
  09פברואר מעודכן 
  

  הנהלה
  : אחראי תאום

 ל"מנכ

  ר"יו - בצר אייל
דני פז , )שמשית(אבנר כרמון  ,)אלה. ג(שאול הלפרין , )עין דור(עידו דורי , )הושעיה(חנה פרידמן 

 מיר כהןא, )כפר יהושע( יעל דגני, )בית שערים( משה ציפורי, )אחוזת ברק( זיו ורהפטיג, )דברת(

  ).מרתת( אלכס גן, )יפעת(

  .)מ"יוע( יעל נורקין ד"עו, )גזבר(דני עייק  , )ל"מנכ(דן תנחומא : משתתפים
 

  מליאה 
  :אחראי תאום

  ל"מנכ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

חיים חמי , )אלוני אבא(סלעית גדעון , )אלונים(זאב גור , )אחוזת ברק(זיו ורהפטיג , )נהלל(אייל בצר 

בן עזר , )בית שערים(ציפורי משה , )לחם הגלילית. ב(אבנר לוי , )בית זייד(ארנון זייד , )אלון הגליל(

ורד מרקיאר , )גבת(צור רפי , )גבעת אלה(דודו הלפר , )גבעת אלה(הלפרין שאול , )בלפוריה(יריב 

לפידות , )היוגב(פינסקר יהודה , )הושעיה(חנה פרידמן , )דברת(פז דני , )גיניגר(מרדכי פורמן , )גזית(

, )כפר גדעון(רמי יחיא , )יפעת(כהן אמיר , )חנתון(קלפון איילת , )סולליםה(מעוז יוחנן  ,)הרדוף(גיא 

. ק(ירון גרוסמן , )כפר יהושע(יעל דגני , )כפר החורש(יחיאלי אריה , )כפר ברוך(עמי יעקובסון 

עופר , )מנשיה זבדה(עבד אל חלים גמאל , )מזרע(ירון ברנשטיין , )מרחביה. מ(שלו אמנון , )מרחביה

אוחיון , )עדי(גבי בורנשטיין , )עין דור(דורי עידו , )סוועאד חמירה(ד טאהא אעסוו, )ללנה(אבירן 

, )שמשית(דפנה מאור , )שמשית(אבנר כרמון , )ד"רמ(דן קנריק , )ציפורי(אלי בן סימון , )עדי(ירון 

ן ג, )תמרת(סלעית יעקובי , )תל עדשים(מיכאל ראטה , )שדה יעקב(חדד דוד , )שריד(דרורי דוד 

    ).תמרת(אלכס 

  ).מ"יוע( יעל נורקיןד "עו, )גזבר(דני עייק ,  )ל"מנכ(דן תנחומא : משתתפים
  

  רכשועדת 
  :אחראי תאום

   אלון טל

  ר"יו -דן תנחומא
  יואל גרינצייג, אילן טורנר, יועץ משפטי, דני עייק :חברים

  אלון טל :מזכיר הועדה
  

  ועדת ביקורת
  :אחראי תאום

 אלי יהודה

  ר"יו -)הסוללים(ז יוחנן מעו
  ).שדה יעקב(חדד דוד , )שמשית(דפנה מאור , )ד"רמ( דן קנריק , )היוגב(פינסקר יהודה : חברים

  ח אורי הולצמן"רו, )מבקר(אלי יהודה : מוזמנים קבועים
 

  ועדה חקלאית
  : אחראי תאום
 )טושקו(משה בן שחר 

  ר"יו - אייל בצר
  )החברה הכלכלית(אברהם ברקן , )כפר גדעון( יחיא רמי , )בית זייד(ארנון זייד: חברים

  )טושקו(משה בן שחר : מוזמנים קבועים
 

  ועדת מכרזים
  : אחראי תאום
 חנה פרידמן

  ר"יו -חנה פרידמן
ירון ברנשטיין , )כפר ברוך(עמי יעקובסון , )אלונים(זאב גור , )תל עדשים(מיכאל ראטה  :חברים

  ).מזרע(
  .יועץ משפטי, )אגף הנדסה' ר( דובי ויינגרטן, )גזבר(דני עייק , )ל"מנכ(דן תנחומא  :מוזמנים קבועים

