
בעבודהשםתפקידמכלול

ניהול
הוועדה

09-8971112שושי כחלון כידוריו"ר הועדה
09-8971118ששי מגידורמ"ט הועדה
077-5671122אסנת טלעוזרת רמ"ט

09-8971128שי רומנוסגן יו"ר ומחזיק  תיק ביטחון

מכלול
רמ"ט

09-8971118ששי מגידומנהל מכלול
09-8971191אורית בז'רנומבקרת

077-5671177שלומית גבעיועצת משפטית
09-8971142אריק כץמנהל מחלקת תקשוב

09-8971142נתנאל כהןס. מנהל חלקת תקשוב

חירום
וביטחון

09-8971187ירון חוכימהמנהל מכלול חירום וביטחון
09-8971101נועם ארוךסגן ממונה חירום וביטחון

8971167-09דליה גנחמזכירת הועדה
775671100אוהד ליפקוביץממונה על הפיקוח והשיטור העירוני

09-8971103יגאל ירושלמיראש צוות שיטור
ערן לאופרמפקד יחידת סע"ר (מתנדב)

לוגיסטיקה

09-8971177יריב ממןמנהל מכלול
מנהל תא תברואה ואיכות
09-8971127ברק אוחיוןהסביבה ןס.  מנהל מכלול

ברק טויטומנהל תא דלק
052-9205024יעקב בר נחוםמנהל תא תחבורה

8971141-09נעמי לויס. מנהלת תא תחבורה
8971119-09רוחמה בבלימנהלת תא משכ"ל

 עופר חביבמנהל מחלקת תחזוקה
09-8942266מחסנאי

אוכלוסייה

8971153-09אורלי נתיבמנהלת מכלול
09-8971163חיה ישראלסגנית אוכלוסייה

09-8971149חמדה קורץמנהלת שפ"ח
09-8971150 עדי אליאסמנהלת  פס"ח וקליטת אוכלוסייה

077-5671125נאור דוידיס. מנהלת תא פס"ח
09-8971150מאיה גבריאלמזכירת וועדת פס"ח

775671134ויקי גלאםאחראי -בריאות
775671134חן קאופמןס. תא בריאות ונציגת נשים

09-8987343ר' אהרון חג'גממונה דת וחללים

8971130-09רונית בן יוסףמנהלת מכלולכוח אדם
8971113-09אליס חג'ג'

מרכז
קהילתי

09-8985111בתיה כהןמנהל מכלול
09-8985111ציון ברדהס. מנהל מרכז קהילתי

09-8985111דראלמנהל תא מתנדבים
09-8985111ליאור חורשס. מנהל תא מתנדבים

09-8985111טל קאופמןנציגת  מתנדבים
09-8985111ציון אברהםסגן ארגוני מתנדבים

09-8945010יעקב  מנשהמתנדב

דוברות
775671123ניר איסקובמנהלת מכלול

09-8971129רובינוב סופיהמתורגמניות



ומידע
לציבור

 נגאש מיניטמר
סגן  מידע לציבור ומנהל מוקד

09-8971102שי אהרוןעירוני

מנהל תא רשתות חברתיות

יקל"ר

ניידשםתפקיד
0544686803ספי חניןמפקד

547238771עדי סלויסגן מפקד
503377707אושרת דוכןקצין  מידע לציבור

528244678אייל רביןקצין התנהגות אוכלוסייה
545822175ליטל גוטליבמש"ק  מידע לציבור
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חינוך

09-8971143מיכל גרףמנהלת מכלול
09-8971147שושי אטיאסס. מנהלת מכלול

8971144-09מגי נאמןמזכירה מכלול  חינוך
09-8971148חמדה קורץשפ"ח

09-8971148יפית אנגלמזכירת שפ"ח
09-8971196רחל לידאניקב"סית

09-8971109אלעד דוידוביץקב"ס
09-8971146גלי שוורץמנהלת גני ילדים
09-8971144ענת ראובןמזכירת גני ילדים

09-8971618גלי שגןמנהלת חינוך מיוחד והסעות
09-8971183ענת שוחטמזכירת בתי הספר

 אדווה כץאחראית קידום נוער
 אברהם אביסידוןאחראי לוגיסטיקה

הנדסה

09-8971124אלי דיגאמנהל מכלול
יסמין יצחקיס. מנהל מכלול

09-8971124אלי שרבקובע. מהנדס
09-8971125עירית מיארהמזכירת מהנדס

775671150יסמין יצחקיס. ממונה ועדה מקומית
09-8971138פרג' שגיאממונה מבנה ציבור
-אושר כהןמנהל תא חשמל
8971122-09בן שטרית  המיליהסגנית תא חשמל

09-8971150גרגורי רוזמןסגן מבנה ציבור
 אורן קפלןאחראי תשתיות

 עינת אלמוגמים וביוב- תאגיד המים
 אתי מעודהמים וביוב - תאגיד המים

775671153נחום שמעון1מס'תחנהמנהלת
775671152מזל ברהסגן תחנה

775671158רעות אלידע2מס'תחנהמנהלת
775671154ליאור טננבאוםסגן תחנה

775671155שחר תגר3מס'תחנהמנהלת
 יעל טאובסגן תחנה

 ליאת גמליאל4מס'תחנהמנהלת
אלמוג בוארוןסגן תחנה

 גלעד הלוי5מס'תחנהמנהלת
יגאל חג'ג'סגן תחנה




