אורית מסר הראל

אורית מסר הראל .מתגוררת בתמרת מראשית הקמתה .נשואה לבנצי הראל ,אם לשלושה וסבתא לנכדה.
בעבר -קצינה בכירה במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר במיגוון תפקידים.
התפקידים האחרונים -דוברת המחוז הצפוני של המשטרה ,דוברת המשרד לבטחון פנים ודוברת שב״ס.
יו״ר הנהלת תמרת בתקופת מלחמת לבנון השניה -תקופה מלאת אתגרים .בתקופה זו התקיימו גם חגיגות
ה  25לתמרת.
עם שחרורי עסקתי בסיוע לישובי המועצה שהתקשו להתנהל וכן ניהלתי את וועדות הקבלה לישובי
המועצה .כיום אני משמשת כמנכ״ל עמותת התיירות בעמקים ,באיזור הרחב של מועצת עמק יזרעאל,
מגידו ,זבולון ,יוקנעם והגילבוע.
ניהול נכון של תמרת -ניהול משתף וקהילתי ,תוך מתן דגש לקידום הישוב מבחינת פרויקטים ,מתן מענה
לשכבות גיל האוכלוסיה השונות -נוער ,משפחות צעירות ,גיל ביניים ומבוגרים .פיתוח החינוך הבלתי
פורמלי וייצוג הישוב בנושאי החינוך הפורמאלי ,תוך קשר רצוף ובונה עם המועצה .קליטה נכונה של
מתיישבי ההרחבה העתידית.
שמירת אופיה המיוחד של תמרת ,מבחינת נופיה הטבעיים והאנושיים.

שרון שילה

נשוי לדלית  4 +ילדים  2 +נכדים גר בתמרת משנת 2004
בעבר טייס מסוקים ומפקד בחיל האוויר .אלוף משנה במילואים
עוסק ביזמות וייעוץ תעופתי וטייס בחברת מסוקים.
מעורב בפעילות הקהילתית משנת  2007כחבר הנהלה ,יו"ר הנהלה וחבר בוועדות איכות הסביבה ,ביטחון,
נוער ,ביקורת .חבר בוועדת איכות הסביבה במועצה.
כרגע מסיים  9חודשים של חברות בהנהלה כמחליף חבר הנהלה שעזב לפני תום מועד סיום תפקידו.
נושאים החשובים לי לקדם:
איכות הסביבה ואיכות החיים ביישוב
ביטחון ובטיחות
איזון בטיפול והשקעה באוכלוסיות השונות בתמרת

איזי בסט

אני מראשוני המתיישבים בתמרת .מהנדס ומנהל מפעל בעברי וכרגע פנסיונר .שירתתי במספר הנהלות
כחבר וגם כיו'ר .הייתי חבר הנהלה בזמן הקמת הישוב וגם בזמן ההרחבה הראשונה.
כיום אני מטפל עם עוד כמה חברים בנושא פרלמנט תמרת המתכנס בהצלחה כל שבוע מעל שנתיים.
ברצוני לקדם את נושא שיפור התשתיות המתבלות בתמרת :ביוב ,מים ,שבילים וכבישים ומקומות
התכנסות ראויים לתושבים.
כמו כן יש לי נסיון רב בנושאי בטיחות ובטחון בהם אוכל לתרום.
אוכל לתרום מנסיון העבר שלי גם לגבי ההרחבה העכשוית.
אתן תשומת לב לחלוקת משאבים הוגנת לצרכי כלל חברי הישוב בגילאים השונים.

סלעית יעקבי

מתגוררת בתמרת  11שנה ,נשואה ואימא לארבעה ילדים.
בעלת תואר שני בניהול ציבורי ,תואר שני בחינוך ותואר באדריכלות.
בעבר הייתי חברת הנהלת תמרת ובנוסף כיהנתי כנציגת תמרת במליאת המועצה ,חברה בוועדת כספים,
חברה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ודירקטורית בחברה הכלכלית.
בחמש שנים האחרונות ניהלתי את קיבוץ מגידו ,קיבוץ חנתון וכיום מנהלת את ועד מקומי מושב
בלפוריה .במסגרת עבודתי ביישובים אני אחראית על כל התחומים המוניציפאליים והחברתיים ,כולל
קידום וביצוע הרחבות (קהילתי ותכנוני) ,ניהול עובדים ומתנדבים ,הכנת תקציב ותכנית עבודה שנתית,
טיפול בפרט וברווחה ,עבודה מול גורמים חיצוניים ובקרה.
בראייתי הפרויקט המשמעותי העומד בפני הנהלת תמרת בשנתיים הקרובות יהיה פרויקט ההרחבה ,על
כל נגזרותיו .השנים הקרובות יתאפיינו בשלבים שונים המלווים פרויקט שכזה –הקמה ,אכלוס ,הטמעת
התושבים החדשים והיבטים חברתיים נוספים ,עבודה מול קבלנים ,חוזים ועוד .נושאים איתם
התמודדתי בעבר ואותם אני מכירה מקרוב .אני מרגישה שאוכל לתרום רבות בתחום זה ,כמו גם
בתחומים שוטפים אחרים ,בניהול היישוב בשנים הקרובות

