
ד ו מ  1|  ע

 הנהלת המועצה 
 לצו המועצות האזוריות 38סעיף 

 

מספר 
 החברים

 
 הערות תקציר תפקידי הועדה נציגים לבחירה במועצה הרכב יו"ר

לקביעת 
 המועצה

 אין מגבלה
 
 

המספר 
 המוצע:

12 

ראש 
 המועצה

ראש 
 המועצה

 ראש סגן
 המועצה

 חברי מליאה

 חברי מליאה בהתאם למספר שנקבע
 

 החברים המוצעים:
 עידן גרינבאום  .1
 עין גב -עוזי קרן  .2
 כנרת קיבוץ -לילך שמיר  .3
 האון -חווה ישי  .4
 מסדה -רוית וויס  .5
אשדות יעקב  -אדווה אלגריסי .6

 מאוחד
 פוריה נוה עובד -שמעון שושן  .7
 חוקוק -אברהם קופר  .8
 עובד פוריה נוה -מנחם אטיאס  .9

אשדות יעקב  -שאול אלתר  .11
 איחוד

 אפיקים-יניב אוסם .11
 פוריה עילית –עמי רומנו  .12

 
 מוזמנים קבועים:

 מיה ונטורה - מנכ"ל
 עו"ד גולן לוי - יועמ"ש

 ליאת מלכה - יתגזבר
 אהוד נוסן - מבקר

 ;לנהל את ענייני המועצה 

 ;לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן 

  המועצה והחלטות ועדותיה להשגיח שהחלטות
 יוצאו אל הפועל כדין;

  למלא את תפקידי ועדת הכספים במועצה שלא
 מונתה בה ועדת כספים;

 .למלא כל תפקיד אחר שיוטל על ידי המועצה 

  /אין סמכות להטיל ארנונות
אגרות/היטלים/תשלומים אחרים, ללוות כספים, 

 להתקין חוקי עזר או לקבל עובדים.

 ין א ,אושרו בנובמבר
 .צורך לאשר

 

  



ד ו מ  2|  ע

 ועדה לענייני ביקורת
 ב לפקודת המועצות המקומיות13ג לפקודת העיריות, באמצעות סעיף 149סעיף 

 

מספר 
 החברים

 
נציגים לבחירה  הרכב יו"ר

 הערות תקציר תפקידי הועדה במועצה

לקביעת 
 המועצה

 
חברי  7עד 

מליאה 
 בלבד.

 
 

המספר 
 המוצע:
4 

 

  קיימים כללים לגבי זהות היו"ר 
מידה והוא מ"האופוזיציה", וכן אם 

יהיו במועצה "סיעות"/רק סיעה 
 אחת.

 

 :בכל מקרה רצוי שהיו"ר 

 לא יהיה חבר בועדת ההנהלה; -

 לא יכהן כיו"ר ועדת הכספים -
 או המכרזים;

לא יכהן כדירקטור בגוף עירוני  -
 מבוקר;

 
 היו"ר המוצע:
 רוית פידל דגן

 

ראש המועצה  .1
וסגניו לא יהיו 

 חברי ועדה.

הרכב דומה ככל  .2
להרכב  הניתן

 המועצה.

חברי מליאה בהתאם 
 למספר שנקבע

מוצע שחברי הועדה לא 
יהיו חברי ועדת ההנהלה, 

כספים, מכרזים או 
דירקטורים בגוף עירוני 

 .מבוקר
 

 החברים המוצעים:

 רוית פידל דגן .1

 אהוד בן אפרים .2

 וודלאדם  .3

 -מבקר המועצה  .4
 אהוד נוסן

  לדון בכל דו"ח של מבקר
המדינה ושל נציב תלונות 

 הציבור על הביקורת במועצה;

  לדון בכל דו"ח של משרד
הפנים על המועצה ובכל דו"ח 

 של מבקר המועצה;

  לעקוב אחרי תיקון הליקויים
 שהעלתה הביקורת.

  רשאית לדון בכל דו"ח
ביקורת אחר על המועצה 

 שהוגש לפי דין.

 יש למועצה את על הועדה להג

 .סיכומיה והצעותיה

  ,15אושר 
 בעד.



