון יולדות בפוריה (יוזמה של מרכז צעירים)

 - נפתלי פרידלנדר אירוע ביקב נטופה12:00 - 13:00

 (יקב  פגישה עם יהודה דרור בנושא הצעדה12:30 - 13:30
 - ניצן פלגנטופה)

שבת 06 אפריל

יום ראשון 31 מרץ
 (יערות הכרמל) כנס ראשי מועצות08:00

 תב"ע אילניה  ( אריק גודס, הדס הרחול, יצחק 08:00 - 09:00
 - ניצן פלג (לשכה)פרסמן)

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

 (אולם  טקס קבלת פרס החינוך הדתי הארצי 15:30 - 17:00
 - ניצן פלגוואהל - אוניברסיטת בר אילן)

יום שלישי 02 אפריל
 (יערות הכרמל) כנס ראשי מועצות09:00

 שובל עטיה - צילומים לסרט  (050-6797717)14:00 - 14:30

 חנוכת האב בתבור - מרחב עבודה קהילתי 16:30 - 17:00
 (כפר תבור - מועדון אביב)משותף

 קורס ועדים חדשים - מפגש סיכום 19:00 - 20:00

 ערב פרידה - אסתר ודוד - חדר ישיבות במועצה19:30 - 21:00

 לידיעה- אירוע תרבות של המועצה - "אם אנחנו20:30 - 21:30
 (אולם כפר נהר הירדן בגבעת כבר כאן אז למה לא להנות מזה?" 

אבני)

יום חמישי 04 אפריל
 יוסי  אפנר - טקס פתיחה בגליל תחתון - 07:00 - 07:30

 (כדורי )נפגשים בשביל ישראל 

 דלת פתוחה ראיון עם זואי08:30 - 09:00

 (גיל  יום המעשים הטובים במועצה - גיל הגליל 09:30 - 12:30
 - ניצן פלגהגליל)

 12:45 ביקור בכדורי  של אורי אור - יו"ר הנהלה 12:45 - 13:45
 המועצה לשימור אתרים  ( יחד עם עומרי שלמון ואורי בן ציוני) 

( חדר ישיבות הנהלה , כדורי )

  לילך גפני - יועמ"ש זמני לועדה - פגישת היכרות14:00 - 15:00
 - ניצן פלג(לשכה )

 יציאה לתל אביב 15:30 - 16:00

 (בית  הענקת פרס יגאל אלון לחקלאי כדורי 18:30 - 20:00
הפלמ"ח- אולם מלווי השיירות, רח' לבנון 10, תל אביב)
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יום שני 08 אפריל
 8:15- טקס פתיחת תחרות אתלטיקה- כפר 08:00 - 08:30

תבור 

 שיח היכרות  וסיור מתנ"ס מבואות חרמון - 09:00 - 10:30
 - ניצן פלג (צומת כח )מועצה אזורית גליל תחתון 

 (לשכה ) ירין - רדיו קול רגע 11:30 - 12:00

 רחלי בן זקן - בנושא שרונה 12:30 - 13:00

 פגישה עם היזם של השדה הסולארי - שדה אילן13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה )( EDF - יזמים - ליאור / מוטי ,  מוטי דניאלי )

 יציאה לנצרת14:00 - 14:30

 נחלה 14 מרכז תורני- כפר זיתים- מר' ניצן פלג, 15:00 - 16:00
מר' יצחק פרסמן, מר' יהודה הרצליך, עו"ד אבנר צור ומר' 

שלמה גץ- נציגי רמ"י- תמיר, ערן, אפרת, הילה, איריס, מיכל 
 ( לשכה תמיר ברקין- רח' חרמון 2 נצרת אפרתי, כרמלית, עידית

 - תמירעילית (בניין מלון פלאזה קומה 8, חדר 813) טל'- 04-6558202)
(ZTAMIR) ברקין

 (כוכב הים קיסריה) חתונה שיראל ואמיתי 18:00 - 19:30

 לידיעה- ארוע תרבות - "רוח גלילית" -בית 20:30 - 21:30
מדרש בגליל התחתון - "איך יוצאים ממצריים" עם הרב יהודה 

 - ניצן פלג (ספריית "יד ששון" בלביא)גלעד והרב זאב קיציס

יום רביעי 10 אפריל
 ( ביה"ס ע"ש פדרמן  מפגש 10 - עיר העתיד 09:00 - 15:00

למדיניות ציבורית- האוניברסיטה העברית - קמפוס הר הצופים 
ירושלים )

 כנס עובדים של החברה להגנת הטבע - בי"ס 18:00 - 20:30
 (פרטים מאיריס האן לקראת המועד )אלון תבור 

 לידיעה- ארוע תרבות- צליל גליל- בוביזמר- 20:30 - 21:30
 ערב זמר לקראת חודש האביב- עם הבןביזמר ארבל פישלר

 - ניצן פלג(בית העם שדמות דבורה)

