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יום שני 28 ינואר
 אירוע פרידה מיוסי יצחקי 10:30 - 13:00

  רפורמה בחינוך המיוחד  (שלומית, שיר, יעל בר)13:00 - 14:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 - ניצן פלג (לשכה) אייל פרח  אצל ניצן פלג14:30 - 15:30

 פגישת היכרות עם ד"ר ארז און - מנהל בית 16:00 - 17:00
 (לשכה)חולים פוריה 

 (מלון רסטל טבריה) פרידה מהמשלחת הגרמנית20:15 - 21:15

יום רביעי 30 ינואר
 הרב לאו - מלון לביא 08:30 - 09:00

 דיון בנושא הרחבת פארק תעשיות עם נציגי 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה)משרד הכלכלה

 שת"פ בנושא צעירים עם כפר תבור  ( עודד 11:30 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)הלפרין, הדס אלעד )

  דוריס זיס - מנהלת מחוז צפון - הגנ"ס-  גליל 13:30 - 14:30
 - דורית (במועצה )תחתון מ.א. פגישת היכרות עם ראש המועצה 

זיס

 (לשכה) יהודית הרשקוביץ - שוטף15:00 - 15:30

 קידום הקמת מתחם עבודה משותף בגליל 16:00 - 16:30
 - ניצן (לשכה )תחתון - נועם זכאי   ( + רון תירוש)- דלת פתוחה

פלג

 (בן אליעזר 8 טבריה) ניחום אבלים - מירב אוחיון17:00 - 17:30

 (מועדון אביב- כפר תבור) הייטק בתבור  20:00 - 21:30

יום ראשון 27 ינואר
 (ישראל) יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

 שובל עטיה - יו"ר מועצת נוער - יום חילופי 07:30 - 08:00
שלטון - מצטרפת לניצן 

 - ניצן  (לשכה) הרחבת אזור תעשייה קדמת גליל08:30 - 09:00
פלג

 שטפני הילדרמן(הנובר) + יוסי בר ששת בנושא 09:00 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה)ביקור נשיא מחוז הנובר 

 - ניצן פלג (לשכה) הנהלה פעילה10:30 - 11:30

 גיל הגליל - (ראשי מועצות - גליל תחתון, כפר 12:00 - 13:00
 (לשכת ראש המועצה - תבור, יבנאל + ענת יבין, יואב בן זאב) 

 - ניצן פלגגליל תחתון )

  איתמר קלאס  - כפר חיטים - דלת פתוחה13:30 - 14:00
(לשכה)

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

 - ניצן פלג (לשכה) הנהלה - תקציב 18:002019 - 19:30

יום שלישי 29 ינואר
 פגישה עם עו"ד אלמזנינו-זגורי בנושא משפחה 09:00 - 10:00

 מכפר קיש   ( פרסמן+שמוליק)  - ( הקצאת מגרש ע"י רמ"י )
 - ניצן פלג(לשכה )

 רועי בר אילן -מנהל כפר הנוער כדורי -  נושאים10:30 - 11:30
 - ניצן פלג (לשכה)שוטפים 

 יציאה לירושלים11:30 - 12:00

 ישיבה ולנת"ע (יהודה הרצליך) 206-0563817 13:30 - 14:30
 (אכסניית כפר זיתים - הגדלת שטחים למבנים ומוסדות ציבור 

 - עדי רוביןבית וגן -ירושלים )

יום חמישי 31 ינואר
 פגישה עם גיל פז09:00 - 09:30

  קלרית ורונן וולף  - כפר קיש - דלת פתוחה 09:30 - 10:00
(לשכה)

 - ניצן (לשכה) הכנה לועדה גיאוגרפית  ( פרסמן)10:30 - 11:00
פלג

 שת"פ גליל תחתון - כפר תבור  ( עודד הלפרין, 11:00 - 12:00
 - ניצן פלג (לשכה - גליל תחתון )רוני קוך , נפתלי )