ד ו מ  3|  ע

 ועדת מכרזים
 א לצו המועצות האזוריות41סעיף 

 

נציגים לבחירה  הרכב יו"ר מספר החברים
 הערות תקציר תפקידי הועדה במועצה

 לקביעת המועצה
 

חברי מליאה  7עד 
 בלבד.
ממלאי  2+  3רצוי 

 מקום
 

 המספר המוצע:

6 
 

 לקביעת המועצה
 מקרב החברים

 
 
 

 :היו"ר המוצע
 עו"ד יעקב קרני

 
 

  מספר חברים לפי
בחירת המועצה 
בהתאם למפתח 

 סיעתי.

  ראש המועצה לא
 יהיה חבר.

 המשפטי  היועץ
 יוזמן לישיבות

 המועצה יתגזבר 
 תהיה נוכחת

 בישיבה
 

חברי מליאה בהתאם 
 למספר שנקבע

מוצע שחברי הועדה לא 
יהיו חברי ועדת ההנהלה, 

מכרזים או כספים, 
דירקטורים בגוף עירוני 

 .מבוקר
 

 :החברים המוצעים
 יעקב קרני .1
 מנחם אטיאס .2
 שאול אלתר .3

 
 מוזמנים קבועים:

 מיה ונטורה - מנכ"ל .4
עו"ד גולן  -יועמ"ש  .5

 לוי
 ליאת מלכה - יתגזבר .6

  לבדוק הצעות מחירים המוגשות
 למועצה בעקבות 

פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש 
הראויה המועצה על ההצעה 

 לאישורו.

  בנובמבר אושרו
 הרכב והיו"ר.ה

 

 .אין צורך לאשר שנית 

 
  



ד ו מ  4|  ע

 ועדת הנחות
 1993-בתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג 5תקנה 

נציגים לבחירה  הרכב יו"ר מספר החברים
 במועצה

תקציר תפקידי 
 הערות הועדה

 חברים  6
חברי  2מתוכם 
 מליאה.

 
 

 

לקביעת המועצה 
 מקרב החברים

 
יש למנות גם יו"ר 

 ממלא מקום 
 

 היו"ר המוצע
 שמעון שושן

 
 מ"מ מוצע
 יניב אוסם

 5 חברים 

 2  חברי מליאה )אחד
לפחות חבר בסיעה 

שאינה מיוצגת בהנהלה 
ואם כולן מיוצגות 

חבר שאינו  -בהנהלה 
 חבר ועדת הנהלה(

  יועמ"ש/ עורך דין
 ממשרדו

  גזבר המועצה או עובד
 שהסמיך

  מחלקת הרווחה או מנהל
 עובד שהסמיך

 

 חברי מליאה 2
 

 החברים המוצעים:

 שמעון שושן .1

 יניב אסם .2
 

 עובדי מועצה:

קהילה מנהלת אגף  .1
 איריס שובל -

ליאת  -ית גזבר .2
 מלכה

עו"ד גולן  - יועמ"ש .3
 לוי

מוזמנת קבועה:  .4
מנהלת מחלקת 

אנה  - גבייה
 וישנבצקי

טיפול במתן הנחות 
 מכוח התקנות.

 19  היו"ר המוצע.בעד אישור 

 18 .בעד אישור מ"מ 

 .אושר 

 

  



ד ו מ  5|  ע

 ועדת ביטחון
 )רק אם קיים במועצה משמר אזרחי(

 ג לצו המועצות האזוריות41סעיף 
 

 מספר 
 הערות תקציר תפקידי הועדה נציגים לבחירה במועצה הרכב יו"ר החברים

לפי קביעת 
 המועצה

 
 המספר המוצע

18 
 
 
 
 

 

לפי קביעת 
 המועצה

 
 היו"ר המוצע

 אורי אפרת
 

  נציגי המועצה שתמנה
 המועצה.

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

שההרכב הכולל יהיה יחסי, 

 .הסיעתי כהרכב המועצה

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

משרד החינוך; נציג 
 המשטרה.

