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  22.3.17מיום  3/2017עדכון אחרון מישיבת מליאת המועצה 
 

2017מאישיבוץחברים-ועדותהמועצה-שהם
 

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב  שם הועדה

תכנון ובניה: 
 מליאה 

גיל ליבנה –יו"ר 


 חברי מועצה 12

13


 

מהנדסהמועצה,מרכזתהועדה מהנדסהמועצה
לתכנוןובניהיועץמשפטי,נציגי

 ממשלה

 

 תכנון ובניה:
 ועדת משנה 

איתן פטיגרו"שהם שלנו": –יו"ר 


 "שהם בתנופה" 
חבר:דפנהרבינוביץ
 "יחד"            

חבר:אלייפרח             
 "עתיד לשהם"
חבר:יוסילוי


נציגציבור






 


5 

מרכזתהועדה מהנדסהמועצה
יועץמשפטי

 מבקרמועצה



 

 



                                                   

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב שם הועדה
 גיל ליבנה –יו"ר  הנהלה

איתןפטיגרו"שהם שלנו" :           
שמעוןאלבאז
אבימשיח
אליכהן
חניקרס

:גלעדרבינוביץ"שהם בתנופה"
דפנהרבינוביץ
ערןאלראי

אשרפהאן"יחד" :
אלייפרח

 אביאלטלף"מאמינים בשהם":
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גזבר מנכ"ל
יועץמשפטי

המועצה מבקר

 

 

 "שהם בתנופה":  דפנה רבינוביץ –יו"ר  מכרזים
 "שוהם שלנו"           

חבר:אליכהן             
 "יחד"             
 חבר:אלייפרח             
 "מאמינים בשהם"            
חבר:אביאלטלף
 "עתיד לשהם"            
  חבר:יוסילוי


5 

מנהלתקציבים
 וחוזים

רכזתמכרזיםוביטוח
יועץמשפטי



 




 

 גיל ליבנה –יו"ר  מל"ח
שלמנהלהמכלול.2ומספר ראשימכלולים6

בעליתפקידיבחירום
דודיזביב–רמ"ט
שטרסברגישראל–גזבר



 

קב"ט 
 ע'.קב"ט

עובדיהמועצהלפיתפקידם.

 
 



                                                   

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב שם הועדה

 יו"ר:  "שהם שלנו" : רונן פרידמן בטחון

 
 "שהם שלנו"         
 מתיברוך חבר:        
חבר:דודשלטון        
חבר:ירוןהררי
חבר:אבישי
חבר:אבישטרית
 "שהם בתנופה":
חבר:איתןבליימן
אלברטבןשטרית-חבר:בבר
חבר:ישראללוי
     "יחד":
חבר:אסףגרונדמן
חבר:אליסיגמן
 "מאמינים בשהם"          
חבר:גידיבארי
 "עתיד לשהם"           
  יחזקאליצחקי חבר:           


13 

שלומיהרוש-מפקדהמשטרה קב"ט
יח'ג'יפים.-מוטיחזקיה





מוזמניםקבועים/מתנדבים:
עזריאלבלומנקרנץ
–גרשוןברקוביץ
ארגונימתנדבים

מד"א:ירוןמרלא


 

נציגיהסיעות:חברי
מועצהאונציגי

ציבורבעליניסיון
 בביטחון.

 "עתיד לשהם:  יוסי לוי -יו"ר  ביקורת 
 "שהם שלנו"           
חבר:אבימשיח           
 "יחד"           
חבר:ערןאלראי

 


3 

גזבר מנכ"לאונציגו
מבקרהמועצה

 מנהליםבתחומיהביקורת

 



                                                   

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב הועדהשם 

 "שהם שלנו" : עו"ד אורי סקוזה –יו"ר  ועדת ערר ארנונה
 

 "שהם בתנופה"           
חבר:עו"דארזסרי
 "יחד"
חבר:רו"חציוןאמסלם
 "מאמינים בשהם"           
אוירבךחבר:עו"דשגיא           
 "עתיד לשהם"
    חבר:פרופ'אריהסובר

  


5 

מנהלתמחלקתגביה שגיתצוערפלג
 גזבר

3הוועדהמונה
חברים

 ממלאימקום2–ו

 "יחד" : אלי יפרח –יו"ר  תמיכות 
 גיל ליבנה, ראש המועצה            

 
 "שהם שלנו"           
 חבר:חניקרס
 "שהם בתנופה"          
חבר:ערןאלרואי           
 "יחד"                   
חבר:אשרפאהן
 "מאמינים בשהם"           
חבר:אביאלטלף
 "עתיד לשהם"           
 יוסילוי חבר:

 

 

גזבר גזבר 7







 

 



                                                   

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב שם הועדה

 ועדת תמיכות 
 מקצועית

 

מנכ"ל
גזבר

 יועמ"ש

מנהליתחומים: גאולהבוקובזה 3
מ.אגףחינוך,מ.מח'ספורט

מ.יח'הנוער
 יועץמשפטי

נוכחות יועץ משפטי 
 חובה

 "שהם שלנו"  : גיל ליבנה  -יו"ר מנגנון
 "שהם שלנו"            
חבר:איתןפטיגרו            
 "שהם בתנופה"           
 חבר:גלעדרבינוביץ            
 חבר:מנכ"ל,דודיזביב            


2 

יו"רועדעובדים מנהלתמשאביאנוש
 גזבר

 

 
 

ועדות בחינה 
 למכרזי כ"א

:נציג מועצה
לעובדיםסטטוטוריים(.גילליבנהראשהמועצה)

דודיזביב,מנכ"להמועצה)לכליתרהעובדים(.
 נציגי ציבור:

אבנרצוק
 זיוהשביטלובסקי



 
2 




 מנהלתמשאביאנוש




 ממוניםעלידימשרדהפנים.