 (לשכה) מיקי בורקס - עמותת ידידי כדורי  12:00 - 12:30

 אסטרטגיה קהילה- חברה גליל תחתון  ( יואב 13:00 - 14:00
אריאל, עמית נצר, ורד יהלום , ניצן פלג , נפתלי, אופיר שיק, 

 -  (לשכת ראש המועצה האזורית הגליל התחתון )רון, לי-את ברנוי)
אופיר שיק

 (אגף  Updated: מינהלת מצומצמת - ניצן פלג14:00 - 15:30
 - יצחק אשחרהחינוך)

 חיים חמי מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים קישון  16:00 - 17:00
פגישת היכרות עם ניצן פלג ראש המוא"ז גליל תחתון  (+ איתם

 - ניצן פל (לשכת ראש המועצה - מועצה אזורית גליל תחתון)בירגר)

 -  (חדר ישיבות ) ועדה חקלאית - ישיבה מס' 1 17:00 - 19:00
ניצן פלג
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יום שני 04 פברואר
 שותפות סובב כנרת - ענת שרביט ודורון - 09:00 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה )פגישת היכרות 

 - ניצן פלג (לשכה) עינת כספי 11:30 - 12:00

 - ניצן פלג (לשכה) מכרז כ"א 12:00 - 14:00

 סימונה אוחיון - בנושא נגישות  - תושבת כפר 14:30 - 15:30
 - ניצן פלג (לשכה)קיש    ( נפתלי, אופיר) 

 בחינה נוספת - חלופות אזור תעשייה קדמת 16:00 - 17:00
 - ניצן פלג (לשכה)גליל  (אופיר, נפתלי, גלעד) 

יום רביעי 06 פברואר
 - ניצן (לשכה ) גילי שרעבי- ארבל- דלת פתוחה   09:00 - 09:30

פלג

  עו"ד מיכל ברק - היכרות  (+שמוליק, אושרת) 10:30 - 11:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 - ניצן פלג (לשכת ראש המועצה ) ירון שור  11:30 - 12:30

 - ניצן פלג (לשכה) רו"ח בועז מקלר -+ שמוליק 15:00 - 16:00

 - ניצן פלג (לשכה) הכנה לישיבת ועדת חינוך 16:30 - 17:00

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

 (חדר  הסעות לשדה אליהו - מפגש עם ההורים 19:00 - 20:30
 - ניצן פלגישיבות )

יום ראשון 03 פברואר
 שת"פ עמק יזרעאל - גליל תחתון - כפר תבור  ( 08:30 - 09:30

עודד הלפרין, ניצן פלג, דליה אייל- סגן ראש המועצה עמק 
 ( לשכת ראש המועצה - גליל תחתון)יזרעאל)

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

  (חדר ישיבות- נצרת עילת) בחינת שיוך מוניציפאלי10:30 - 12:30
- ועדה גאוגרפית גליל עליון ועמקים

 שת"פ רווחה - חינוך   (יעל בר, יצחק אשחר, 14:30 - 15:30
 - מוטי דותן (לשכה)עינת כספי)

 - ניצן פלג (לשכה) הכנה לישיבת ועדת חינוך 15:30 - 16:00

 (מצפה נטופה) אזכרה מיכאל (מיקי) כ"ץ16:15 - 17:15

 -  (לשכה) אסתר וחנוכה לוי  (050-2405738) 16:30 - 17:00
ניצן פלג

  בר מצווה יוסף יצחק- הבן של הרב מנחם הרצל19:30 - 20:30
(מלון קיבוץ לביא )

יום שלישי 05 פברואר
 פרוגרמה גליל תחתון   (נתי גלבוע+ איתם 08:30 - 09:30

 - ניצן  (לשכה- מועצה אזורית גליל תחתון)בירגר+ יצחק פרסמן)
פלג

 (מועצה אזורית גליל  גינה קהילתית - אילניה09:15 - 09:45
 - ליטל יוסף [Lital Yosef]תחתון)