  חברים אחרים כפי שתחליט
 הועדה

 המוצעים: החברים

 אורי אפרת .1

 אלומות-אריה סולפין .2

 אפיקים -עילם תומר  .3

 א.איחוד  - יונתן שטיינדל .4

 א.מאוחד - יצחק כהן .5

 בית זרע - חן גיצין .6

 דגניה א - יונתן הופמן .7

 דגניה ב - יניב טייכנר .8

 האון - אריאל צ'ימבליסטה .9

 ק.כנרת - נמרוד שני .11

 מסדה - משה הנגימן .11

 מעגן - עמיעד ערב .12

 שער הגולן - אלי עמוס .13

 תל קציר - דגן יוסף .14

 גינוסר - שגיא יואב .15

 אלמגור - שמעון דרעי .16

 רביד - אור שיזף .17

 חוקוק - טיראן אללי .18
 

  ייעוץ וסיוע למשטרה
 בעניין המשמר האזרחי

 אושר  נובמברב
 ההרכב.

 

 17  בעד אישור היו"ר
 המוצע.

 

  



ד ו מ  6|  ע

 ועדת מל"ח
 ב לצו המועצות האזוריות41סעיף 

 מספר החברים

 

נציגים לבחירה  הרכב יו"ר

 במועצה

 הערות תקציר תפקידי הועדה

 לפי קביעת המועצה

 

 המספר המוצע

22 

 

 

 ראש המועצה

 

 חברי מליאה 

  בעלי תפקידים מתחום
 הבטחון

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

 יחסי, כהרכב המועצה

 .הסיעתי

הועדה רשימת חברי 

 בעמוד הבא.

  ,הכנת המשק לשעת חירום
 ולהפעלת המשק בשעת חירום

  ,מטפלת גם באסונות טבע
 חומרים מסוכנים, טרור וכו'.

  לועדה תפקידים ברגיעה

 ובחירום.

  בנובמבר אושר

 ההרכב

 .אין צורך לאשר שוב 

 

  



ד ו מ  7|  ע

 מס' טלפון  טלפון בעבודה כתובת, טלפון בבית שם ומשפחה הרכב הועדה 
 סלולרי

 תפקיד במועצה

 ראש המועצה 154-8811818 6757611-1 אשדות איחוד עידן גרינבאום יו"ר ועדת מל"ח 1

 מנכ"לית המועצה 151-5222349 6757613 אשדות מאוחד מיה ונטורה מנכ"לית המועצה  2

 רכז בטחון 153-7629176 6757641 6757111 -א.מאוחד  אורי אפרת מנהל מחלקת בטחון 3

4 

5 

 מיכל כהן מזכירה ראשית 

 אפרת מראד

 6799978 –חוקוק 

 טבריה 

6757611-1 151-5655516 

151-5644144 

 מזכירה ראשית

 מזכירת ראש המועצה

6 

7 

8 

 מכלול לוגיסטיקה

 

 אסף עברי 

 מריה ביידר

 יפעת כהן

 שער הגולן 

 אפיק

 מנחמיה

6757656 

6752727 

6757615 

153-4224215 

151-8587789 

151-7825968 

 מנכ"ל החברה לפיתוח

 מנהלת מחלקת קליטה

 מזכירת אגף ישובים

9 

11 

 זאב יעל  אחראי מים

 דודו איתן 

 אפיקים 

 אשדות איחוד

 158-6771722 

151-8652387 

 מים ביוב מועצה

 אגודת המים

11 

12 

13 

 תברואה

 וטרינר

 רענן סרי

 ד"ר יריב רז

 ד"ר גיא בן שמחון

 6752811 -כפר עבודה 

 אשדות יעקב איחוד

6757648 151-7265444 

152-4712911 

 תברואן

 וטרינר

14 
15 

 פוריה נוה עובד יוכי מויאל אחראי מזון
 

 ועדה מקומית  152-3686118 6757691
 

 מפקח בניה 152-3718993 6757614 כפר כמא יוסי אשמוז אחראי משק כללי 16

  151-7221218  אניעם רני אוחנה אחראי דלק 17

18 

19 

 אחראי תחבורה

 אחראי תחבורה

 עזרא מכפש

 שולי מגן

 כפר עבודה 

 6656541 -האון 

6757621 

6757621 

151-7737113 

1515-5655987 

 עוזר רכב תחבורה

 רכז תחבורה

21 

21 

מחליף אחראי 

 חקלאות

 אחראי חקלאות

 רון יצחקי 

 ענבל אגוזי 

 6759133 –כנרת 

 מסדה 

6755536 151-7279191 

151-6241211 

 ועדה חקלאית

 חקלאות

22 

23 

24 

25 

 

