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 ועדות המועצה
 

 מליאת המועצה 
ראשהמועצהעידןגרינבאום .0
אלומותאהודבןאפרים .7
אלמגורזהבהפרל .3
פיקיםאמוטיקומרוב .9
אפיקיםאלוןמרימסקי .5
אשדותאיחודאלמוגאביעוז .6
אשדותמאוחדאליארזי .2
ביתזרעשרהיסעור .8
גינוסראורןשפיצר .4

דגניהא'עודדגנני .01
דגניהב'חכמוןרם .00
האוןחוהישי .07
חוקוקאברהםקופר .03
כנרתמושבהאוריהמאירי .09
קבוץכנרתגורמלמד .05
מסדהנעמהגרבר .06
מעגןראובןסמית .02
עיןגבעוזיקרן .08
פוריהנוהעובדשמעוןשושן .04
פוריהנוהעובדשמעוןסימוני .71
פוריהכפרעבודהיוסיעמר .70
פוריהעיליתדניסחייק .77
רבידדנידותן .73
הגולןשערקרנייעקב .79
תלקצירעדיאלחלמיש .75



 

 

 
 

חברי הנהלת המועצה 
 יו"רעידןגרינבאום .0

 אלמגור  זהבהפרל .7

 אפיקיםמוטיקומרוב .3

 ביתזרעשרהיסעור .9

 האון  חוהישי .5

 חוקוקאברהםקופר .6

 מסדה  נירמנצר .2

 גב-עין  עוזיקרן .8

 נוהעובדשמעוןסימוני .4

 פוריהעיליתדניסחייק .01

 אשדותאיחודאלמוגאביעוז .00
 ועדת בקורת    

יו"ר–אלומות–אהודבןאפרים .0
 כנרתקיבוץ–גורמלמד .7

 תלקציר–עדיחלמיש .3
 ועדת מכרזים    

יו"ר–אשדותמאוחד–אליארזי .0
 מרכזהועדה-מנכ"להמועצה–דודופרץ .7

 מעגן–ראובןסמית .3

 האון–חוהישי .9

 דגניהא'–עודדגנני .5

 יועמ"שהמועצה-גולןלויעו"ד .6

 גזברהמועצה–זאבזימל .2

 חברועדה–שערהגולן–יעקבקרני .8
ת בארנונהועדת הנחו    

 יו"רהועדה-שמעוןשושן .0

 מ.מ.יו"ר-ביתזרע-שרהיסעור .7

גזברהמועצה-זאבזימל .3
 מנהלתאגףקהילה-איריסשובל .9

 יועמ"שהמועצה -גולןלויעו"ד .5



 

 

 
 ועדת מל"ח     

 תפקיד   שם ומשפחה  
 יו"ר הועדה  עידן גרינבאום .1
 רמ"ט הועדה   דודו פרץ .2
 מרכז הועדה  אורי אפרת .3
 מכלול תשתיות ולוגסטיקה סגן יו"ר הועדה  מאורי ישראלי .4
 אחראי מים  אריק ראובני .5

 אחראי מים   זיו הרחול .6

 אחראי מזון  סרחיו וינר .7

 אחראי דלק ואחראי משק כללי  יוסי אשמוז .8

 אחראי תחבורה  עזרא מכפש .9

 אחראי תחבורה   שולי מגן .11

 אחראי חקלאות   רון יצחקי .11

 מחליף אחראי חקלאות  ראובן סמית .12

 אחראי בינוי ושיכון   דוד רודר .13

 אחראי כח חשמל  אמנון חג'בי .14

 תברואה   רענן סרי .15

 וטרינר  יריב רזד"ר  .16

 מכלול אוכלוסיה אחראית  איריס שובל .17

 אחראית בריאות  ריבקי אלגד .18

 אחראי פס"ח  ניסים אלקובי .19

 אחראי תיירות  עילום אביגדורי .21

 מידע לציבור  פימה הלבט .21

 מנהל מכלול מידע לציבור   דורון רות .22

 מכלול חינוך  עפרה פייקוב .23

 מכלול כ"א   ערן שגיא .24

 הציבורמוקד פניות   חנה פיטרו .25

 גזבר   זאב זימל .26

 מזכירת הועדה   מיכל כהן .27

 מזכירת הועדה  אפרת מראד .28








 

 




