
 

 

 
 09.12.21תאריך עדכון: 

 אישור חברי ועדות החובה במועצה האזורית עמק המעיינות
 

 תאריך אישור אחראי  תואר שמות החברים  שם הועדה
ועדה מקומית  
 לתכנון ובניה 

 21.11.18 כפיר   כל חברי המליאה 

ועדת משנה לתכנון  
 ובניה 

 21.11.18 כפיר  יו"ר  ירון שפיר 
 21.11.18 חבר מליאה  שלם יריב 

 21.11.18 חבר מליאה  יוחאי סמדה 
 21.11.18 חבר מליאה  צור ידידיה 
 21.11.18 חבר מליאה  שחר יצחק 

 21.11.18 חבר מליאה  יוסי אקריש 
 21.11.18 חבר מליאה  דוד קירמה 

כפיר אליהו במקום מייק  
 ארליך 

  -מהנדס מועצה 
 מזומן 

 2021דצמבר 

 21.11.18 ממלא מקום  אליהו דני 
 28.11.19 מקום  ממלא מנשה עזרא 
 21.11.18 ממלא מקום  פרחי רועי 

 21.11.18 מיה  יו"ר  יורם קרין  הנהלה 
 21.11.18 סגן  יו"ר   ירון שפיר 

 21.11.18 חבר מליאה  יעקב יהודה 
 21.11.18 חבר מליאה  מסרטי אורית 
 21.11.18 חבר מליאה  הרוש מימון 

 21.11.18 חבר מליאה  ש אילן גדי
 21.11.18 חבר מליאה  עופר איתן 

 ועדת מל"ח 
 וביטחון בחירום 

 דותן פוקס  יו"ר ועדה  יורם קרין 
 

21.11.18 
 21.11.18 חבר מליאה  ירון שפיר 

 21.11.18 חבר מליאה  מימון הרוש 
 21.11.18 חבר מליאה  גדיש אילן 
 עמית נאמן 

 ( ישראל רותם)במקום  
 23.12.21 תושבים  יגנצ

ירון לב אור במקום מוסה  
 גרוס 

 23.12.21 נציג תושבים 

 אודי קורמן 
 ( רונן ברייר  םבמקו)

 23.12.21 נציג תושבים 

 21.11.18 נציג פיקוד העורף  נציג פיקוד העורף 
 21.11.18   נציג משטרה  קובי בן חמו 

 21.11.18 ינוך נציג משרד הח נציג משרד החינוך 
 21.11.18 זמן מו -קב"ט  דותן פוקס 

 21.11.18 "ט רמ מיה גומא להב 
 21.11.18 ט סגן רמ" ציון דקו 

    מנהלי מכלולי חירום 



 

 

 
 תאריך אישור אחראי  תואר שמות החברים  שם הועדה

ועדה לאיכות  
 סביבה 

 רביב מור  יו"ר  ועדה  לוי נריה 
 

21.11.18 
 21.11.18 ליאה חבר מ פרחי רועי 
 21.11.18 חבר מליאה  עופר איתן 

 21.11.18 ליאה חבר מ שטין חיים רלפ
   ירפלדמא אילנה

 
 21.11.18 נציג ציבור 

 .2123.12 נציג ציבור  מ מ" – גלזנר דוד
 21.11.18 נציג ציבור  בתיה טל 

 .2123.12 נציג ציבור  מ מ" – ליעד זכאי
 21.11.18 נציג משרד איכ"ס  נציג משרד איכ"ס 
  לירון שפירא  נציג ארגון ארצי 

להגנת  ברה )הח
 הטבע( 

21.11.18 

מ. מחלקת איכות   ות סביבה מ. מחלקת איכ
 סביבה 

21.11.18 

  נציג רט"ג  מוזמן  -אלון לוי 
  -קוז נציג רשות ני  נת מוזמ  -  שירי פירדמן 

 מוזמנת 
 

לענייני  ועדת 
 ביקורת 

עלאא  רו"ח  עדה ר ויו" גדעון עריף 
 זועבי 

21.11.18 

 23.12.21 חבר מליאה  ניר פאר במקום אלי לוין 
 21.11.18 חבר מליאה  שטין חיים רלפ

 21.11.18 מוזמן  עצה מבקר המו 
 21.11.18 אסף ברמי  יו"ר  יוסי אקריש  ועדת הנחות 

מ"מ  חבר מליאה ו יעקב יהודה 
 יו"ר 

21.11.18 

 21.11.18 מ"מ חבר מליאה  ידידיה צור 
 21.11.18 גזבר גזבר

מחלקה  מנהל ה
 לשירותים לחברתיים 

מנהל המחלקה  
לשירותים  
 לחברתיים 

21.11.18 

 21.11.18 שפטי ץ מיוע יועץ משפטי 
ועדה למאבק בנגע  

 הסמים 
   מאיה הרטל 

 ם בני פישר( )במקו
 23.12.21 עופר לניר  יו"ר   -נציגת ציבור

 21.11.18 חבר מליאה  ספראי לימור 
 21.11.18 חבר מליאה  ועי י ר פרח

 21.11.18 חבר מליאה  יוחאי סמדה 
המחלקה    מנהלת

 לשירותים לחברתיים 
המחלקה    מנהלת

לשירותים  
 רתיים לחב

21.11.18 

 21.11.18   חינוך אגף מנהל   חינוך אגף מנהל
)במקום   לאורה זינגר

 שולי לנדה ז"ל( 
בית ספר   .תמנהל

   תיכון 
2123.12. 