 

 רוני בן נון  מח' הנדסה

 דולב בן שלום

 אלרם חלפון

 שרית בוחבוט

 יואל עמר

 סרחיו וינר מוציני

 הושעיה 

 טבריה

 תל קציר

 מגדל

 מגדל

 דגניה א'

6757635 

 

6757419 

6757645 

6757636 

6757666 

154-5925676 

151-8323181 

154-5374414 

154-6335979 

151-9515231 

152-3749214 

 מהנדסת

 בודק תוכניות

 סגן מהנדסת

 מזכירת האגף

 מזכיר הועדה

 ועדה מקומית

26 

27 

 אמנון חגבי אחראי כח חשמל

 דודו נחמני

 פוריה כפר עבודה

 אשדות יעקב מאוחד

6757633 157-6757633 

153-7717517 

 קצין בטיחות 

28 

29 

31 

מכלול אוכלוסיה  

 אחראית

 איריס שובל

 תמר שיין משוב

 רוית מועלם

 6761947 –כפר חרוב 

 שער הגולן

 חוקוק

6757619/11 151-5655915 

152-3864214 

152-2794124 

 מ. מח' רווחה

 חינוך 151-7375987  כנרת ריבקי אלגד אחראית בריאות 31



ד ו מ  8|  ע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 רווחה 151-8651915 אשדות יעקב איחוד זוהר יחיאלי   32

33 

34 

35 

 פס"חאחראי 

קליטה + פינוי 

 ישובים צפון 

 ניסים אלקובי

 עמק כהן

 שירה רוכברג

 נווה עובד 

 ריחן

 קיבוץ כנרת

6757638 151-2191511 

154-7672767 

151-4551255 

 רבנות

 

36 

37 

מכלול אחר' מידע 

 לציבור 

 

 עמי כברי 

 פימה הלברט

 לאה כהן

 אלון הגליל

 6657347 –מסדה 

 פוריה נוה עובד

 

6757626 

8273515 

151-8648866 

151-5655828 

151-7866145 

 

 תקשוב

 מחלקת ספורט

38 

39 

41 

41 

42 

 יאיר ילובסקי מכלול  אחראית חינוך

 רותם אלטמן 

 עדי רוט אסף

 אנה גולן

 ענת בז'רנו

 רם און

 קיבוץ כנרת

 חדרה

 

 דגניה ב'

6757665 

6719321 

152-2626141 

151-4242788 

151-8591411 

154-9165111 

154-2557221 

 אגף חינוך

43 

44 

45 

 חנה פיטארו אחראית מוקד

 מוקדן

 תל קציר

 

6757648 

 

151-3992988 

 

 אגף תפעול ושפ"ע

 

46 

47 

48 

 ערן שגיא  מכלול  אחראי כ"א  

 אורית אידי לבאן

 פירחה אוחיון 

 6757928 -אשדות מאוחד 

 מבוא חמה

 מנחמיה

6757644 

 

6757613 

151-8199797 

154-4812917 

151-9225112 

 מנהל ארגוני

 משאבי אנוש

 לשכת מנכ"ל



ד ו מ  9|  ע

 
 ועדת ערר לענייני ארנונה

 1976-לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו 5סעיף 
 

מספר 
נציגים לבחירה  הרכב יו"ר החברים

 במועצה
תקציר תפקידי 

 הערות הועדה

 חברים 3
 
 
 

 

לפי קביעת 
 המועצה

 
היו"ר 
 המוצע

עו"ד ליאור 
 אוחנה

 

 3 .חברים מבעלי הזכות להיבחר 

 כשירות לפי חוזר מנכ"ל 

 -http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/2012

01_1.pdf 

 עו"ד המועצה תמנה את היו"ר. 

