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יום שני 04 מרץ
  סיור בגנים עם יעל קרמר - שדה אילן והזורעים08:00 - 09:45
(בהתאם ללו"ז)

 חיים הכט + איציק נחום  (בהמשך לפגישה עם 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (אזור תעשייה קדמת גליל )חיים)

 בנק הפועלים11:00 - 12:00

 -  (לשכה) יפת - הכנה לפגישה עם שדה אילן 12:45 - 13:00
ניצן פלג

 קו סניקה קדמת גליל - שעובר בשטחי שדה 13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה )אילן 

 (אילניה) אבי רגב - אילניה 15:30 - 16:00

 מפגש עם נציגות הורי כפר חיטים ועידן 17:30 - 18:30
 -  (מוא"ז עמק הירדן )גרינבאום + אמיר מיכאל ועופר אידלברג

ניצן פלג

  20:15 ארוחת ערב עם צוות חינוכי יד ששון 20:00 - 22:00
(מסעדת בראבו - עפולה )

יום רביעי 06 מרץ
 (  מפגש 7 - פוליטיקה דמוקרטיה ואפקטיביות09:00 - 15:00

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

 כינוס חירום בנושא ועדות גבולות, חלוקת 16:00 - 17:00
 (מועצה אזורית חבל מודיעין)הכנסות וותמ"לים

 דר נדלר- JNF בוסטון תל אביב 18:00 - 18:30

יום שישי 08 מרץ
 (בית קשת - אזור תל גובל והאלון  חגיגן בטבע  09:00 - 11:00

הקשיש)

שבת 09 מרץ

יום ראשון 03 מרץ
  פגישה עם מנהלי מחלקות באגף החינוך 08:30 - 09:30

 - ניצן פלג(לשכה)

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

 ראיון ליאת רון 10:3010:20/10:30 - 11:00

 מכרז מט"ש כפר חיטים (שאול דוד, דוד ילוז , 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה)יפת, שמוליק, פרסמן)

 נחל קמה- הצגת הפרוייקט בפני גליל תחתון 12:30 - 14:00
 - Rashut  (מ.א. הגליל התחתון, לשכת ראש המועצה)וכפר תבור

Hanikuz Yardend Dromi

 דו"ח מסקנות ועדה גיאוגרפית - הכנת 14:00 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה)התייחסות ( פרסמן+נפתלי+אופיר)

 (לשכה דינה חנוכה - יו"ר ועד מקומי כפר זיתים  14:30 - 15:30
 - ניצן פלג)

 - ניצן פלג (לשכה) אלירם אלימלך  (+ נפתלי)15:30 - 16:30

 גן רימונים - שרונה  ( נטע שפיגלר צברי + 2 16:30 - 17:00
 - ניצן פלג (לשכה)הורים)

 מבנה רב תכליתי - מצפה נטופה  (מיכה 18:00 - 19:00
 (לשכהשגב-יו"ר ועד מקומי, פרסמן, עדי רובין, שמוליק, נפתלי)

יום שלישי 05 מרץ
 - ניצן פלג (לשכה ) ניצן אשבל  ( + נפתלי)08:00 - 09:00

 פגישת היכרות - החברה למתנ"סים - מנהל 09:00 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה )המחוז- משה חזות 

 אלמוג סילבר -שדמות דבורה - הצגת בי"ס 10:00 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכה)יסודי חדש בגזית 

 הדס דרי - חברת מליאה אילניה- פגישה אישית 10:30 - 11:00

 חיה שמלץ - המועצה לישראל יפה- סניף 11:30 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה )כרמיאל והצפון

 צעדת הארבל- עדכון לראש המועצה  ( ארי + 13:00 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה)נפתלי)

 אירועים יישוביים (ספורט, תרבות, "לזכר")- 13:30 - 14:30
 - ניצן פלג (לשכה)מעורבות המועצה

