
איוש הוועדהדרישות איוששמות הוועדות
הנהלת המועצה

י המליאה"חברי מליאה שיקבעו ע, ראש מועצה

, עוזי קרן, עידן גרינבאום

אדווה , חווה ישי, לילך שמיר

, שמעון שושן, אלגריסי

מנחם , אברהם קופר

עמי , שאול אלתר, אטיאס

יניב אסם, רומנו

ועדת ביקורת
ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים, חברי מליאה 3-4  

.בועדה

, אהוד בן אפרים, אהוד נוסן

רוית פידל דגן,  אדם וודל

מספר חברים לפי בחירת המועצה בהתאם למפתח ועדת מכרזים

, ראש המועצה איננו חבר, ל"מנכ, ש"יועמ, הסיעתי

ר נבחר על ידי המועצה"היו

גולן , זאב זימל, דודו פרץ

, שאול אלתר, יעקב קרני, לוי

מנחם אטיאס

אחד לפחות חבר) חברי מליאה 2,חברים 5ועדת הנחות ארנונה  
היועץ,(בסיעה שאינה מיוצגת בהנהלה  

מנהל מח,גזבר המועצה,המשפטי ' 
ממלא+ ר "על המועצה לבחור יו,הרווחה  

.מקום

, זאב זימל, שמעון שושן

יניב , גולן לוי, איריס שובל

,אוסם

ח"ועדת מל
ר הועדה"יו- ראש המועצה 

ל המועצה"מנכ
בעלי תפקידים מתחום הבטחון

שמחצית מחברי הועדה , לא חלה הדרישה
וכן הדרישה לכך , יהיו חברי מועצה

כהרכב , שההרכב הכולל יהיה יחסי
.המועצה הסיעתי

רצב בלשונית נפרדת

ועדת בטחון

.נציגי המועצה שתמנה המועצה
שמחצית מחברי הועדה , לא חלה הדרישה
וכן הדרישה לכך , יהיו חברי מועצה

כהרכב , שההרכב הכולל יהיה יחסי
.המועצה הסיעתי

:(אם רצונם בכך)נציגי השרים הבאים 
נציג ; משרד החינוך; שר הביטחון

המשטרה
חברים אחרים כפי שתחליט הועדה

ידי המועצה-ר נבחר על"היו- 

אריה סולפיין , אורי אפרת

עילם תומר , (אלומות)

יונתן שטינדל , (אפיקים)

יצחק כהן , (אשדות איחוד)

בנציון ששון ,(אשדות מאוחד)

יונתן הופמן , (בית זרע)

יניב טייכנר , (דגניה א)

אריאל , (דגניה ב)

נמרוד , (האון)צימבליסטה 

משה , (כנרת קיבוץ)שני 

עמיעד ערב , (מסדה)הניגמן 

שער )אלי עמש כהן , (מעגן)

, (תל קציר)דגן יוסף , (הגולן

שמעון , (גינוסר)שגיא יואב 

אור שיזף , (אלמגור)דרעי 

.(חוקוק)טיראן אללי , (רביד)

כשירות. חברים מבעלי הזכות להיבחר 3ועדת ערר לענייני ארנונה  
ל"לפי חוזר מנכ  

http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/2012
-01_1.pdf

ר"המועצה תמנה את היו .
, ליאור אוחנה, רוני יוסטמן

עליזה , ארנון קלדניצקי

עמי רומנו, ברקאי

(3- מספר המתחלק ל) חברים 12עד ועדה חקלאית
. מחצית חברי מליאה ומחצית נציגי ציבור

ידי המועצה-ר נבחר על"היו- 
רם , שאול אלתר

אדם ,   ענבל אגוזי,חכמון

רחלי בן צבי, אילן כץ, ודל

ועדה מקומית לתכנון ולבניה
.מועצת הרשות היא מליאת הועדה

מועצת הרשות היא 
.מליאת הועדה

ועדת משנה לתכנון

 ובנייה
.6- לא יותר מ, 21- במועצה שמספר חבריה פחות מ

.10- לא יותר מ,  או יותר21במועצה שמספר חבריה 

ראש המועצה או סגנו שהמועצה מינתה - ר הועדה "יו

.לשם כך

, רוני בן נון, עידן גרינבאום

, אוריה מאירי, דני דותן

איילון , עוזי קרן, אמנון טל

, אהוד בן אפרים, ראובני

עמי ,שמעון שושן, תמר לשם

רומנו

חברי מועצה 4 -ועדת איכות הסביבה

.עובד בכיר של המועצה בתחום איכות הסביבה -

האחד תבחר המועצה- נציגי ציבור תושבים  2 -  

 בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם בשמירת

י ארגונים מקומיים"איכות הסביבה והאחר יבחר ע  

ובהעדרם תבחר המועצה את האחד, כאמור  

 בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון

של התוספת בחוק' גוף ציבורי המנוי בחלק א)ארצי   

 ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה

( 2002-ג"התשס, (תיקוני חקיקה ).

דני , מנחם ימיני, רני אוחנה

,  אהוד בן אפריים, דותן

, מאיר בן עמי, שאול אלתר

אלמוג אביעוז, אדם וודל

חברי ועדה  3-9ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

שליש חברי המועצה

שליש נציגי ציבור

 שליש בני משפחות של נרצחי פעילות טרור שהיו

שהמועצה קבעה את דרך בחירתם, תושבי העיר .

