
ועדת מכרזים03/07/2022
ועדת הנחות 

ומחיקת חובות
ועדה לאיכות 

הסביבה
ועדת ביקורת

ועדת בחינה למינוי 
בכירים

ועדה להנצחת 
זכרם של נרצחי 

טרור
ועדת כספים

ועדה למאבק בנגע 
הסמים

ועדת השקעותועדת בטחון
ועדת משנה לתכנון 

ובניה
ח"ועדת מלועדת ערר לארנונה

ועדה לקידום 
מעמד הילד

ועדה לבטיחות 
בדרכים

ועדת חינוך
ועדה למניעת 

אלימות ופשיעה

ענבלט"קבמנהל אגף רווחהגזברל"מנכמבקרתע"מנהל אגף שפגזברששימלווה מקצועי
מנהל , ירון חוכימא

אגף ביטחון
?ויקטור גלאם/ ל "מנכמנהל אגף חינוךמהנדסמנהל אגף רווחה

מנהל אגף הרווחהשלומית
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שענינם איכות 
הסביבה

ששינציג משרד החינוךמנהל אגף החינוך

, ל"שישי מגידו מנכ
, גזברית, ענבל דרור

שלומית גבע 
ניר מכלול , ש"יועמ

,מידע לציבור

מנהל אגף חינוךמנהל אגף חינוך

ס או " מנהלי בי2
אחד )סגניהם 

כנציג הסתדרות 
המורים ושני כנציג 

(ארגון המורים

מנהל אגף חינוך

ש"יועמאורית
נציג המשרד 

לאיכות הסביבה
נאורנציג המשטרה

נציגי , ס"מנהל בי
אירגוני המורים

, נציג שר התחבורה
נציג השר לבטחון 

,פנים

ר מועצת "יו
התלמידים

נציג משטרת 
ישראל

ענבל
נציג ארגון ציבורי 
שענינו בשמירת  
איכות הסביבה

, נציג תנועות הנוער
מפקד תחנת 

המשטרה

נציג ועד הורים 
עירוני

מנהל אגף רווחה

ר ועד ההורים "יו
העירוני

מנהל הפיקוח 
ט"והקב

שושישי רומנושי רומנושי רומנושי רומנושושיאלברט טייב'ג'מעיין חגיגאל אשםצבי ימיןר הועדה"יו
לא - נציג ציבור 
נספר

שי רומנושושישי רומנו'ג'מעיין חג

שמעון סעדהאלברט טייבצבי ימיןגד רבינאשי רומנוגד רבינאגד רבינאאיציק דבעומרי פרבר
מ "מ/ עומרי פרבר 
עמית

לא - נציג ציבור 
נספר

איציק דברמי בליטנטלעמית אזולאירמי בליטנטל

עומרי פרברשמעון סעדהרמי בליטנטל*איציק בראוןצבי ימיןעמית אזולאירמי בליטנטלעמית אזולאי
מ "מ/ צבי ימין  

שמעון סעדה
לא - נציג ציבור 
נספר

רמי בליטנטל'ג'מעיין חגגד רבינאיגאל אשרם

גד רבינא*****יגאל אשרם*
מ "מ/ יגאל אשרם 
מעיין

*יגאל אשרם***

עמית אזולאי*******
/ איציק בראון 

מ גד רבינא"מ
*איציק בראון***

********
מ "מ/ אלברט טייב 

איציק דב
*צביקה ימין***

************

יש*"אור ירוק"נציג אלין דנינו דהרי*נציג שר הבטחוןנ*יואל שאול*יש*

**ישראל שרז*שמואל קצבחזי חזן*אלין דהרי דנינו*שירי אבן זוהר*

***עופר זיו*עדי נתנאל***עופר זיו*

*טרי אטיאס*
, משפחת ארזי

, משפחת גואטה
משפחת אבן אורי

*
נציג / ס"מנהל בי

הרשות הלאומית 
למלחמה  בסמים

** חברים9**דו גרשקוביץ

דותן קיובק

רישוי עסקיםתמרור/ תנועהרווחהא"כ
+ הגיל השלישי 

נגישות
שמות למקומות 

ציבוריים
וועדת משנה 

לתמיכות
ועדת משנה 

להקצאות קרקע

**ל"מנכלפי הצורך-מהנדס מנהל רישוי עסקיםמהנדסמנהל אגף רווחהמנהל משאבי אנושמלווה מקצועי

*****ט"קב

*****יועץ תחבורה

*****נציג משטרה

עמית אזולאירמי בליטנטלעומרי פרבראלברט טייב*עמית אזולאייגאל אשרם*ר הועדה"יו

רמי בליטנטלעומרי פרבראיציק דבגד רבינא*יגאל אשרםשמעון סעדה*

איציק בראוןגד רבינאאיציק בראוןרמי בליטנטל*צבי ימיןעומרי פרבר*

********

***ס"ש****

**מזל אליהוישראלה רוזן****

***מזל אליהו, חיים מנדה****

- ועדת רכש ובלאי 
ועדת חובה

ועדה להקצאת 
- קרקע ציבורית 

ועדת חובה

דירקטוריון 
החברה הכלכלית

ועדה לשימור 
ועדת - אתרים 

חובה

- ועדה חקלאית 
ועדת חובה 

בתנאים מסוימים

שושישושיל"מנכגזברר"יו

מהנדסל"מנכגזברקניין

מהנדסש"יועמל"מנכ
מנהלת מחוז מרכז 
במועצה לשימור 

אתרים

גזברמהנדס

עובד עירייה

עמית אזולאיאיציק דב*

ועדות רשות

ועדות חובה

נלווים

חברים

נציגי ציבור

חברים

ר ועד עובדים"יונלווים

חברים

נציג ציבור

ועדות אחרות

עובדי מועצה



איציק דב'ג'מעיין חג*

יגאל אשרםיגאל אשרם*

***

***

שיר אבן חן*
טל בן נון מנהל 

מחוז

**

**

**

חברים

נציגי ציבור