 טל קמחי - פתיחת מועדון כדורגל ששייך 14:30 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה)למועצה  (+ ארי מובסוביץ) 

 -  (לשכה ) עוזי קסלר - כפר קיש - דלת פתוחה  15:00 - 15:30
ניצן פלג

  מאירה אפק - בנושא מקהלת נגה - דלת פתוחה 15:30 - 16:00

 יגאל ויינר - רמ"ט הנהלה של האגודה להתנדבו16:30 - 17:30

יום חמישי 07 מרץ
 חלי יעקבס - מנכ"לית תיירות ניר דוד  (נפתלי +08:00 - 09:00

 - ניצן פלג (לשכה )רוביק' + חברי ועדת תיירות) 

 (לשכה) שונית עבאדי - ארבל - דלת פתוחה 09:00 - 09:30

 פגישת היכרות - מפקח ועדה מחוזית  -  דוד 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )סיטריק  (יצחק, שניר, הדס)(רון מניסטל)

 - ניצן פלג (לשכה ) גני וולדורף - גלית ארז 11:00 - 12:00

 בנק כפר תבור 12:00 - 12:30

 אילת מסינגר - אלומות אור  (רוטמן)- היכרות   12:30 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה גליל תחתון )(+ הילל הילמן)

 פגישת הכרות ועבודה עם יורם קרין ואלי 14:00 - 15:00
 - יורם קרין (לשכת ראש המועצה)מאירי- אשכול עמקים כנרת 

 עמית אהרון - כפר זיתים -  דלת פתוחה - 16:00 - 16:30
 - ניצן פלג (לשכה )הרחבת היישוב 

 עופר גרניצקי - הקמת מחלבה תיירותית - כפר 16:30 - 17:00
 - ניצן פלג (לשכה )קיש - דלת פתוחה 

 עופר בוסתן וגאזי נוג'ידאת - פגישת היכרות וע17:00 - 18:00

 -  (גבעת אבני ) חנוכת מגרש שחב"ק - גבעת אבני 18:00 - 19:30

 לידיעה- אירוע תרבות של המועצה - מופע "נשי20:30 - 21:30
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מרץ 2019

10 מרץ 2019 - 
16 מרץ 2019

יום שני 11 מרץ
 (מלון דניאל ים המלח ) סמינר הנהגות המושבים

 לידיעה- אירוע תרבות של המועצה - "רוח 20:30 - 21:30
 (ספריית ביה"ס "יד ששון" גלילית-בית מדרש בגליל התחתון"

 - ניצן פלגבלביא)

יום רביעי 13 מרץ
 שרון כנס מנהלות לשכה

 (לשכה) חללי עבודה משותפים - עודד הלפרין 08:30 - 09:30

 הדס אלעד + נפתלי  - בנושא מרכז צעירים - 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )(שותפות כפר תבור - פר"ח וכו') 

 ענת יבין -  (גיל הגליל ) - פגישה אישית 12:30 - 13:00

 אלעד אבגי - 053-4292466 - גבעת אבני - דלת 13:00 - 13:30
פתוחה --אלעד ביטל. יתאם מועד חדש בהמשך

 (לשכה ) עופר חקלאי - ארבל - דלת פתוחה 13:30 - 14:00

 - ניצן פלג (חדר ישיבות) ועדת מל"ח 14:00 - 15:00

 לוויה - סיון אנוש ז"ל בשדמות דבורה15:00 - 16:00

 (לשכה) אבי ניסקורן 17:00 - 17:45

 אסיפה בנושא שיבולת- בית רימון20:30 - 21:30

יום שישי 15 מרץ
 ניצן חופשה משפחתית

שבת 16 מרץ
 ניצן חופשה משפחתית

יום ראשון 10 מרץ
 (מלון דניאל ים המלח ) סמינר הנהגות המושבים00:00

 תכנון מבנה נוסף למועצה - פגישת היכרות עם 08:00 - 09:00
 (מועצה אזורית גליל תחתון - משרד סגן ראש אדר' רן בלנדר

