
 

 ועדות המועצה
 

שגיא , אבי שדה, רועי גלילי, ר אייל בלום"יו מליאה
 .מגי יועץ,פיטר רבין, יואב מויאל, קליין

, פיטר רבין, רויטל טריפלר, ר אייל בלום"יו הנהלה
 .רינת רוזנברג  ,מגי יועץ

 .אבי שדה, יואב מויאל, ח אלחנן יאיר"רו ועדת ביקורת

             שגיא קליין, יטל טריפלררו,פיטר רביןר "יו  ועדת מכרזים
 .וברוך אושרוביץ

רועי -ד"עו, עדי לזר, רויטל טריפלרר "יו ועדת הנחות וסיוע
 .יואב מויאל, פיטר רבין, פטריק

, רויטל טריפלר, אייל בלום, ר יעל חביב"יו ועדת איכות סביבה
נציגי איכות הסביבה , רועי גלילי, פיטר רבין

 .של הישובים
, ברקן חמי, יעל חביב, רויטל טריפלרר "יו איכות סביבההנהלת 

 .אשר אלימלך, עדי ולרשטיין, שילה שוורץ

, דיתה בראונשטיין, דניאל קזין, איילת ביגר שולחן חינוך
אסתרקה , אביב, אפרת שחר, צפריר אורטס

 .ונעמי
רן , שגיא קליין,בועז הורוביץ, ר חמי ברקן"יו ועדה חקלאית

גיורא , גלעד ליבני, יצמןיהונתן וי, שדה
 -עומר עדין, עין יהב -עידו שחם, אברהם

 -ישראל זר, צופר -אלברט שונר, חצבה
 .עידן -אסף בוקס, פארן

, יואב מויאל ,אייל בלום ,ררויטל טריפלר "יו ועדת רישוי עסקים
 .אילנה בהגן, מגי יועץ

רויטל טריפלר ואמנון , ר נועם כרמלי"יו ועדת רכב
 .אלמוג

מנהלות , רויטל טריפלר, ר נועם כרמלי"יו דת הסעותוע
נציגי , איילת ביגר, נעמי בקר, ס"ביה

 .ישובים

, צים של הישובים"רבש, ר נועם כרמלי"יו ועדת ביטחון
יואב , רלי ביטון'צ-משק ערבה, ר"קצין הגמ

 .מויאל



 

: נציגי הישובים, אריה גלבוע, ר אוסי ניר"יו ועדת תיירות
עין , בועז עוז -חצבה, אזולאיבת שבע  -עידן
 -צופר, דני שניטמן -ספיר, ציפי גדיש -יהב

, לולה קדם -צוקים, שלומית בן/פנינה דואק
דורית  -ס שדה חצבה"ביה, יובל קלם -פארן

 .אביהר
, רויטל טריפלר, נועם כרמלי, ר אייל בלום"יו ח "ועדת מל

, חמי ברקן, עמי שחם, משה בלוי, עדי לזר
רינת , ברוריה לוי, טה דגניט, רפי אמסלם

עירית , נעמי בקר, איילת ביגר, רוזנברג
 .יעל חביב, שחר

, נעמי בקר, עירית שחר, ר אייל בלום"יו ועדת בריאות 
איילת  -עידן: הישוביםנציגי , רויטל טריפלר

איתן  -צוקים, ענבל לב -עין יהב, ועקנין
קיקי  -חצבה, איתן ליפשיץ -צופר, ליפשיץ

רותם לוי  -פארן, אייל נחמיאס -ספיר, מורן
 .היימן וחגית צורף

, אורן ןחנ, עזרא שירין, ר עירית שחר"יו ועדת גיל שלישי
נעמי , עדי לזר, רויטל טריפלר, אורנה אוקו

 .רני חן, רחל לב, בקר
, גיל סלוין, שגיא קליין, ר אייל בלום"יו ועדת תכנונים

טטה דגני , רויטל טריפלר, אריה גלבוע
 .ה בהגןואילנ

, גדעון הירש, ד"עו -ר אורית שלכט"יו ועדת ערר
 .ה דברואי'אהרל

 .אהרון אזולאי, ר רויטל טריפלר"יו ועדת הסתייגויות

, רויטל טריפלר, רועי גלילי, ר אייל בלום"יו דירקטוריון חברה לפיתוח
 .דרור שטרן, דרור גדיש, עירית שחר

פיטר רבין , פלררויטל טרי, ר אייל בלום"יו פיטוריםועדת 
 .ומגי יועץ

 