 

 "שהם שלנו" : חני קרס –יו"ר  מלגות
 "שהם שלנו"         
חבר:מיכלאבני            
חבר:אילןשבתאי
חבר:איריסציון
חבר:אסנתבןארויה
חבר:שושחימי
 "שהם בתנופה"           
חבר:מוטיחיזקיה            
חבר:טליבהט
חבר:עמיתשניצר
 "יחד"           
חבר:אשרפאהן            
חבר:אלייפרח
 מאמינים בשהם"            
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מנהלתמח'גנים
מנהלמח'חינוךקדם

 יסודי.

מנהלתמחלקתרווחה
מנהליח'הנוער
רכזתמתנדבים









 

 



                                                   

חבר:מריםתורג'מן
 "עתיד לשהם"            
 חבר:רחלגבאי            

 תרבות ועדת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 "שהם בתנופה" : סוזי בר –יו"ר 
 

 "שהם בתנופה"            
חבר:אראלהחמו            
חבר:אורליקיים
 "שהם שלנו"            
חבר:מיכלרימון            
חבר:חניקרס
חבר:עידיתהופמן
חבר:אפרתבר
חבר:משהתורג'מן
חבר:ליאורהרוזנמן
 "יחד"            
חבר:איציקאלול            
חבר:אבירןשבי
 "מאמינים בשהם"            
חבר:מריםתורג'מן            

 "עתיד לשהם"             
         חבר:דרורוינשטיין            
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מנכ"לחמש מנהלתתחוםתרבות

 




גב'עינתמירון



 

 

ועדת נוער 
 וצעירים

 

 " שהם שלנו" : חני קרס –יו"ר 
 "שהם שלנו"            
חבר:יפעתליכטרמן            
חבר:תומרקלס


13 

מנהלאגףחינוך מנהליחידתהנוער
מנכ"לחמש

מנהלתרווחה
מנהליבתי"ס

 



                                                   

חבר:נועהמנשה
חבר:דבורהסתיו
חבר:איתןמרטון
 "שהם בתנופה"           
חבר:עמרידליהו            
חבר:אראלהחמו
חבר:איתןבליימן
 "יחד"           
חבר:מושיקוחנן            
חבר:אביפרקש
 בשהם"מאמינים             
חבר:אביעדהומינר
 "עתיד לשהם"            

חבר:רחלגבאי             
 נציגי נוער 

מפקדמשטרה
מנהלתתכניתעל"א
יו"רהנהגותבתי"ס

מנהליח'הנוער


 גב'גילהגרונדמן

 
 שמות והנצחה

 מאמינים בשהם" : אבי אלטלף            –יו"ר 
                                          

 "שהם שלנו"           
חבר:אושרהוסרמן           
 "שהם בתנופה"           
חבר:אמירלבונטין
 "יחד"           
דודובןאמוחבר:           
 עתיד לשהם"           
 חבר:יחזקאליצחקי           

5

 

מהנדסהמועצה. מנהלתאגףאיכה"ס
 מנהלתלשכתראשהמועצה.

 



                                                   

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב שם הועדה
תחבורה  תנועה    

ותמרור )כולל 
 תחבורה ציבורית(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 בתנופה" : ערן אלראי"שהם  –יו"ר 
 "שהם שלנו"          
חבר:עזריאלבלומנקרנץ            
חבר:חנןזיו
חבר:אילןשבתאי
חבר:אופירבדנני
 "שהם בתנופה"           
חבר:אביהרוש            
חבר:איתןבליימן
חבר:חדווהגולדמן
 "יחד"           
חבר:יהודיתפרקש            
חבר:אילתחדד
 מאמינים בשהם"            
חבר:יצחקליכטרמן
 "עתיד לשהם"            
 חבר:אריהאהרון            


13 

מנהלתחזוקה מהנדס
מנהלתשתיות

תנועהיועץ
קב"ט

נציגיממשלה
נפתליפניני
נחמיהחזן

נציגמשטרה.


 נציגי ציבור



 

 

ספורט ואורח 
 חיים בריא

 "שהם שלנו" : שמעון אלבאז    –יו"ר 
 "שהם שלנו"          
חבר:אופירבדנני            
חבר:ארזסרי
חבר:אילןסויסה
חבר:סיגלשידלו
חבר:אילןאופק
 "שהם בתנופה"           
חבר:איילתמיר            
חבר:יובלבןזאב
חבר:עדיגרושקה


13 

 

מנהלמחלקתספורט
 נציגיקופ"ח

מנכ"לחמש,
מנהלתאגףחינוךוקהילה.