 - ניצן פלגהמועצה )

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

יום שלישי 12 מרץ
 (מלון דניאל ים המלח ) סמינר הנהגות המושבים00:00

 שרון כנס מנהלות לשכה00:00

  סיור ח"כ אלי כהן באזור תעשייה קדמת גליל 11:20 - 12:30
 - ניצן פלג(אזור תעשייה)

 מוטי דותן - באזור תעשייה 12:30 - 13:00

 סיור בכניסה לשדמות דבורה ( בוהדנא + 16:30 - 17:00
 - ניצן פלג (שדמות דבורה)גלעד)

יום חמישי 14 מרץ
 שרון כנס מנהלות לשכה00:00

 ניצן חופשה משפחתית00:00

 סיור בהרחבה בגבעת אבני08:00 - 09:00

  חנוכת חדרי צינתור במעמד ח"כ ליצמן - פוריה13:00 - 14:00
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מרץ 2019

17 מרץ 2019 - 
23 מרץ 2019

יום שני 18 מרץ
 ניצן חופשה משפחתית

יום רביעי 20 מרץ
 ניצן חופשה משפחתית

 (חגים דתיים יהודיים) תענית אסתר

 ( ביה"ס ע"ש  מפגש 8- ניהול ציבורי מודרני 09:00 - 17:00
פדרמן למדיניות ציבורית- האוניברסיטה העברית - קמפוס הר הצופים 

ירושלים )

יום שישי 22 מרץ
 (חגים דתיים יהודיים) שושן פורים

 (צומת אילניה ) הפגנה נגד תחנת כוח 12:30 - 14:00

שבת 23 מרץ
  כנס הסברה באילניה - תחנת כוח מונעת גז 20:00 - 22:00

(מועדון נוער אילניה)

 לידיעה- ארוע תרבות של המועצה - אמירם 20:30 - 22:00
 -  (פאב המלתחה גבעת אבני)טובים-מופע סטנדאפ לכבוד פורים

ניצן פלג

יום ראשון 17 מרץ
 ניצן חופשה משפחתית

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

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

 אפליקציה חדשה לדו"ח הנוכחות - הדרכת כלל 11:30 - 12:30
 - נפתלי פרידלנדר (חדר ישיבות)העובדים והמנהלים

יום שלישי 19 מרץ
 ניצן חופשה משפחתית

יום חמישי 21 מרץ
 ניצן חופשה משפחתית00:00

 שרון וחופית בחופש-יום בחירה

 (חגים דתיים יהודיים) פורים קטן
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מרץ 2019

24 מרץ 2019 - 
30 מרץ 2019

יום שני 25 מרץ
 אבי בר יאיר בחופש מ-24/3/19 ועד 28/3/19

 - ניצן פלג (לשכה) יפת דוד - נושאים דחופים08:30 - 09:00

 דוד מלכה - מנהל בי"ס שדה אלון תבור - 09:30 - 10:00
 (לשכה )בנושא כנס חברה של החברה להגנת הטבע 

 סיור באזור תעשייה עם איציק נחום - לחברי 10:30 - 12:30
 - ניצן פלג (קדמת גליל )הדירקטוריון של אזור התעשייה 

 יוסי בן יוסף - מפקד תחנת כיבוי אש טבריה - 12:30 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה)פגישת היכרות 

  סיור עם יואב זקס -מנהרות כביש 6 החדשות16:00 - 17:00
 - ניצן פלג(יקנעם - לדבר עם יואב לתיאום נק' מפגש)

 ניחום אבלים יורם קרין    (כפר רופין)18:00 - 19:00

יום רביעי 27 מרץ
 אבי בר יאיר בחופש מ-24/3/19 ועד 28/3/19

 כנס כנרת החמישי בנושא מגמות חדשניות 09:00 - 13:00
 - מוטי דותןבמרחב הכפרי

 14:15 - פגישת היכרות חיים גבאי עם ניצן פלג 14:00 - 15:00
 ראש המועצה האזורית הגליל התחתון  ( + יצחק אשחר) 

