
ירוקים חזקים במועצה זה לא מותרות, זו חובה!

בוחרים בשני פתקים: 
המועצהלראשות המועדףהמועמד 

נץ
כפר ורדים  

ירוק הירוקים 

אילנה באר
ד"ר בהסטוריה של עם ישראל 

- העת העתיקה ותואר שני 
בלימודי זיקנה. לימדתי נושאים 
שונים בתחומים הנ"ל במכללות 

גליל מערבי, צפת ואוהלו.
מתחזקת בית וגינה אקולוגיים 

בכפר ורדים שתוכננו והוקמו 
ע"י מלקולם-בן זוגי המנוח. 

החל מ-1981 מקיימת בחיי היום 
יום כמה מעקרונות היסוד של 

חיים בהרמוניה עם הסביבה.

דגן ברוך
MSC מהנדס תעשייה וניהול

יועץ לתעשייה בתחום הייצור 
תקני כוח אדם ולוגיסטיקה 

יועץ למשרד הכלכלה בפיתוח 
אזורי תעשייה יועץ למשרד 

המשפטים )הפרקליטות( 
באופטימיזציה מרצה ומרכז 

במכללות בתחום הנדסת 
תעשייה תושב כפר ורדים 

משנת 1995

ז'אק בן זקן
תושב הכפר מאז הקמתו. נשוי 

למירי + 3 ילדים ו – 9 נכדים. 
עוסק בתחום הבניה. פעיל 

חברתי בכפר לאורך כל השנים. 
חבר בעבר בועדת הקליטה של 

הישוב ובטלוויזיה הקהילתית. 
היום מתנדב בגינה הקהילתית, 
בנגריה הקהילתית ובכל מקום 

בו זקוקים לי.

דוד רנוב
  M.s.C בוגר הטכניון, תואר שני
אדריכל ומחנך סביבתי ישראלי.
מחלוצי הבנייה הירוקה והבניה 
באדמה בישראל. משנת 1985 
פועל כאדריכל עצמאי בתחום 

הבניה בת הקיימא במגזר 
הפרטי והציבורי. מתמחה 

בבניית בוסתנים כמתחמי חינוך.
ממקימי הגינה הקהילתית. יזם 

ובנה פרויקטים עם ילדי בית 
הספר קשת.

נץ
כפר ורדים  

ירוק הירוקים 

טוביה ארז
מהנדס אזרחי בוגר הטכניון 

בהצטיינות. תושב כפר ורדים 
מאז 2002.   מהנדס פיקוח 

והקמה של  ישובים ופרוייקטים 
אקולוגיים. מומחה לתב"ע 

- תכניות בנית עיר. ממעצבי 
ומשני תכנית אזור התעשיה 

הכבדה המתוכננת לאזור 
תעשיית הייטק ירוקה. מומלץ 

התנועה לנציג כפר ורדים בועדה 
המקומית במעונה. פעיל ב- 

10 השנים האחרונות בוועדה 
לאיכות  הסביבה במועצה

דורית אבנט
בעלת תואר ראשון באגרונומיה 
בפקולטה לחקלאות ברחובות.
התחנכתי במשפחה חקלאית 

אורגנית, בעלת זיקה לטבע 
ואהבה גדולה לארץ ישראל.

עם הגעתי לכפר פתחתי 
משתלה אך מהר מאוד עברתי 
למקצוע הגננות בו אני עוסקת 
עד היום.  אני מתגוררת בכפר 

ורדים מזה 25 שנים  ובמהלך כל 
התקופה הזו ראיתי את הכפר 

כביתי. פעילה בהתנדבות בועד 
המנהל, בועדת הסביבה ובגינה 

הקהילתית.

הלל גלזמן
בעל תואר שני באקולוגיה.  

עובד ב"רשות הטבע והגנים" 
בתפקיד ניטור נחלים, הכולל 

סילוק מזהמים מהנחלים, 
בדיקת איכות המים בהם 

וטיפול בתכניות לשיקומם. 
ממקימי ומרכזי הגינה 

הקהילתית, חבר בועדה לאיכות 
הסביבה וממובילי המאבק 

בטורבינות הרוח בגליל המערבי.

יואב ניצב
בעל תואר שני בפיתוח בינ"ל 
בר-קיימא ותיירות אקולוגית. 

ממקימי תנועת כפר ורדים ירוק. 
ממקימי "מצוקי דרגות" ומנהל 

אגף התיירות בחברה  להגנת 
הטבע. בשנים האחרונות מנהל 

עסקי ומוניציפלי בישובים. 
נציג התנועה במועצה , יו"ר 

הוועדה לאיכות הסביבה בכפר 
ודירקטור ברשות ניקוז גליל 

מערבי מטעם  כפר ורדים.
מייסד ובעלים של "ביו-קלאוד" 

סטארטאפ מתחום האגרוטק.