 היכרות ושת"פ עם ניצן פלג ראש המועצה גליל 10:00 - 11:00
תחתון, יצחק אשחר, מנכל מח' החינוך והנהלת המכללה האקד

  איריס האן - מנכ"לית החברה להגנת הטבע 11:00 - 11:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 הרצל פרידמן - מנהל מחוז צפון- חברת חשמל 11:30 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה)(היכרות + משפ' שוהם)

 כפר סטודנדטים - נציגי משרד החינוך , מפעל 12:30 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה)הפיס  ( אשחר, טובית , הדס אלעד) 

 (חדר  רשות ניקוז ירדן דרומי - פגישת היכרות 13:30 - 15:00
 - ניצן פלגישיבות)

 נועם תבור- עם אורי השילוני + מאיר בוקאי  ( 17:00 - 18:00
 - ניצן פלג (לשכה )050-6278699 )- הצעה לקמפיין לגבי סירין 

 לידיעה- ארוע תרבות מועצה אזורית הגליל 20:30 - 21:30
 (אולם נהר הירדן גבעת התחתון--הרצאה של פרופסור יורם יובל

יום חמישי 07 פברואר
 - ניצן  (לשכה) דליה רגב  - אילניה - דלת פתוחה08:30 - 09:00

פלג

 מנהל סל תרבות - רן  ( עירית ,יצחק אשחר, יעל09:00 - 10:30
 - ניצן פלג (לשכה)קרמר , טליה , נפתלי)

 מבנה רב תכליתי  ( רוחה / חינוך )- פרסמן, 11:00 - 12:00
 - ניצן  (לשכה)נפתלי, אופיר, יצחק אשחר,שמוליק, אורטל,עינת

פלג

 רישום ילדי כדורי לגני ילדים  (יצחק אשחר, 12:30 - 13:30
 - ניצן פלג (לשכה)שלומית, יעל קרמר, רועי בר אילן) 

 יציאה לתל אביב14:30 - 15:00

 (גני התערוכה,שער מפגש ראשי ערים עם בני גנץ 17:00 - 18:30
 - ניצן פלג7, משרדי המיקסר, קומה 3 , תל אביב )
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יום שני 11 פברואר
 (לשכה ) שלומי ויזל - גבעת אבני - דלת פתוחה 08:30 - 09:00

 יציאה לכרמיאל 09:00 - 09:30

 הרשות לפיתוח הגליל - אצל שלומי אטיאס 10:00 - 11:00
בנושא בשביל הבנים הדרוזים 

  גפרי - כפר זיתים - דלת פתוחה (+אמיתי)13:00 - 13:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 רבקה (בוקי) אהלי - בנושא אגף החינוך  (+ 14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה )נפתלי) 

 אלעזר סלע - מטה בנימין (לשעבר חבר הנהלת 15:00 - 16:00
 -  (לשכה)המועצה וחבר בהנהלת החברה לפיתוח מטה בנימין)

ניצן פלג

 - ניצן פלג (לביא) ישיבה עם אגש"ח לביא17:30 - 19:00

יום רביעי 13 פברואר
 (  מפגש 5 - בנושא ממשל מקומי וממשל מרכזי 09:00 - 15:00

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

  טורניר גבעת אבני לזכרו של עמוס טל ז"ל 17:00 - 20:30
(אולם הספורט עלי גבעה)

יום ראשון 10 פברואר
 (שרונה) ביקור בגן שקד בשרונה10:00 - 11:00

 הרחבת מצפה (ארז קמחי ונציגי מצפה, 12:00 - 13:00
 - ניצן פלג (לשכת ראש המועצה )פרסמן,נפתלי, אופיר , רוביק')

 -  (לשכה) ישיבת כ"א - חינוך ( נפתלי+ אורלי)13:30 - 14:00
ניצן פלג

 קייטנות קיץ 2019  ( יצחק אשחר, טובית, נפתלי14:00 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה )) 

 ישיבת התנעה "פסטיגליל" (נפתלי, 15:00 - 16:00
 שמוליק,אמיתי,שמוליק ענב, בוהדנא,טליה, עירית גילה, רון)