  ארבע שנים + חידוש אחד יש להקפיד על תקופה של
 לארבע שנים נוספות בלבד.

 עו"ד ליאור אוחנה .1

–ארנון קלדניצקי  .2
 אפיקים

 –עליזה ברקאי  .3
 אשדות איחוד

  לדון בעררים על
החלטות מנהל 

 הארנונה.

  וועדה ללא
 חברי מליאה.

  יו"ר הוועדה
הינו מינוי 

מקצועי 
שהתפרסם 

 ברשומות.
 

 

  

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


ד ו מ  10|  ע

 ועדה חקלאית
 האזוריותלצו המועצות  41סעיף 

 

 מספר 
 הערות תקציר תפקידי הועדה נציגים לבחירה במועצה הרכב יו"ר החברים

חברים  12עד  -
)מספר המתחלק 

 (3 -ל

מחצית חברי  -
מליאה ומחצית 

 נציגי ציבור. 
 

 המספר המוצע
6 

 
 

 
 
 

 

לפי קביעת 
 המועצה

 
 היו"ר המוצע

 שאול אלתר
 

  מחצית חברי
 מליאה

  .מחצית נציגי ציבור 
 

 מליאה:חברי 

 שאול אלתר .1

 אילון ראובני .2

 וודלאדם  .3
 

 נציגי ציבור:

 ק' כנרת - רון יצחקי .4

 אלמגור - אילן כץ .5

 גינוסר - רחלי חרמוני .6
 

 

לטפל בעניינים החקלאיים של 
 המועצה ושל תחום המועצה.

 אושר  נובמברב
 ההרכב

 

 17  בעד אישור רחלי
 .חרמוני

 

 16  בעד אישור היו"ר
 המוצע.

 .אושר 

 

  



ד ו מ  11|  ע

 הסביבה ועדת איכות
 ב לפקודת המועצות המקומיות13י לפקודת העיריות באמצעות סעיף 149סעיף 

 

 מספר 
 החברים

 הערות תקציר תפקידי הועדה נציגים לבחירה במועצה הרכב יו"ר

 חברים 7
 

 
 

 

 

 

לפי קביעת 

 המועצה

 

 היו"ר המוצע

 אדם וודל

 

 4 חברי מועצה 

  עובד בכיר של המועצה
 בתחום איכות הסביבה.

 2  נציגי ציבור תושבים- 
האחד תבחר המועצה 

בהתייעצות עם ארגונים 
מקומיים שעניינם בשמירת 

איכות הסביבה והאחר יבחר 
ע"י ארגונים מקומיים 

כאמור, ובהעדרם תבחר 
המועצה את האחד 

בהתייעצות עם ארגון ארצי 
ואת האחר יבחר ארגון 
ארצי )גוף ציבורי המנוי 

בחלק א' של התוספת בחוק 
וג גופים ציבוריים ייצ

שענינם בשמירת איכות 
הסביבה )תיקוני חקיקה(, 

 (.2112-התשס"ג

 חברי מליאה:

 וודלאדם  .1

 אהוד בן אפרים .2

 דני דותן .3

 שאול אלתר .4
 

 נציגי ציבור:

 שע"ג - מאיר בן עמי .5

 א.איחוד - אלמוג אביעוז .6
 

עובד מועצה בכיר בתחום 
 איכות הסביבה:

מחלקת חינוך  תמנהל .7
שאהין  דוריס - סביבתי

 עסאקלה

טיפול בתחום איכות 

 הסביבה במועצה האזורית. 

למשל גיבוש תכנית אב, 

בדיקת תב"ע ומערך 

 הפיקוח של המועצה.

 אושר  נובמברב

 ההרכב.

 17  בעד אישור

 היו"ר המוצע.

 .אושר 

 

 

  



ד ו מ  12|  ע

 ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
 המקומיות ב לפקודת המועצות13ח לפקודת העיריות באמצעות סעיף 149סעיף 

 

 מספר 
 החברים

 הערות תקציר תפקידי הועדה נציגים לבחירה במועצה הרכב יו"ר

3-9  
 
 

 המספר המוצע
3 

 
 

 
 
 

 

לפי קביעת 
 המועצה

 
 היו"ר המוצע

 שמעון שושן
 

 שליש חברי המועצה 

 שליש נציגי ציבור 

  שליש בני משפחות של
נרצחי פעילות טרור 
שהיו תושבי העיר, 

שהמועצה קבעה את 
 דרך בחירתם.

