מועצה אזורית עמק הירדן
לשכת מנכ"ל המועצה

ועדות המועצה

איוש הוועדה

שמות הוועדות
הנהלת המועצה

עידן גרינבאום ,עוזי קרן ,לילך שמיר ,חווה ישי ,רוית זוהר ויס ,אדווה אלגריסי ,חגית בן
יעקב ,שמעון שושן ,אברהם קופר ,מנחם אטיאס ,שאול אלתר

ועדת ביקורת

אהוד נוסן ,יניב אוסם ,אדם וודל ,רוית פידל דגן

ועדת מכרזים

דודו פרץ ,זאב זימל ,גולן לוי ,יעקב קרני ,מנחם אטיאס

ועדת הנחות ארנונה

שמעון שושן ,זאב זימל ,איריס שובל ,גולן לוי ,יניב אוסם ,אנה וישנסקי

ועדת מל"ח

רצב בלשונית נפרדת

ועדת בטחון

אורי אפרת – יו"ר ,אריה סולפיין (אלומות) ,עילם תומר (אפיקים) ,יונתן שטינדל (אשדות
איחוד) ,יצחק כהן (אשדות מאוחד) ,חן גיצין (בית זרע) ,יונתן הופמן (דגניה א) ,יניב טייכנר
(דגניה ב) ,אריאל צימבליסטה (האון) ,נמרוד שני (כנרת קיבוץ) ,משה הניגמן (מסדה),
עמיעד ערב (מעגן ) ,אלי עמוס כהן (שער הגולן) ,דגן יוסף (תל קציר) ,שגיא יואב (גינוסר),
שמעון דרעי (אלמגור) ,אור שיזף (רביד) ,טיראן אללי (חוקוק).

ועדת ערר לענייני ארנונה

ליאור אוחנה ,ארנון קלדניצקי ,עליזה ברקאי

ועדה חקלאית

שאול אלתר ,רון יצחקי ,אדם ודל ,אילן כץ ,רחלי בן צבי ,ענבל אגוזי ,אילון ראובני

ועדה מקומית לתכנון
ולבניה
ועדת משנה לתכנון
ובנייה
ועדת איכות הסביבה
ועדה להנצחת זכרם של
נרצחי טרור
ועדה למאבק בנגע הסמים
המסוכנים
ועדה למיגור אלימות
ועדה לקליטת עליה סעיף
149ה לפקודת העיריות
מכוח סעיף 13ב לפקודות
המועצות המקומיות
דירקטוריון
בתאגידים העירוניים

מועצת הרשות היא מליאת הועדה.
עידן גרינבאום ,דני דותן ,אוריה מאירי ,אמנון טל ,עוזי קרן ,איילון ראובני ,אהוד בן אפרים,
תמר לשם ,שמעון שושן,
רני אוחנה ,מנחם ימיני ,דני דותן ,אהוד בן אפריים ,שאול אלתר ,מאיר בן עמי ,אדם וודל –
יו"ר ,אלמוג אביעוז
ענת גרה  ,שמעון שושן ,אדוה אלגרסי
אדווה אלגריסי ,קרני רימר צרי ,אופיר בארי ,מנחם אטיאס
עידן גרינבאום – יו"ר ,דודו פרץ ,עפרה פייקוב ,איריס שובל ,קובי אלברט

מריה בידר,רונן גל ,יוסי עמר
בית גבריאל:עידן גרינבאום ( יו"ר) זאב זימל ,דודו פרץ ,לילך שמיר ,ברכה פונדק ,רוני
יוסטמן (,מוזמנים קבועים  -זאב שור ,אהוד נוסן ,מנהל הבית)  ,חברה לפיתוח :עידן
גרינבאום (יו"ר) שאול אלתר ,נעמה גרבר ,חווה ישי ,זאב זימל ,איריס שובל ,דודו פרץ ,ניר
מנצר ,עינב דואב ,אורית גורביץ :קרן עמק הירדן :עידן גרינבאום ( יו"ר) אמנון טל ,זאב
זימל ,דודו פרץ

אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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מועצה אזורית עמק הירדן
לשכת מנכ"ל המועצה

ועדת השקעות חוזר מנכ"ל
4/2008
ועדה להקצאת קרקע או
מבנה
חוזר מנכ"ל  5/01עדכונים:
.4/07 ,7/05 ,7/04 ,6/02
ועדת תמיכות
חוזר מנכ"ל 4/06
ועדת רכש ובלאי צו
המועצות המקומיות
תוספת חמישית סעיף 5
וועדת תעבורה ובטיחות
בדרכים
וועדת בטיחות

רענן סרי ,אמנון חג'בי ,ערן שגיא ,אורי אפרת ,שמעון אבוטבול

וועדת תרומות

דודו פרץ ,זאב זימל ,גולן לוי,

וועדת תמרור

עידן גרינבאום ,דודו פרץ ,אפיק ואנה ,דוד רודר ,אמנון חג'בי( ,יועץ חיצוני)

וועדת ספורט

זיו הרחול ,אודליה רחום ,ניר אלפרט ,רוני יוסטמן ,מנחם אטיאס ,אמנון טל ,חוה ישי ,מעוז
פיין

עידן גרינבאום – יו"ר ,דודו פרץ ,זאב זימל ,טל יערי

אסף עברי ,דודו פרץ ,זאב זימל , ,גולן לוי
אין וועדה  -מתוך בחירה

דודו פרץ ,זאב זימל ,אורי אפרת ,ערן שגיא
דודו פרץ ,אמנון חג'בי ,רענן סרי ,ערן שגיא ,אורי אפרת ,שמעון אבוטבול

אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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