 - ניצן פלג(לשכה)

 הלוויה בלביא 15:00 - 15:30

 יעוץ משפטי למועצה - בחינת מתווה חדש 16:00 - 17:00
 ומכרזים חדשים - ניצן פלג + אופיר שיק + שמואל אייזנברג

 - נפתלי פרידלנדר(לשכת מנכ"ל - נפתלי)

 - ניצן (חדר ישיבות ) מליאה - אישור תקציב  18:002019 - 20:30
פלג

יום שלישי 12 פברואר
 חופית מאחרת מעט...תור לדניאל לרופא

 יציאה לתל אביב07:30 - 08:00

 ראש המועצה האזורית גליל תחתון - ניצן פלג - 10:00 - 11:00
 (במשרד הפגישת הכרות בהשתתפות ישי רובין - פגישת הכרות

 -  (לשכה) אבישלום חזי - אילניה  - דלת פתוחה14:00 - 14:30
ניצן פלג

 -  (לשכה) יעל בר שלום - שרונה - דלת פתוחה14:30 - 15:00
ניצן פלג

 יהודה הרצליך - כפר זיתים - שירת הגליל 15:00 - 15:30

 -  (לשכה) אוהד שמרי-  הזורעים  - דלת פתוחה 15:30 - 16:00
ניצן פלג

 יוחאי רוזנבאום - בנושא חטיבת ביניים חינוך 16:00 - 16:30
 - ניצן פלג (לשכה)ממ"ד 

  (לשכה) רונית ויינברג - בית קשת - דלת פתוחה16:30 - 17:00
- ניצן פלג

 אורנה מוסל - שרונה17:30 - 18:30

 ארוחת ערב בלביא - עם שפים מצרפת 19:00 - 20:00
 (לביא)מתארחים במלון  (הזמנה של שלום אשכנזי)

יום חמישי 14 פברואר
 סיור במעיין טורעאן עם מאזן עדווי (ראש 09:00 - 10:00

 (טורעאן - נפגשים במשרד ראש המועצה)  + אופיר , נפתלי
 - ניצן פלגהמועצה של טורעאן )

 סיור בכפר הילדים נהר הירדן  ( אופיר, נפתלי, 11:00 - 13:00
 - ניצן פלג (כפר נהר הירדן)רוביק', רון)

  נפתלי אסולין ( הזורעים)  14:00050-5244391 - 15:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 (לשכת  פגישת היכרות בין רט"ג לניצן פלג15:00 - 16:00
 - מרחב גליל תחתון - עמקים Merhav Lower המועצה גליל תחתון)

Galil

 - ניצן פלג (לשכה) פורום נשים בגליל תחתון  16:30 - 17:30
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יום שני 18 פברואר
  הרחבת אזור תעשייה (נפתלי , איציק נחום )08:30 - 09:00

 - ניצן פלג(לשכה )

  יום הולדת לעליזה שפיגלר 70 ולעדי רובין 09:3031 - 10:00
 - חן מלכה(משרד הנדסה)

 (חדר ישיבות , מועצה ישיבת אשכול כנרת עמקים 10:00 - 12:00
 - ניצן פלגאזורית הגליל התחתון)

 עידן גרינבאום - ר' מוא"ז עמק הירדן - פגישת 12:30 - 14:00
 (גליל תחתון )היכרות 

 (לשכה אברמיק' שפיגלר - שרונה - דלת פתוחה 15:00 - 15:30
 - ניצן פלג)

 צוות אויר נקי שרונה  ( נועה סלע ונציגי היישוב 15:30 - 16:30
 - ניצן פלג (לשכה )) 

 חוסיין - מהנדס + תאופיק סלמה  מזכיר 16:30 - 17:00
 - ניצן פלג (לשכה)המועצה הדרוזית  ( + פרסמן , עדי)

 (כפר כמא) ערב צ'רקסי - כדורי 17:30 - 19:00

יום רביעי 20 פברואר
 (מכללת תל חי) כנס מנהיגות  לזכר איתן בלחסן08:00 - 17:00

יום ראשון 17 פברואר
 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה פעילה 08:30 - 09:00