 חברי מליאה:

 שמעון שושן .1
 נציגי ציבור:

 ענת גרה .2
בני משפחות נרצחי פעילות 

 טרור:
                     
                     
                     

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה 
ופעולות הנצחה לתושבי העיר 
 שנרצחו בעקבות פעילות טרור.

 אושר נובמברב 
 ההרכב

 14  אישור היו"ר בעד
 המוצע.

 .אושר 

 

  



ד ו מ  13|  ע

 ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
 ב לפקודת המועצות המקומיות13יא לפקודת העיריות באמצעות סעיף 149סעיף 

 

 מספר 
נציגים לבחירה  הרכב יו"ר החברים

 הערות תקציר תפקידי הועדה במועצה

 9או  7
לפי קביעת המועצה 

אם יכהן חבר 
מועצה אחד או 

שלושה שיכהנו 
 חברים

 
 

 :המספר המוצע
7 

 
 

 
 

 

לפי קביעת 
 המועצה

 
 היו"ר המוצע

אדוה אלגריסי 
אשדות  –

 מאוחד
 

 3 לכל  חברי מועצה
)כך שהמספר  היותר

הכולל של הועדה יהיה 
אי זוגי(, שאחד מהם 

יהיה היו"ר, כפי שתבחר 
 המועצה;

  מנהל אגף הרווחה או
מנהל המחלקה 

 לשירותים חברתיים;

  חינוך; מחלקתמנהל 

 2 ,שיבחר  נציגי ציבור
ראש המועצה באישור 

 .המועצה

 על יסודי  מנהל בי"ס
במועצה, שמינה מנהל 

 מחלקת חינוך;

  הרשות הלאומית נציג
למאבק באלימות, 

בסמים ובאלכוהול 
 שימנה מנהל הרשות.

 חברי מליאה:

 אדוה אלגריסי .1

 מנחם אטיאס .2
 

 נציגי ציבור:

 שושי הדר  .3

 אמנון אביגדור .4
 

  מועצה:עובדי 

 -אגף קהילה  תמנהל .5
 שובל סאירי

יאיר  - ינוךחמנהל אגף  .6
 ילובסקי

שרון  -מנהל בית ירח  .7
 שדה

 
 נציג הרשות הלאומית:

מנהלת מחלקת מניעת  .8
אלימות, סמים 

קרני רימר  - ואלכוהול 
 צרי

 

  תפקידה ליזום ולתכנן
פעילות לקידום טיפול מקיף 

במאבק בנגע הסמים 
 המסוכנים, 

 

  ,לגבי מניעה, שיקום וטיפול
לרבות טיפול בהשלכות 

הנובעות מהתמכרות לסמים 
וכן חינוך והסברה, בין 

השאר, לענין הדין בשימוש 
 בסמים; 

 

  הוועדה תגיש לאישור
המועצה את תכניותיה 

ותעקוב אחר ביצוע התכניות 
 המאושרות.

 אושרו  נובמברב 
 נציגי המליאה.

 

 18  בעד נציגי הציבור
 שות.ועובדי הר

 17  בעד אישור היו"ר
 המוצע.

 .אושר 
 

 
 
 
 

  



ד ו מ  14|  ע

 ועדה למיגור אלימות
 ב לפקודת המועצות המקומיות13יב לפקודת העיריות באמצעות סעיף 149סעיף 

 

מספר 
 החברים

נציגים לבחירה  הרכב יו"ר
 במועצה

 הערות תקציר תפקידי הועדה

 מובנה
 

ראש המועצה או 
 סגנו

 
 היו"ר המוצע

 עידן גרינבאום
 ראש המועצה

 

 שהוא  ראש המועצה/סגנו
והוא ממלא מקום קבוע, 

 יהיה היו"ר;

 2 לכל היותר; חברי המועצה 

  מנכ"ל המועצה; מנהל אגף
; הפיקוח; מנהל אגף החינוך

 ;הביטחוןמנהל 

  המחלקה לשירותים מנהל
היועץ לענייני  חברתיים;

; נציג אזרחים ותיקים
משטרת אחד/יותר של 

כפי שיקבע מפקד  ישראל,
המרחב; חברים נוספים 

וביניהם נציגי ארגונים 
העוסקים בזכויות נפגעי 

 עבירה.