 - ניצן פלג(לשכת ראש המועצה - גליל תחתון)

 פגישת היכרות דודו קוכמן- מזכיר תנועת 16:00 - 17:00
 (לשכה)האיחוד החקלאי  וירון סולומון 

 - ניצן פלג (חדר ישיבות ) ועדה חקלאית 17:3002/2019 - 19:30

 - ניצן פלג (אילניה - מזכירות ) ועד אגש"ח אילניה 20:00 - 21:30

יום שישי 29 מרץ
 עושים טוב - שיפוץ בשרונה 08:00 - 10:00

שבת 30 מרץ
 יום הולדת לניצן פלג

יום ראשון 24 מרץ
 אבי בר יאיר בחופש מ-24/3/19 ועד 00:0028/3/19

 - ניצן פלג (לשכה  + סיור ) בקעת בית נטופה 08:30 - 12:00

 לידיעה - פגישה אצל איציק נחום בנושא יריד 13:30 - 14:00
תעסוקה 

 (חדר ישיבות בניין  ועדת משנה לתכנון ובניה15:00 - 17:00
 - הדס הר-חולהמועצה)

 שיחה עם הסייעים בי"ס רוטמן  (נפתלי, אורלי, 17:00 - 18:00
 - ניצן פלג (חדר ישיבות )בשמת, רועי בר אילן) 

  חינוך אנתרופוסופי  (אלון לרנר ,גלית ארז)18:00 - 19:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 גל הירש אצל נוגה זיו לור 19:30 - 21:30

יום שלישי 26 מרץ
 אבי בר יאיר בחופש מ-24/3/19 ועד 28/3/19

 חופית מאחרת מעט בבוקר-רופאת התפתחות לדניאל

 (מרכז  כנס - אם החקלאות כאן - מולדת כאן 08:30 - 11:30
תרבות מגידו ( בצמוד לקיבוץ עין השופט))

 שרון מאחרת- בדיקת שמיעה זיו 08:30 - 09:00

  ביקור - בוגי יעלון ובני גנץ אצל חאתם בשיבלי12:00 - 13:00
(שיבלי)

 פגישה עם בועז דהן ממונה ארצי לספריות מ. 13:30 - 14:30
 - ניצן פלג (ספרייה - כדורי )התרבות  (פזית+יצחק אשחר)

 בקשה להקמת מרכז טיפולי - התייחסות גורמי 14:30 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה )המקצוע לבקשה 

 שמעון רווח (הזורעים) בנושא פיתוח החקלאות 15:00 - 15:30
 (לשכה)במועצה - דלת פתוחה 

 - ניצן פלג (לשכה ) יפאור בצלאל - אירועי פסח 16:00 - 16:30

 (לשכה) דני סלע - מסד - דלת פתוחה 16:30 - 17:00

 (אגף החינוך - אולם) ערב סייעות חינוך מיוחד17:30 - 19:00

יום חמישי 28 מרץ
 אבי בר יאיר בחופש מ-24/3/19 ועד 00:0028/3/19

 כנס יו"ר ועדת חינוך במעמד מנכ"ל משרד 09:00 - 13:30
 (אולם כנסים ואירוח  "נאות אפעל " , רח' היסמין 1 , רמת החינוך 

אפעל, באולם האודיטוריום הגדול.)

 השקת ספר המתכונים- "סיפורים מהסירים" 16:00 - 18:00
 (אולם (פרויקט קהילתי בין דורי המחבר בין צעירים ווותיקים).

 - הדס אלעדמרכזי באגף החינוך)

 לידיעה- מופע תרבות של המועצה - משה להב 20:30 - 22:00
 - ניצן  (אולם נהר הירדן)"הטיש הגדול" מארח את טוביה צפיר

פלג