 ועדת ערר לענייני ארנונה      
.יו"רהועדה–פוריהנוהעובד–עו"דליאוראוחנה .0

 אפיקים.–ארנוןקלדניצקי .7

 אשדותיעקבאיחוד.–עליזהברקאי .3

 ועדה חקלאית       
יו"ר–דגניהב'–רםחכמון .0

 כנרתקיבוץ–רוןיצחקי .7

 מעגן–ראובןסמית .3

 אלמגור–אילןכץ .9

 דגניהא–רחליבןצבי .5

 כנרתמושבה–עפרגפני .6

 תלקציר–עדיחלמיש .2

 .ועדה מקומית לתכנון ובניהמליאת    
 ועדת משנה לתכנון ובניה      

יו"ר–עידןגרינבאום .0

 עיןגב–עוזיקרן .7

 עובדנוה–פוריה–שמעוןשושן .3

 אשדותמאוחד–אליארזי .9

 אפיקים–אלוןמרימסקי .5

 דגניהא'–עודדגנני .6

 אשדותיעקבאיחוד–אלמוגאביעוז .2

 כנרתמושבה–אוריהמאירי .8

 כנרתקיבוץ–גורמלמד .4

 רביד-דנידותן .01

 



 

 

 
 
 

 הסביבה  להגנת איכות הועד  
 חברמליאה.–יו"ר–פוריהנוהעובד-סימונישמעון .0

 חברמליאה.–אשדותיעקבאיחוד–אלמוגאביעוז .7

 חברמליאה.–גנוסר–אורןשפיצר .3

 חברמליאה.–רביד–דנידותן .9

 עובדמועצה.–רניאוחנה .5

 נציגציבור.–שערהגולן–מאירבןעמי .6

 נציגציבור.–אשדותיעקבאיחוד–שאולאלתר .2

 ועדת השקעות     

המועצהראש-עידןגרינבאום.0

מנכ"להמועצה-דודופרץ.7

יו"ר-גזברהמועצה-זאבזימל.3

מנהלתחשבונות–טליערי.9

 ועדה להקצאת קרקע או מבנה     

יו"ר-מנכ"להמועצה-דודופרץ.0

גזברהמועצה-זאבזימל.7

יועמ"ש-גולןלויעו"ד.3

מהנדסהמועצה-דודרודר.9

מנהלאגףלפיתוחכלכלי-מאוריישראלי.5

 ועדת רכש      
יו"רהועדה-גזברהמועצה–זאבזימל .0

 קב"טהמועצה–אוריאפרת .7

 מנהלארגוניאגףהחינוך-ערןשגיא .3

 



 

 

 ועדות רשות

 ועדת תעבורה/בטיחות בדרכים 

יו"ר-מנכ"להמועצה-דודופרץ.0

מהנדסהועדה-דודרודר.7

קציןבטיחותבתעבורה-אמנוןחג'בי.3

מנהלאגףשפ"ע-רענןסרי.9

מנהלארגוניאגףחינוךנוערוספורט-ערןשגיא.5

מנהלמח'בטחון-אוריאפרת.6

ממונהבטיחות-שמעוןאבוטבול.2

 ועדת בטיחות 

יו"ר–מנהלאגףשפ"ע–רענןסרי.0

קציןבטיחותבתעבורה-אמנוןחג'בי.7

מנהלארגוניאגףחינוךנוערוספורט-ערןשגיא.3

מנהלמח'בטחון-אוריאפרת.9

ממונהבטיחות-שמעוןאבוטבול.5

 ועדת בטחון 
 מרכזהועדה-אוריאפרת .0

 אלומות-אריהסולפיין .7

 אפיקים-עילםתומר .3

 אשדותיעקבאיחוד-יונתןשטנדל .9

 אשדותיעקבמאוחד-יצחקכהן .5

 זרעבית-חןגיצין .6

 דגניהא'-יונתןהופמן .2

 דגניהב'-רכניניבטיי .8

 האון-אריאלצימבליסטה .4

 כנרתקיבוץ-נימרודשני .01



 

 

 מסדה-משההניגמן .00

 מעגן-עמיעדערב .07

 שערהגולן-חןאלה .03

 תלקציר-ערןרון .09

 גינוסר-שגיאיואב .05

 אלמגור-יעשמעוןדר .06

רביד-אורשיזף .02

 

 