 21.11.18 נציגת ציבור  טלי גניאל 
 21.11.18 שפיר  ירון יו"ר  ירון שפיר  ועדת מכרזים

 28.11.19 חבר מליאה  מנשה עזרא 
 21.11.18 חבר מליאה  כהן אורי 
 21.11.18 חבר מליאה -מ"מ  לוי נריה 



 

 

 21.11.18 חבר מליאה  -מ"מ  אביסרור יחיעם 
 21.11.18 חבר מליאה  -מ"מ  צור ידידיה 
 21.11.18 חבר מליאה  -מ"מ  גדיש אילן 

 21.11.18 אסף יו"ר  -גזבר גזבר ועדת רכש 
 21.11.18 מנהל רכש  מנהל רכש 

 21.11.18 מנכ"לית  ית מנכ"ל 
 21.11.18 חשב חשב 

 
 

נצחת זכרם  ועדה לה
 נרצחי טרור של 

 21.11.18 אופירה שגב  נציג מליאה   -ו"רי גדעון עריף 
 21.11.18 נציג מליאה  אביסרור יחיעם 

 21.11.18 נציג מליאה  גלר עמיחי 
 

 ז"ל(  ינון אשכנזי)במקום 
 1821.11. ציבור נציג 

נציג מחלקה לשירותים  
 חברתיים 

 21.11.18 מוזמן 

 21.11.18 מוזמן  מחלקת תרבות נציג 
ת  ועדה להקצא

 מבניםקרקעות ו
 21.11.18 מיה  יו"ר  -מנכלית  מנכלית 

 21.11.18 גזבר גזבר
 21.11.18 יועצ"מ  יועצ"מ 

 21.11.18 מהנדס  מהנדס 
ועדה למיגור  

 אלימות 
 21.11.18 פר לניר עו יו"ר  מסרתי אורית 

 21.11.18 המועצה  מנכלית  המועצה  מנכלית 
 21.11.18 חינוך מנהל אגף  הל אגף חינוך מנ

 21.11.18 קב"ט  קב"ט 
מ. מחלקה לשירותים  

 חברתיים 
מ. מחלקה  

 לשירותים חברתיים 
21.11.18 

 21.11.18 נציג משטרה  נציג משטרה 
במקום אלי לוין / ניר  

 פאר
 23.12.21 חבר מליאה 

 21.11.18 חבר מליאה  יריב שלם 
ועדה לשימור  

 תרים א
 21.11.18 כפיר  יו"ר  גלר עמיחי 
 21.11.18 חבר מליאה  י אליהו דנ 

 21.11.18 חבר מליאה  שלם יריב 
 21.11.18 חבר מליאה  כהן אורי 

 21.11.18 מהנדס מועצה  מהנדס המועצה 
הרשות לשימור   אורי בן ציוני  

 אתרים 
21.11.18 

ערר על קביעת  ועדת 
 ארנונה כללית 

 21.11.18 אסף נציג ציבור  ניב  מרביו"ר עו"ד  
 21.11.18 ציבור  נציג אלי שריר 

 21.11.18 נציג ציבור  בן יצחק לאה 
 21.11.18 נציג ציבור  דב מילר 

 21.11.18 נציג ציבור  רבקה מורג 
 21.11.18 מ"מ נציג ציבור  אליעזר יהודה 

מנהל   –גזבר ונה מנהל הארנ –גזבר
 הארנונה 

21.11.18 

 21.11.18 יועמ"ש "שמ יוע



 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 תאריך אישור אחראי  תואר שמות החברים  שם הועדה
 21.11.18 ציון  ר  "יו ירון שפיר  ועדה חקלאית 

 21.11.18 חבר מליאה  אביסרור יחיעם 
 21.11.18 חבר מליאה  גלר עמיחי 
 21.11.18 חבר מליאה  אליהו דני 

 21.11.18 חבר מליאה  קירמה דוד 
 21.11.18 ר מליאה חב שחר יצחק 
 21.11.18 נציג חקלאים  שי שטרן 
 21.11.18 קלאים נציג ח רפי אלון 
 21.11.18 נציג חקלאים  יוסי קנר 
 21.11.18 נציג חקלאים  גדי דור 

ן  )במקום רן ב ניר וילק
 נון( 

 23.12.21 נציג חקלאים 

 21.11.18 ג חקלאים נצי פסח רוזנבלום 


