
   

  03-6102817:   ישיר03-6102840: טלפון     52520גן מיקוד -בנין דימול רמת, 1בוטינסקי 'ז

 louis@urbanics.co.il:e-mail       052-8360912:  נייד 03-7526182: פקס

    

  

  

        
        
        

         עמק חפר עמק חפר עמק חפר עמק חפרתכנית אבתכנית אבתכנית אבתכנית אב
        הרכב ועדת היגויהרכב ועדת היגויהרכב ועדת היגויהרכב ועדת היגוי

  

  

        ::::ועצהועצהועצהועצהנציגי המנציגי המנציגי המנציגי המ

  ר ועדת ההיגוי"יו,  המועצהראש –רני אידן 

  המועצהראש /ס, פלישון –דוד עין דר

  ת המועצהמזכיר,  גבענלי

   המועצהראשעוזרת , עופרה ברק

  . יועצת המועצה לתוכנית האב–ר מיכל בן גל "ד

  מהנדסת המועצה, לארה גלייזר' אינג

  ע"רכזת היחידה לתב, ת עוזיאלגלי

  מוניציפליהאגף המנהל , יעקב כהן

  ס" ואיכהמנהל מחלקת תברואה, משה סלע

   המועצהגזבר, מנשה דוד

  .עוזר גזבר,  סלומוןלירן

  אגף החינוךמנהלת , חינה קורן

  מנהלת מחלקת רווחה, גלית גרופר

  .ל החברה הכלכלית"מנכ, איציק גניגר

  האזוריילתי המרכז הקה מנהלת, יעל פלד

  רכז הועדה חקלאיתמ, עופר דנין

  "שרון "ניקוזהרשות ל "מנכ, ניסים אלמון

  ל אפיקי ועתודות עמק חפר" מנכ,נימאברהם סול

  המועצה הדתית עמק חפר ראש, יאיר בטיטו

  ר העמותה לחבר הוותיק" יו,ירוחם שפט

  מנהלת מחלקת תחבורה,  שרעביאליקים

  מנהל מרכז התיעוד, ררד לפונד'ג

  דובר המועצה, חיים אלטמן
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  2 מתוך 2עמוד     

        ::::דות סמךדות סמךדות סמךדות סמךיייינציגי משרדי ממשלה ויחנציגי משרדי ממשלה ויחנציגי משרדי ממשלה ויחנציגי משרדי ממשלה ויח

  מחוז המרכז, פנים משרד ה נציגי-טל קיוויתי וליאור רגב 

  להגנת הסביבה המשרד, מנהל מחוז מרכז, גידי מזור

  חקלאות ופיתוח הכפרמשרד ה , מרכז מחוזתמנהל, שרה אייל

  למינהל מקרקעי ישרא, מתכנן מחוז מרכז, דוד אמגדי

  יכוןשרד הבינוי והמש,  מחוז חיפה,מנהלת הבניה הכפרית ,נירית מיכאלי

  משרד הרווחה,  מרכז מחוזתמנהל, עדנה גרוס

  משרד הרווחה,  לעבודה קהילתיתמנהל השרות, רוך שוגרמןב

  .משרד התחבורה  נציגי-אורית נבון ורן שמל 

  .תיירותמשרד ה, תיירות כפריתמנהלת האגף ל, חנה קורן

  .שרוןהמנהלת מפעם , בינוביץדפנה ר

  .ס חדרה"אגוד הערים לאיכהל "מנכ, ירוחם לנקריץ

  

        ::::נוספיםנוספיםנוספיםנוספיםם ם ם ם נציגינציגינציגינציגי

  .ג"רט, מנהל מחוז מרכז, אמיר רז

  ל"קק ,מנהל מחוז מרכז, אילן בארי

  ת" המזהא"ידידי כדה ,ל"מנכ, גדעון ברומברג

  החברה להגנת הטבע, ניר פפאי

  נאמני נחל אלכסנדר, זאב הגלי

  

  

        ::::""""אורבניקסאורבניקסאורבניקסאורבניקס " " " "נוןנוןנוןנוןתכתכתכתכצוות צוות צוות צוות 

  ראש הצוות, איריס אפרת

  מרכז הצוות, ניר-לואיס בר

  מרכזת פיתוח בר קיימא, נועה גכט

  צוות כלכלי, פטי לצרוס

  

  . שם יצורף בהמשך–תנועה ותחבורה 

  . שם יצורף בהמשך–מיפוי 
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                        ר ועדות המועצהר ועדות המועצהר ועדות המועצהר ועדות המועצה""""רשימת יורשימת יורשימת יורשימת יו

  

  אידן רני –ב "תו+הנהלה 

  ד. דוד ע–שימור + אזורי  מרכז קהילתי + חינוך

   חרב לאת–ד ישראל אינסלר " עו–איכות הסביבה 

   כפר הרואה– יהושוע טלר –ועדים מקומיים 

  ציון חיבת – דוד אלבאום –רווחה ובריאות 

   בת חפר– רונן בן נון –ביטחון 

   חוגלה– גדעון פידל –חקלאות 

   בת חפר– אשר קאסו –ספורט 

   בחן– אריה רויז –תיירות 

   בת חפר– משה אוזן –נגישות 

   כפר ויתקין– יוסי שרף –יד לבנים 

   צוקי ים– אהוד לוז –ביקורת 

        

        נציגי ועדי הישוביםנציגי ועדי הישוביםנציגי ועדי הישוביםנציגי ועדי הישובים

  

  אהרון.ב-ד חיים עדיני" עו,בית ינאי-שלמה רביד, בית חירות-  מאיר מוייסה–חוף חפר 

  שושנת העמקים-פסח פורצלן, אביחיל-לזי בן יעקב  –ים חפר 

  משמר השרון-רועי מרגלית, ידידיה.כ-אלון הימן, בית יצחק-רני פרידלנדר –מרכז חפר 

  גאולי תימן-רחמים אושרי –לב חפר 

  אמץ-ישראל.י, אחיטוב-זהביאן.ע, החורש.ע- מלראיהודה, מ"גח-יהודה גלר –צפון חפר 

  כפר מונאש-אלי ברק, בורגתא-דני ארז, בארותיים-אבי רביב –שפלת חפר 

  

  .ר כנס התושבים יתווספו ממתנדבים לאח– תושביםתושביםתושביםתושבים

  

  

  

  

  

  

        


