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ועדות המועצה
מאושרות במליאות המועצה מספר  2.4.16ו3.5.16 -
מליאת המועצה


























עידן גרינבאום  -ראש המועצה
אהוד בן אפרים  -אלומות
זהבה פרל – אלמגור
מוטי קומרוב  -אפיקים
אלון מרימסקי – אפיקים
אלמוג אביעוז  -אשדות איחוד
אלי ארזי  -אשדות מאוחד
שרה יסעור  -בית זרע
אורן שפיצר  -גינוסר
עודד גנני  -דגניה א'
חכמון רם  -דגניה ב'
חוה ישי – האון
אברהם קופר  -חוקוק
אוריה מאירי  -כנרת מושבה
גור מלמד  -כנרת קבוץ
ניר מנצר – מסדה
ראובן סמית – מעגן
עוזי קרן  -עין גב
שמעון שושן  -פוריה נוה עובד
שמעון סימוני  -פוריה נוה עובד
יוסי עמר  -פוריה כפר עבודה
דני סחייק  -פוריה עילית
דני דותן – רביד
עו"ד יעקב קרני  -שער הגולן
עדיאל חלמיש  -תל קציר

חברי הנהלת המועצה












עידן גרינבאום  -יו"ר
זהבה פרל  -אלמגור
מוטי קומרוב  -אפיקים
שרה יסעור  -בית זרע
חוה ישי – האון
אברהם קופר  -חוקוק
ניר מנצר  -מסדה
עוזי קרן  -עין-גב
שמעון סימוני  -נוה עובד
דני סחייק  -פוריה עילית
אלמוג אביעוז  -אשדות איחוד

ועדת בקורת
 אהוד בן אפרים – אלומות – יו"ר
 גור מלמד – כנרת קיבוץ
 עדי חלמיש – תל קציר

ועדת מכרזים









אלי ארזי –אשדות מאוחד – יו"ר
דודו פרץ – מנכ"ל המועצה  -מרכז הועדה
ראובן סמית – מעגן
חוה ישי – האון
עודד גנני – דגניה א'
עו"ד גולן לוי  -יועמ"ש המועצה
בועז יוסף – גזבר המועצה
עו"ד יעקב קרני – שער הגולן – חבר ועדה

ועדת הנחות בארנונה
 שמעון שושן  -יו"ר הועדה
 שרה יסעור  -בית זרע  -מ.מ .יו"ר

 בועז יוסף  -גזבר המועצה
 איריס שובל  -מנהלת אגף קהילה
 עו"ד גולן לוי  -יועמ"ש המועצה

ועדת מל"ח
שם ומשפחה

תפקיד

עידן גרינבאום
דודו פרץ
אורי אפרת
מאורי ישראלי
אריק ראובני
זיו הרחול
סרחיו וינר
יוסי אשמוז
עזרא מכפש
שולי מגן
רון יצחקי
ראובן סמית
דוד רודר
אמנון חג'בי
רענן סרי
ד"ר יריב רז
איריס שובל
ריבקי אלגד
ניסים אלקובי
עילום אביגדורי
פימה הלבט
דורון רות
עפרה פייקוב
ערן שגיא
חנה פיטרו
בועז יוסף
מיכל כהן
אפרת מראד

יו"ר הועדה
רמ"ט הועדה
מרכז הועדה
מכלול תשתיות ולוגסטיקה סגן יו"ר הועדה
אחראי מים
אחראי מים
אחראי מזון
אחראי דלק ואחראי משק כללי
אחראי תחבורה
אחראי תחבורה
אחראי חקלאות
מחליף אחראי חקלאות
אחראי בינוי ושיכון
אחראי כח חשמל
תברואה
וטרינר
מכלול אוכלוסיה אחראית
אחראית בריאות
אחראי פס"ח
אחראי תיירות
מידע לציבור
מנהל מכלול מידע לציבור
מכלול חינוך
מכלול כ"א
מוקד פניות הציבור
גזבר
מזכירת הועדה
מזכירת הועדה

ועדת ערר לענייני ארנונה
 עו"ד ליאור אוחנה – פוריה נוה עובד – יו"ר הועדה .
 ארנון קלדניצקי – אפיקים .
 עליזה ברקאי – אשדות יעקב איחוד.