 

  ועדת ביטחון
  : אחראי תאום
 משה אלקנה

  ר"יו -)דברת(דני פז 
  )אחוזת ברק( זיו ורהפטיג, )עדי(גבי בורשטיין : חברים

 מפקד(רון רוזנר , )ח"ט מוס"קב(אבידן אברהם , )ביטחון' מח. מ(משה אלקנה : מוזמנים קבועים
  )שוטר קהילתי( רועי כהן , )בסיס הפעלה. מ. ס(עמוס דניאלי , )בסיס הפעלה

 



 

  ס"ועדת איכוה
  : אחראי תאום
 אסף אלייה

  ר"יו -אסף אלייה 
סוועאד (סוועאד טאהא , )חנתון(קלפון איילת , )גבת(רפי צור , )אלוני אבא( גדעון סלעית :חברים
  .נציגי עמותות סביבתיות 2 .)חמירה

יהודה , )סביבתית' יח(שי שחל , )סביבתית' יח(תמר אודם , )ל"מנכ(דן תנחומא  :קבועיםמוזמנים 
  )היוגב(פינסקר 

 

למאבק בנגע ועדה 
  הסמים

  : אחראי תאום
 לילך כהני

  ר"יו -חנה פרידמן
. מ(נועה ציון , )אגף חינוך. מ(רחל שחורי , )אגף רווחה. מ(אתי גפן , )גבעת אלה(דודו הלפר  :חברים

  )מתאמת המאבק בנגע הסמים(לילך כהני , )ו נהלל"ויצס "בי
  :מוזמנים קבועים

 

  תקציב ועדת
  : אחראי תאום

 דני עייק

  ר"יו -יריב בן עזר 
  )עין דור(עידו דורי , )תמרת(סלעית יעקובי , )ציפורי(אלי בן סימון , )עדי(גבי בורשטיין : חברים

  )חשבת(מירי שריג , )ל"מנכ(דן תנחומא  ,)גזבר(דני עייק : מוזמנים קבועים
 

  הנחות ועדת
  : אחראי תאום

 דני עייק

  ר"יו -)כפר החורש(אריה יחיאלי 
דני , )מחלקת רווחה. מ(אתי גפן , משפטי יועץ, )תמרת( סלעית יעקובי ,)גניגר(מרדכי פורמן  :חברים
  ).גזבר(עייק 

  )מינהל הכנסות(שגיא וויץ  :מזכיר הועדה
 

לשימור  ועדה
  אתרים

  : אוםאחראי ת
 עידו דורי

  ר"יו –עידו דורי
  )גבעת אלה(דודו הלפר , )לחם הגלילית. ב(אבנר לוי , )בית זייד(ארנון זייד : חברים

מבני (משה נחימוב , )שימור אתרים( שמעון צפריר ,")יזרעאלים("עפרי דגני : מוזמנים קבועים
  ).ציבור
 

  תמיכות ועדת
  : אחראי תאום
  דן תנחומא

  ר"יו -דן תנחומא 
  .יועץ משפטי, )גזבר(דני עייק : חברים

  
  )חשבת(מירי שריג : מוזמנים קבועים

 

  ערר ועדת
  : אחראי תאום

 דני עייק

  ר"יו - )שריד(אפרים רוזן 
  )בלפוריה(אמציה גילת , )יפעת(יוסי ביגון : חברים

  יועץ משפטי, )מינהל הכנסות. מ(שגיא וייץ , )גזבר(דני עייק : וזמנים קבועיםמ
 

  ח"לועדת מ
  : אחראי תאום

  עוזי עשת

  ר"יו –אייל בצר 
חנה , ענת דומינסקי, אברהם ברקן, דובי ויינגרטן, עוזי עשת, משה אלקנה, דן תנחומא: חברים
גילה , רחל שחורי, משה בן שחר, חיה רביב, פליקס דה פז, נחום זית, נועם גרייף, )ח"פס(פרידמן 
  .גפן אתי, קרן שחר, משה פולק, עמירם הלוי, סטולרו
  ריקי שמעוני :הועדה תמזכיר

  
  