ענת גרה, רווית פידל דגן

ועדות המועצה



ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
כך שהמספר הכולל של)חברי מועצה לכל היותר  3  

כפי, ר"שאחד מהם יהיה היו, (הועדה יהיה אי זוגי  

;שתבחר המועצה

 מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים

;חברתיים

;מנהל מחלקת חינוך

שיבחר ראש המועצה באישור המועצה, נציגי ציבור 2 ;

שמינה מנהל מחלקת, ס על יסודי במועצה"מנהל בי  

;חינוך

ל"נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים שימנה מנכ  

קרני רימר , אדווה אלגריסי.הרשות

אופיר בארי, צרי

ועדה למיגור אלימות
והוא , סגנו שהוא ממלא מקום קבוע/ראש המועצה

;ר"יהיה היו

; חברי המועצה לכל היותר2

מנהל אגף ; מנהל אגף החינוך; ל המועצה"מנכ

;מנהל הביטחון; הפיקוח

היועץ לענייני ; מנהל המחלקה לשירותים חברתיים

, יותר של משטרת ישראל/נציג אחד; אזרחים ותיקים

חברים נוספים וביניהם ; כפי שיקבע מפקד המרחב

, דודו פרץ, עידן גרינבאום.נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה

אדם וודל

ה לפקודת 149ועדה לקליטת עליה סעיף 

ב לפקודות המועצות 13העיריות מכוח סעיף 

המקומיות

1.1.90 עלו לישראל אחרי 10%ברשות בה לפחות 

לפחות נציג אחד ,  חברי מועצה25%לפחות 

.מהאופוזיציה

יוסי עמר, רונן גל,מריה בידר

דירקטוריון

 בתאגידים העירוניים

שליש נבחרי ציבור

שליש נציגי ציבור

.שליש עובדי מועצה

.יש להקפיד על ייצוג נשים לפי החוק

עידן  גרינבאום :בית גבריאל

, דודו פרץ, זאב זימל (ר"יו )

, ברכה פונדק, לילך שמיר

מוזמנים ),רוני יוסטמן 

אהוד , זאב שור- קבועים 

חברה ,     (מנהל הבית, נוסן

עידן גרינבאום : לפיתוח

חווה , , שאול אלתר (ר"יו)

, איריס שובל, זאב זימל, ישי

נירית ,  ניר מנצר, דודו פרץ

 :קרן עמק הירדן:  גורביץ

זאב , עידן גרינבאום 

, חוה ישי, שמעון שושן,זימל

, שרה יסעור, לילך שמיר

.נירית גורביץ 

גזבר- ר הועדה"יו4/2008ל "ועדת השקעות חוזר מנכ

עובד הרשות שהוא בעל השכלה או הכשרה מתאימים 

ימונה על ידי ראש הרשות

ובלבד , עובדי רשות נוספים ימונו על ידי ראש הרשות

, דודו פרץ, עידן גרינבאום.5שמספר חברי הועדה הכולל לא יעלה על 

אולון נוטוביץ, זאב זימל

ועדה להקצאת קרקע או מבנה

, 7/04, 6/02:  עדכונים5/01ל " חוזר מנכ

7/05 ,4/07.

ועדה מקצועית שאינה כוללת נבחרים

: חברי הועדה הם

ל הרשות"מנכ

ש"יועמ

גזבר

מהנדס הרשות

זאב , דודו פרץ, אסף עברימנהל מחלקת הנכסים

גולן לוי, רוני בן נון, זימל

ועדת תמיכות

4/06ל " חוזר מנכ

ר "יו. גזבר, ש"יועמ, ל"מנכ: ועדה מקצועית בה חברים

מתוך בחירה- אין וועדה ל לא כוללת נבחרי ציבור"י המנכ"נבחר ע

ועדת רכש ובלאי צו המועצות המקומיות 

5תוספת חמישית סעיף 

לא כוללת נבחרי ציבור

ועדה מקצועית

אורי , זאב זימל, דודו פרץ

ערן שגיא, אפרת

וועדת תעבורה ובטיחות בדרכים
אמנון , דוד רודר, .דודו פרץ

, ערן שגיא, רענן סרי, בי'חג

שמעון אבוטבול, אורי אפרת

ערן , בי'אמנון חג, רענן סריוועדת בטיחות

שמעון , אורי אפרת, שגיא

אבוטבול

וועדת תרומות
,גולן לוי, זאב זימל, דודו פרץ

רוני , אפיק ואנה, דודו פרץוועדת תמרור

יועץ ), בי'אמנון חג, בן נון

(חיצוני

רוני יוסטמן, חווה ישי, אמנון טל, מנחם אטיאסוועדת ספורט

מספר וועדותחברי מליאה
עידן גרינבאום ראש המועצה .1



2אהוד בן אפרים אלומות .2

2רוני יוסטמן אלמגור .3

2יניב אסם  אפיקים .4

1אמנון טל אפיקים .5

4שאול אלתר  אשדות איחוד .6

2אדוה אלגריסי אשדות מאוחד .7

3אדם וודל  בית זרע .8

1תמר לשם  גינוסר .9

2'רוית פידל דגן דגניה א .10

1'אילון ראובני   דגניה ב .11

2חוה ישי האון .12

1אברהם קופר  חוקוק .13

1רונן גל   כנרת מושבה .14

2לילך שמיר כנרת קבוץ .15

3רוית זוהר וייס מסדה .16

3חגית בן יעקב  מעגן .17

2עוזי קרן עין גב .18

3שמעון שושן פוריה נוה עובד .19

2מנחם איטאס  פוריה נוה עובד .20

1יוסי עמר פוריה כפר עבודה .21

1עמי רומנו פוריה עילית .22

חיים חליווה פוריה עלית .23

2דני דותן  רביד .24

1יעקב קרני  שער הגולן .25

1אוריה מאירי  תל קציר