יום שישי 12 אפריל

שבת 13 אפריל

יום ראשון 07 אפריל
 - ניצן פלג (לשכה) הנהלה פעילה 08:30 - 09:30

 פתרון ביוב לביא וקרית חינוך ( יפת , יצחק 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )פרסמן, שמוליק, ענבל אברהם,)

 ביקור קצר - בכדורי יסודי - אפיית מצות ( הרב 11:00 - 11:30
רוזנבלט )

 תקציב 2020 - כדורסל /כדורגל ( בהמשך 12:00 - 13:00
 - ניצן  (לשכה)לישיבה שהתקיימה)  (+ נפתלי, ארי, שמוליק)

פלג

 שביל הגליל - (ר.נ.-ענת ברזילי , שירי פרידמן , 13:00 - 14:00
 - ניצן  (משרד סגן )מועצה: יצחק אשחר, יעל עפרוני, רון תירוש)

פלג

 קביעת מדיניות שדות פוטו וולטאיים ( 14:30 - 15:30
נפתלי,פרסמן, מיקי ,אופיר, עדי רובין, נועם תבור, ישראל פריד

 דו"ח הוועדה להסדרת ועדים מקומיים - הכנת 16:30 - 17:00
 - ניצן פלג (לשכה)התייחסות  ( נפתלי +פרסמן)

  ישיבת הנהלה - (7.4.2019 בשעה 17:30)17:30 - 19:00
 - ניצן פלג(לשכת ראש המועצה )

 הצגת תכניות סופיות של בית הכנסת במושב 20:00 - 21:00
 (בית העם , הזורעים )הזורעים 

יום שלישי 09 אפריל
 בחירות לכנסת 08:002019 - 20:00

 לידיעה - ארוע תרבות - טיול אביב עם ביה"ס 09:00 - 12:00
שדה גליל - מסלול מעגלי באורך של כ-3 ק"מ העובר במעיין 

 -  (נקודת מפגש- שדמות דבורה)החמישה וחורשת עצי האהבה
ניצן פלג

יום חמישי 11 אפריל
 חופית מאחרת מעט בבוקר- קלינאית תקשורת לדניאל...

 יציאה לתל אביב09:00 - 09:30

 (אולמי אחוזה -  הרמת כוסית שלטון מקומי 11:00 - 13:00
מודיעין )

 פתרון קצה הזורעים - מועצה אזורית גליל 14:00 - 15:00
 (חדר ישיבות , קומה 3,  בניין רשות המים - המסגר 14 תל תחתון 
 - ניצן פלגאביב )

 מסעדת נוער מצפה נטופה 17:00 - 19:00

 מסיבת סיום הנדסאים- כדורי 20:00 - 21:00



3 ניצן פלג12:00 02/05/2019

שוהדגבא

1234
567891011

12131415161718
19202122232425
262728293031

מאי 2019

שוהדגבא

123456
78910111213

14151617181920
21222324252627
282930

אפריל 2019

14 אפריל 2019 - 
20 אפריל 2019

יום שני 15 אפריל
 - ניצן פלג (אילניה) סיור - גלעד צור - אילניה 08:30 - 09:00

 תוכנית ניהול אגני לנחלי עוטף התבור- פגישת 10:00 - 12:30
 - Rashut  (משרדי רשות ניקוז ירדן דרומי, בית השיטה)צוות היגוי

Hanikuz Yardend Dromi

 הצגת הסימולטור ( אל"מ איציק בר - מח"ז 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות)צפון)

  (חדר ישיבות ) הצגת תרגיל חירום  של המועצה 14:00 - 14:30
- ניצן פלג

  מוטק'ה פנחסוב + איציק נחום ( + נפתלי) 14:30 - 15:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 פרי ניר- קדמת גליל  (מיקי, יפת, איציק נחום , 15:30 - 16:00
 - ניצן פלג (לשכה)שמוליק, פרסמן)

 - ניצן  (לשכה) שרונה- צוות אוויר נקי  ( + מיקי) 16:00 - 17:00
פלג

יום רביעי 17 אפריל
 שלום אביטן - מפקד מרחב כנרת - משטרת 08:30 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה )ישראל 

 - ניצן  (לשכה) חיים חליווה- עיתון כוכב הצפון10:00 - 11:00
פלג

 ענת יבין - אישי 11:00 - 11:30

 שלומית קירצמן - נושאים שוטפים 12:00 - 12:30

 הזורעים ( עינת כספי , לי-את ברנוי , אמיתי 12:30 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכה)קהלני, אדווה שמיר, איתי אמרוסי )

 רעות קליין - אילניה - בנושא התב"ע  ( + 13:00 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה )פרסמן, הדס ) 

 מוניר חמודה - ראש מועצה מקומית בועיינה 14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה )נוג'ידאת בנושא פארק קק"ל 

 - ניצן  (לשכה) נטע- לי  פרידלנדר  (+ נפתלי )15:00 - 16:00
פלג

 הימנותא - החלפת קרקעות מצפה נטופה  (ניצן 17:00 - 18:00
 - ניצן פלג (מצפה נטופה )+ נפתלי) 