 חברי מליאה: 2עד 

 וודלאדם  .1
 

 עובדי מועצה:

מיה  –מנכ"ל  .2
 ונטורה

 האו מחליפ

 – מנהל אגף חינוך .3
 יאיר ילובסקי

 ואו מחליפ

 מנהל אגף פיקוח .4

מ' אגף ש'  .5
 חברתיים

 מ' מחלקת מניעה .6

מנהל מחלקת  .7
אורי  – ביטחון
 אפרת

נציג השיטור  .8
 האזורי

 
 

 

  לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים
למעשי האלימות, העבריינות 

 והפשיעה בתחום המועצה, 
 

  לבחון את התכניות הקיימות
להתמודדות עם מעשים אלה 

ולגבש תכניות חדשות; הוועדה 
תגיש לאישור המועצה את 

תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע 
 המאושרות.התכניות 

 15 .בעד 

 .אושר  

 

 

  



ד ו מ  15|  ע

 ועדה לקליטת עליה
 

 ב לפקודת המועצות המקומיות13ה לפקודת העיריות באמצעות סעיף 149סעיף 
 .1.1.91עלו לישראל אחרי  11%ברשות בה לפחות 

 

 מספר 
 החברים

 הערות תקציר תפקידי הועדה נציגים לבחירה במועצה הרכב יו"ר

 לקביעת המועצה
 

 המספר המוצע
4 

 

 לקביעת המועצה
 

 היו"ר המוצע
 יוסי עמר

 

  חברי  25%לפחות
 מועצה

  לפחות נציג אחד
 מהאופוזיציה.

 חברי מליאה:

 יוסי עמר .1

 רונן גל .2
 

    עובדי הרשות:

מנהלת  -מריה ביידר  .3
 מח' קליטה

מנהל מחלקת  -עמק כהן  .4
 צמ"ד

  אושרו חברי נובמבר ב
 המליאה.

 15  בעד אישור עובדי
 הרשות.

 18  היו"ר בעד אישור
 המוצע.

 

  



ד ו מ  16|  ע

 ועדה מקומית לתכנון ולבניה
 1965-לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 18סעיף 

 מספר 
 החברים

נציגים לבחירה  הרכב יו"ר

 במועצה

 הערות תקציר תפקידי הועדה

הרשות היא  מליאת
 מליאת הועדה

 .לתכנון ובניה

מופקדת על הסדרת פעילויות   -  - ראש המועצה
ושימוש של תכנון, רישוי, בניה 

במבנים ובקרקעות בהתאם 
לחוק התכנון והבניה, במרחב 

 התכנון.

 

 
 

 
 לתכנון ולבניה ת משנהועד

 1965-לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 18סעיף 

 מספר 
 החברים

נציגים לבחירה  הרכב יו"ר
 במועצה

 הערות תקציר תפקידי הועדה

 11 -לא יותר מ
)במועצה שמספר 

 לפחות( 21חבריה 

ראש 
 המועצה

  אם לא כל הסיעות מיוצגות בועדת
ההנהלה, יהיה ייצוגן הכולל של 

הסיעות בועדת המשנה יחסי לייצוגן 
 במועצה, אך לא פחות מנציג אחד;

  ראש המועצה או סגנו  -יו"ר הועדה
 שהמועצה ממנה.

  נציג הרשות הארצית לכבאות
והצלה, בעל הכשרה בתחום בטיחות 

אש והצלה, יוזמן, דרך קבע, לדיוני 
עדת המשנה, ותהיה לו דעה ו

מייעצת בעניינים הנוגעים לבטיחות 
 אש והצלה.