אהוד קליין

אני חבר בישוב מיום הקמתו ,נשוי לאיריס ואב לאמיר ( מתגורר בתמרת) ,אפרת ,אדוה ואלעד ,כולם
נשואים והורים לילדים ( נכדינו הנהדרים)
הייתי חבר בשתי הנהלות בעבר הרחוק וכן השתתפתי במהלך השנים בצוותי חשיבה וועדות אד-הוק.
בעיסוקי אני רופא -פסיכיאטר וניהלתי עד לפני כששה חודשים ,במשך יותר מעשרים שנים ,את האגף
הפסיכיאטרי בבי"ח רמב"ם ובשנים האחרונות גם את אגף המחקר בביה"ח .בנוסף ,אני חבר סגל
בפקולטה לרפואה של הטכניון.
מאז פרישתי מניהול האגף הפסיכיאטרי ,אני ממשיך לשמש במשרה חלקית כמנהל אגף המחקר ברמב"ם
ומקיים קליניקה פרטית ,אך בהחלט פנוי יותר מבעבר לעיסוקים נוספים.
הרצון לחזור לפעילות ציבורית ולתרום לחיי הקהילה בתמרת ,קיים כבר זמן רב וכעת יש בידי הזמן
והאפשרות לממשו.
התחומים בהם אני מעוניין לתרום במסגרת ההנהלה הם צרכי האוכלוסיה המבוגרת בישוב ,הרחבת
הישוב וטיפול בתשתיות הישוב.
אם תתנו בי את אמונכם ,אשתדל לשרת את הישוב כמיטב יכולתי.

שלומית כורם

אני חברת תמרת מזה  13שנים.
בוגרת אוניברסיטת חיפה בכלכלה וסטטיסטיקה.
שרתתי במשטרת ישראל במגוון רחב של תפקידים בעיקר בתחומי פיקוד וחקירות ,ובהם מפקדת תחנת
משטרה .במסגרת זו שמתי את הדגש העיקרי על שיפור והגברת תחושת הביטחון של התושבים.
פרשתי לגמלאות מתפקיד ראש אגף חקירות ומודיעין של מחוז צפון ,בדרגת ניצב משנה.
צברתי ניסיון עשיר בעיקר בתחום הארגון ,הניהול והעבודה עם מגוון רחב של אנשים וקהילות.
אני אביא לידי ביטוי את הרקע והניסיון הקודם בעיקר בתחומים הבאים:

תקציב  -ליווי ,מעקב ופיקוח על ביצוע החלטות האסיפה כלשונן ,תוך שמירה על מסגרת התקציב
ובשקיפות מלאה.
ביטחון  -בחינת תחום זה ,וביצוע שינויים נדרשים ,במטרה לשפר את תחושת הביטחון של התושבים.
פרוייקטים – יזום וקידום פרוייקטים לטובת כלל האוכלוסייה ,ובהתאמה לצרכים של כל אחד מחתכיי
הגילאים השונים.
שמירה על אופי וצביון היישוב בעיקר בתחום איכות החיים.
אני מציגה את מועמדותי להנהלה כמי שנושאת בכישורים המתאימים לקידום היישוב בתחומים שצויינו,
ממקום נקי ובנכונות רבה כמי שהיישוב ועתידו יקרים לו.

עופר הופמן

עפר הופמן ,גר ברחוב מורן  50מאז  ,1995נשוי לדבורה ואב לארבעה .
בעל חברה שמפתחת רכיבי תקשורת ללווינים ,מטוסים ,וכלי רכב שאחד ממשרדיה ממוקם במבנה
הצרכניה.
לקחתי חלק בשלוש קדנציות הנהלה בעבר ,ועסקתי בנושאי חינוך ,כספים ,תרבות ,איכות סביבה ,ספורט
ובריכה .לקחתי חלק בהחלטות חשובות בנושאי הון אגודה ,אופי דמוגרפי וניהולי של תמרת ונושאים
רבים אחרים.
כשלא הייתי חבר הנהלה הייתי חבר במגוון וועדות בתחומים של חינוך לגיל הצעיר ,איכות סביבה ,בריכה
ומתקני ספורט ,תקצוב ,וועדת תרבות ורבים אחרים .
כחבר הנהלה אני מאד רוצה לשקם את עבודת הוועדות ,ולהוציא לפועל פרוייקטים קהילתיים בנושאי
תרבות ,חינוך ,מתקני ספורט לנוער ,איכות סביבה ,ארכיאולוגיה וקשרי חוץ ,וכל נושא שתמרת תצא
ממנו נשכרת.