ועדה חקלאית








רם חכמון – דגניה ב' – יו"ר
רון יצחקי –כנרת קיבוץ
ראובן סמית – מעגן
אילן כץ – אלמגור
רחלי בן צבי – דגניה א
עפר גפני – כנרת מושבה
עדי חלמיש – תל קציר

מליאת ועדה מקומית לתכנון ובניה.
ועדת משנה לתכנון ובניה











עידן גרינבאום– יו"ר
עוזי קרן – עין גב
שמעון שושן – פוריה – נוה עובד
אלי ארזי – אשדות מאוחד
אלון מרימסקי – אפיקים
עודד גנני – דגניה א'
אלמוג אביעוז – אשדות יעקב איחוד
אוריה מאירי – כנרת מושבה
גור מלמד – כנרת קיבוץ
דני דותן  -רביד

ועדה להגנת איכות הסביבה
 סימוני שמעון  -פוריה נוה עובד – יו"ר – חבר מליאה .
 אלמוג אביעוז – אשדות יעקב איחוד – חבר מליאה .







אורן שפיצר – גנוסר – חבר מליאה .
דני דותן – רביד – חבר מליאה.
רני אוחנה – עובד מועצה .
מאיר בן עמי – שער הגולן – נציג ציבור .
שאול אלתר – אשדות יעקב איחוד – נציג ציבור .

ועדת השקעות





עידן גרינבאום -ראש המועצה
דודו פרץ  -מנכ"ל המועצה
בועז יוסף  -גזבר המועצה  -יו"ר
טל יערי – מנהלת חשבונות

ועדה להקצאת קרקע או מבנה






דודו פרץ  -מנכ"ל המועצה  -יו"ר
בועז יוסף  -גזבר המועצה
עו"ד גולן לוי  -יועמ"ש
דוד רודר  -מהנדס המועצה
מאורי ישראלי  -מנהל אגף לפיתוח כלכלי

ועדת רכש
 בועז יוסף – גזבר המועצה  -יו"ר הועדה
 אורי אפרת – קב"ט המועצה
 ערן שגיא  -מנהל ארגוני אגף החינוך

ועדות רשות
ועדת תעבורה/בטיחות בדרכים





דודו פרץ  -מנכ"ל המועצה  -יו"ר
דוד רודר  -מהנדס הועדה
אמנון חג'בי  -קצין בטיחות בתעבורה
רענן סרי  -מנהל אגף שפ"ע

 ערן שגיא  -מנהל ארגוני אגף חינוך נוער וספורט
 אורי אפרת  -מנהל מח' בטחון
 שמעון אבוטבול  -ממונה בטיחות

ועדת בטיחות






רענן סרי – מנהל אגף שפ"ע – יו"ר
אמנון חג'בי  -קצין בטיחות בתעבורה
ערן שגיא  -מנהל ארגוני אגף חינוך נוער וספורט
אורי אפרת  -מנהל מח' בטחון
שמעון אבוטבול  -ממונה בטיחות

ועדת בטחון


















אורי אפרת  -מרכז הועדה
אריה סולפיין  -אלומות
עילם תומר  -אפיקים
יונתן שטנדל -אשדות יעקב איחוד
יצחק כהן  -אשדות יעקב מאוחד
חן גיצין  -בית זרע
יונתן הופמן  -דגניה א'
יניב טייכנר  -דגניה ב'
אריאל צימבליסטה  -האון
נימרוד שני  -כנרת קיבוץ
משה הניגמן  -מסדה
עמיעד ערב  -מעגן
חן אלה  -שער הגולן
ערן רון  -תל קציר
שגיא יואב  -גינוסר
שמעון דרעי  -אלמגור
אור שיזף  -רביד