  כל המוזמנים דרך קבע לועדה
המקומית לתכנון ולבניה יוזמנו גם 

 לועדת המשנה

 יו"ר-עידן גרינבאום .1
רוני  -מהנדסת הרשות .2

 נון-בן
 אלמגור–דני דותן  .3
 תל קציר-אוריה מאירי .4
 אפיקים -אמנון טל .5
 עין גב-עוזי קרן .6
דגניה  –אילון ראובני  .7

 ב'
 גינוסר –תמר לשם  .8
פוריה  –שמעון שושן  .9

 עובד-נווה
פוריה  –עמי רומנו  .11

 עלית.

לחוק  18מוקמת עפ"י סעיף 
התכנון והבניה וממונה על 
קיום ואכיפת חוק התכנון 

והבניה במרחב התכנון 
שלה. כל תפקידי הועדה 

 המקומית הוקנו לה.

  בנובמבר אושר
 ההרכב.

 

  לאשר שוב.אין צורך 



ד ו מ  17|  ע

 
 חברי דירקטוריון תאגידים עירוניים
 2116 –תקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד עירוני(, תשס"ו 

 

 חדירקטוריון החברה לפיתו
 

 מספר 
 החברים

 הערות תקציר תפקידי הועדה נציגים לבחירה במועצה הרכב יו"ר

לפי קביעת 
המועצה, מספר 

אלא  3-המתחלק ב
אם נקבע אחרת 

 בתקנון
 

 

 שליש נבחרי ציבור  ראש המועצה

 שליש נציגי ציבור 

 .שליש עובדי מועצה 

  יש להקפיד על ייצוג
 נשים לפי החוק.

  יש להקפיד על תקופת
הכהונה המקסימלית 

 ולחדש לפי הצורך

 חברי מליאה:

 עידן גרינבאום .1
 האון-חוה ישי .2
 א.איחוד-שאול אלתר .3

 
 נציגי ציבור:

 –נירית אוסקר גורביץ'  .4
 גינוסר

 תל קציר –אודליה רחום  .5
 מסדה –ניר מנצר  .6

 
 עובדי מועצה:

 מיה ונטורה – מנכ"ל .7
 או מחליפו

 ליאת מלכה – יתגזבר .8
 או מחליפו

 –קהילה מנהלת אגף  .9
 שובל איריס

  לקבוע את מדיניות
 התאגיד העירוני.

 
  לעקוב ולייעץ בתחומי

הפיתוח השונים בתאגיד 
 העירוני.

 

  עמידה בתקנות העיריות
העירייה בתאגיד )נציגי 

 .2116 -עירוני(, תשס"ו 

 15  בעד לאשר את
אודליה רחום 
 כנציגת ציבור.

 15  בעד אישור
הוספת צמד 
המילים "או 

מחליפו" בצמוד 
 לעובדי הרשות.

 

  



ד ו מ  18|  ע

 דירקטוריון קרן עמק הירדן
 

 מספר 
 החברים

 

 הערות תקציר תפקידי הועדה נציגים לבחירה במועצה הרכב יו"ר

לפי קביעת 
המועצה, מספר 

אלא  3-המתחלק ב
אם נקבע אחרת 

 בתקנון
 

 

 שליש נבחרי ציבור  ראש המועצה

 שליש נציגי ציבור 

 .שליש עובדי מועצה 

  יש להקפיד על ייצוג
 נשים לפי החוק.

  יש להקפיד על תקופת
הכהונה המקסימלית 

 ולחדש לפי הצורך

 חברי מליאה:
 עידן גרינבאום .1
 אפיקים-לילך שמיר .2
פוריה נווה -שושןשמעון  .3

 עובד
 האון -חוה ישי  .4

 
 נציגי ציבור:

 בית זרע -שרה יסעור .5
-נירית אוסקר גורביץ' .6

 גינוסר
 

 עובדי מועצה: 
 מיה ונטורה - מנכ"ל .7
 ליאת מלכה -ית גזבר .8
 -קהילה מנהלת אגף  .9

 איריס שובל

  לקבוע את מדיניות התאגיד
 העירוני.

 
  לעקוב ולייעץ בתחומי

הפיתוח השונים בתאגיד 
 העירוני.

 

  עמידה בתקנות העיריות
)נציגי העירייה בתאגיד 

 .2116 -עירוני(, תשס"ו 

 

 

 

 