 שיבולת  (מועצה - אופיר, נפתלי, לי-את,  חט"ל-09:00 - 10:00
 - ניצן פלג (לשכה)יואב אריאל, עמית נצר)

 - ניצן פלג (חדר ישיבות ) מנהלי מחלקות10:15 - 11:30

  המשך פעילות בנושא שחב"ק ( רון,נפתלי, ארי)11:30 - 12:00
 - ניצן פלג(לשכה )

 פגישת היכרות - סנ"צ מירב וגנר- מת"ח כנא (+13:00 - 14:00
 - ניצן פלג (לשכה)אמיתי, אילן בש, רותם ביטון)

 יציאה לנצרת 14:00 - 14:30

  פ.ע. עם ניצן פלג ראש המוא"ז גליל תחתון15:00 - 16:00
 -(לשכת מנהלת המחוז. משרד החינוך נצרת עילית קומה 2 חדר 402)

אורנה שמחון

 - ניצן פלג (לשכה) ישיבת הנהלה 17:3002/2019 - 19:00

 רונן קלס - כפר חיטים + נציגי מהיישוב19:00 - 20:00

 לידיעה- אירוע תרבות של המועצה--"רוח 20:30 - 21:30
 גלילית"-בית מדרש בגליל התחתון--לכבוד "פורים קטן"

(ספריית ביה"ס יד ששון בלביא)

יום שלישי 19 פברואר
 אישי 08:00 - 08:30

 דוד לוריא  ( ארגון נכי צה"ל)  09:00054-2256001 - 10:00

 אוסמה - מבקר משרד הפנים- פגישת היכרות 10:00 - 10:30

 אושרי זפרני- כפר חיטים  (לבקשת דודו ברגר) -10:30 - 11:00
 (לשכה )דלת פתוחה 

 מדיניות המועצה באנרגיה  מתחדשת - ניצן 12:00 - 13:00
פלג,אופיר שיק, נפתלי פרידלנדר,יצחק פרסמן,הדס הר-חול, 

 - יצחק פרסמן (חדר ישיבות )מיקי רייך 

 - ניצן  (לשכה) שלי גרנות - מצפה   - דלת פתוחה13:30 - 14:00
פלג

 - ניצן פלג (לשכה ) אילן ברוש   ( + אמיתי )14:00 - 15:00

 רוני קוך - כפר תבור  15:00 - 15:30

 הפעלת תקציב של רשות למאבק סמים, אלימות16:00 - 17:00
ואלכוהול - פגישה עם תמי חצואל  (מנהלת מחוז צפון- משרד ל

 -  (כפר זיתים - מזכירות ) ועד אגש"ח כפר זיתים 17:30 - 19:00
ניצן פלג

 "הקול של כולם" שירת המונים קיבוץ לביא 18:15 - 19:45
 - ניצן פלג (חדר האוכל בלביא)והודיות

יום חמישי 21 פברואר
 - חלוקת מגנים ותעודות - תורמי קייטנת כנפיים 08:00 - 16:00

ניצן פלג
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יום שני 25 פברואר
 אבי אלחייני- בנושא הקמת מכון רישוי בקדמת 09:00 - 09:30

 - ניצן פלג (לשכה )גליל  (053-7712032)  + איציק נחום 

 מוטי חודוס  - הקמת מרכז חינוכי- תרבותי 10:00 - 11:00
 - ניצן פלג (לשכה )תעסוקתי בגבעת אבני 

 (לשכה ) חיים הכט  (רדיו קול רגע) 11:00 - 12:00

 ניחום אבלים - עובד יבין - ( מנכ"ל רשות ניקוז 12:00 - 14:00
ירדן דרומי )

 -  (לשכה) יצחק תור - רעיונות כלליים למועצה14:00 - 14:30
ניצן פלג

 דנה פז 15:00 - 15:30

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

יום רביעי 27 פברואר
 פגישה עם צור שומן -אזור תעשייה כדורי (שומן 09:00 - 10:00

 - ניצן פלג (לשכה )נכסים) 