 בועיינה נוג'ידאת - ארוחת ערב עם עימאד 18:00 - 20:00
 (בועיינה נוגידאת )סולימאן  

יום שישי 19 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים) ערב פסח

שבת 20 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים) פסח

יום ראשון 14 אפריל
 תיאום נוהל רכש (שמוליק, מוטי בוהדנא, 08:00 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה)נפתלי) 

 - ניצן פלג ניחום אבלים - אילניה 09:00 - 09:30

 (חדר  הרמת כוסית לפסח לעובדי המועצה 10:00 - 11:00
 - ניצן פלגישיבות )

 אזור תעשייה משותף ( כפר תבור, גליל תחתון , 11:30 - 12:30
 (שיבלי  - לשכת ראש המועצה )שיבלי) 

 יוחנן ארנון - שרונה - דלת פתוחה ( פרסמן, 14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה )הדס הר חול , שניר) 

 - ניצן פלג (לשכה ) הילה דנינו - בנושא חינוך 15:00 - 15:30

 לוויה - דוד גולדשטיין ז"ל  - טוהר רחל 16:00 - 17:00

 ישיבת מליאה  (14.4.2019 בשעה 18:00) 18:00 - 19:30
 - ניצן פלג (חדר ישיבות )והרמת כוסית לפסח 

יום שלישי 16 אפריל
 (נצרת - משרד  פגישה מקדימה - יצחק אשחר08:30 - 09:00

 - ניצן פלגהחינוך)

 פ.ע. עם ניצן פלג ראש מוא"ז גליל תחתון ויצחק09:00 - 10:00
אשחר - בנושא חינוך אנטרופוסופי + גנים + עין דור גזית 

 (לשכת מנהלת המחוז, משרד החינוך נצרת עילית, +כפר חיטים
 - אורנה שמחוןקומה 2 חדר 402)

 פגישה עם מתכנן המחוז - יהונתן ליטאנט כהן  11:30 - 13:00
 (משרד- בנושא הרחבות יישובים ( + נפתלי, פרסמן, עדי רובין)

 - ניצן פלגשל יהונתן - נצרת)

 פגישת עבודה עם שלמה פייבלוביץ מנהל מחוז 13:30 - 14:30
גליל משב"ש- ניצן פלג ראש המוא"ז גליל תחתון  (אופיר שיק, 

 -  (משרד של שלמה - נצרת - רחוב המלאכה 3 )שמוליק, פרסמן)
ניצן פלג

 (חדר ישיבות מועצה  מועצת אשכול כנרת עמקים 15:30 - 17:30
 - ניצן פלגאזורית גליל תחתון )

 (לשכה-  שניר אריש+ אלון לרנר - אנתרופוסופי 17:30 - 18:00
 - ניצן פלגגליל תחתון )

יום חמישי 18 אפריל
 (במשרד הבינוי והשיכון - שד'  הרחבת שדה אילן09:30 - 10:30

 - אסנת קמחימנחם בגין 125, קומה 10)
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יום שני 22 אפריל
 (חגים דתיים  חול המועד פסח (היום הראשון -מחוץ לישראל)

יהודיים)

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

 (נקודת כינוס  פסטיגליל- הפנינג ניווט בכדורי09:00 - 12:00
 - ניצן פלגבמדשאה בכפר הנוער החקלאי כדורי )

 (כפר נהר הירדן  אתניקס - במסגרת פסטיגליל 20:30 - 22:30
 - ניצן פלגבגבעת אבני)

יום רביעי 24 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד פסח (היום הרביעי-ישראל)

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

 ליל הסדר עם ארגון נכי צה"ל - שדמות דבורה 19:00 - 20:00

 "שלושתנו" - דורית ראובני, חנן יובל ואורי הרפז20:30 - 22:30
- נהר הירדן 

יום שישי 26 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים) שביעי של פסח

שבת 27 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים) איסרו חג פסח (ישראל)

 (חגים דתיים יהודיים) חג שני של פסח (מחוץ לישראל)

יום ראשון 21 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים) חג פסח (היום השני-מחוץ לישראל)

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

יום שלישי 23 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד פסח (היום השלישי-ישראל)

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

 פסטיגליל- הפנינגליל+ הופעה של סטטיק ובן 10:00 - 16:00
 - ניצן פלג (כפר נהר הירדן)אל בשעה 13:00

 קוקטייל במסעדת עין גב19:30 - 20:30

 פסטיבל עין גב- "נעשה לנו חג" 20:30 - 22:30

יום חמישי 25 אפריל
 (חגים דתיים יהודיים) חול המועד פסח (היום החמישי-ישראל)

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

 (קבר יתרו ) חג נבי שועייב 10:00 - 12:00
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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 )

  ועדת היגוי - תכנית מתאר כוללנית עילבון08:30 - 10:30
 - Inbar Lederman(לשכת תכנון מחוז צפון- אולם הועדה)

 - 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 - יועמ"

 - 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