 -  (לשכה) צור אביטל  - בנושא תערוכה חקלאית10:00 - 11:00
ניצן פלג

 ליאורה טושינסקי - יועצת ארגונית  ( נפתלי, 11:00 - 12:30
 - ניצן פלג (לשכה )אופיר)

  שלומית קירצמן - שיחה אישית  ( + נפתלי)13:00 - 13:30
 - ניצן פלג(לשכה)

 יהודה ותחייה דרור14:00 - 14:30

 יעקב שבות - מפקח מתכלל - פגישה עם ניצן 14:30 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכת ראש המועצה )פלג - גליל תחתון 

 חינוך וולדורף  - העברת בית הספר לגליל 16:00 - 17:00
 - ניצן פלג (לשכה)תחתון 

 (גיל הגליל  מפגש מס' 3 - נאמני אזרחים ותיקים 17:00 - 17:30
(

 מפגש עם ועד אגש"ח בית קשת (פרסמן, נפתלי,18:00 - 19:30
 - ניצן פלג (בית קשת)אופיר )

יום ראשון 24 פברואר
 חופית לא נמצאת-טיפול רפואי

 יפת - בנושא המסמך של משרד הבריאות08:30 - 09:00

 לולים בבית קשת  ( נציגי התושבים )   + יצחק 09:00 - 09:30
 - ניצן פלג (לשכה )פרסמן 

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

 (חדר  ביקור אלוף פיקוד העורף - תמיר ידעי 11:15 - 12:30
 - ניצן פלגישיבות )

 הצגת פרויקט כדורסל -  הפועל גליל-תבור 12:30 - 13:30
וקידומו (ארי, יצחק אשחר, כפר תבור- עודד הלפרין, עמית 

 (חדר ישיבות- אבני, רוני קינן , אופיר בן קידר ואילאיל קנטי)
 - ניצן פלגגליל תחתון)

 (שדמות דבורה) הלוויה גדעון שחור ז"ל 14:00 - 15:00

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

 אפיון תפקיד מנהל אגף החינוך (נפתלי + מנהלי16:30 - 17:30
 - ניצן פלג (לשכה)בתי הספר היסודיים) 

 מינהלת מורחבת של מרחבי חינוך  (יצחק 17:30 - 19:30
 - ניצן פלג (חדר הישיבות , מועצה)אשחר)

יום שלישי 26 פברואר
 סיור בעידן טכנולוגי , חוות עדן ופארק 09:00 - 12:00

 (עמק המעיינות - עם יורם קרין ראש המוא"ז עמק המעיינות
 - ניצן פלגהמעיינות )

 יובל בודניצקי - סמנכ"ל תשתיות במשכ"ל  (רון 13:30 - 15:00
 - ניצן פלג (לשכה), אופיר, נפתלי) 

 -  (לשכה) אבירם פייברג - אילניה- דלת פתוחה15:00 - 15:30
ניצן פלג

  יובל הר אבן (נטופה)-דלת פתוחה   + אשחר 15:30 - 16:00
 - ניצן פלג(לשכה)

 - (לשכה) יובל שרעבי - גבעת אבני -דלת פתוחה16:00 - 16:30
ניצן פלג

 קורס ועדים חדשים - הצגת מנהלי מחלקות 17:00 - 19:00
 - ניצן פלגומדיניות המועצה

יום חמישי 28 פברואר
 (גני התערוכה ת"א ביתן 2) ועידת השלטון המקומי09:00 - 18:30

 חנוכת מקווה - שדה אילן 13:30 - 14:30

 -  (מלון לביא ) 13:45 - שרת המשפטים בלביא 13:45 - 14:45
ניצן פלג

 לידיעה- אירוע תרבות של המועצה - "עובדים 20:30 - 21:30
 (אולם נהר הירדן בגבעת אבני)על הזוגיות" 