נציגת מורים לחינוך גופני: עינת 

מיטל







 



                                                   

 "יחד"           
חבר:אסףגרונדמן            
חבר:איתןבליימן
 מאמינים בשהם"            
חבר:יצחקליכטמן
 "עתיד לשהם"            
חבר:דרורוינשטיין            

 אבנר רשף   -יו"ר ועדת עיר בריאה










 



                                                   

 מטה אס"א
)אלכוהולסמים

 ואלימות(

 "שהם שלנו" : גיל ליבנה –יו"ר 
 "שהם שלנו"         
חבר:עידיתהופמן            
חבר:רחליליסטנברג
חבר:אבילוי
חבר:איילפרוסט
חבר:רןמאיר
 "שהם בתנופה"           
חבר:איתןבליימן            
חבר:טליבהט
חבר:יעלשילדהאוז
 "יחד"
חבר:            
חבר:
 מאמינים בשהם"            
חבר:משהבוקובזה
 "עתיד לשהם"            
חבר:רביבבןאשר            

 זימון כל חברי מליאה 

מתאמתהמאבק 14
בסמיםותכניתעיר

ללאאלימות

 

מנהלתאגףחינוךוקהילה
מנכ"לחמש

מפקדתחנתהמשטרה
עו"סנוערוצעירים

עו"סנערותוצעירות
קב"טהמועצה

מנהליחידתהנוער

 


זימוןלכלחברי

המועצה.
 ועדה סטטוטורית 

 

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב שם הועדה

ועדת הקצאות 
 קרקע מקצועית

מנכ"ל
גזבר

מהנדסהמועצה
 יועמ"ש

רכזתפרויקטיםחכ"ל 4



 

  מנהליםרלוונטיים



                                                   

ועדה לשימור 
 מבנים ואתרים

 "שהם שלנו" : גיל ליבנה –יו"ר 
 "שהם שלנו"         
חבר:מיכלטוכלראהרוני            
 "שהם בתנופה"           
חבר:רוניקינדרמן            
 "יחד"
חבר:            
 מאמינים בשהם"            
חבר:עודדפישר
 "עתיד לשהם"            
חבר:יחזקאליצחקי            
 חבר:אדר'חייםלשם

מהנדס 5
 המועצה

  מנהלתיחידהסביבתית

דת ותרבות 
 בצוותא

 "יחד" :אשר פאהן –יו"ר 
 "מאמינים בשהם":  יעל באוואר  -מ"מ יו"ר

 "שהם שלנו"         
חבר:אליכהן            
 "שהם בתנופה"           
חבר:נתיפריד            
 "עתיד לשהם"            
      חבר:יחזקאליצחקי            

 

  נאוהשפיצר אתיגרוס 5

 קש"ח  ומשלחות

 

 פלג רשף  –יו"ר 
 "שהם שלנו"             
 חבר:גב'חניקרס            
חבר:יהודהלוין            
חבר:עופרדליות
חבר:דנישפירו
אראלהחמוחבר:
חבר:איילפרוסט
 "שהם בתנופה"           
חבר:עופררק            
חבר:רוניליפץ

מנהלתלשכתראש 13
המועצהומנהלתגיוס

 משאבים

מנהלתאגףחינוך
מנכ"לחמש

 מנהליח'הנוער.

 



                                                   

חבר:יעלשילדהאוז
 "יחד"           
חבר:מיכלבריעיש            
חבר:יוסיזעירא
 מאמינים בשהם"            
חבר:יצחקדהן
 "עתיד לשהם"            
חבר:יוסימוצפי            
 אודליה דולב             

חבר:חננאלמקלב
חבר:טליבהט
 "יחד"           
חבר:אשרפאהן            
חבר:אלברטסיון
 מאמינים בשהם"            
חבר:שמוליקגולדברג
 "עתיד לשהם"            
 חבר:אריהאהרון            

 

 



                                                   

 הרכב שם הועדה
 מס'

 חברים
 הערות מוזמנים קבועים מזכיר

 פורום 
 פיתוח כלכלי

 "שהם בתנופה" : דפנה רבינוביץ –יו"ר 
 

 "שהם שלנו"            
חבר:איציקשמעון            
חבר:איציקחממי
חבר:ערןקוזניצקי
חבר:אלדדבןמשה
חבר:פולצוקר
חבר:ניסיםהדס
 "שהם בתנופה"           
חבר:עמיתשניצר            
חבר:אראלהחמו
 "יחד"           
חבר:נתיפריד            
חבר:רפישליו
 מאמינים בשהם"            
חבר:שמוליקגולדברג
 "עתיד לשהם"            
 חבר:רחלגבאי            

 

 

מנכ"ל 13
 חכ"ל

  

  ועדת תרומות 
 מנכ"ל מועצה: דודי זביב

 גזבר מועצה: ישראל שטרסברג
 יועמ"ש : 

 
 
 

מנכ"למועצה:דודי3
זביב

  



                                                   

 הרכב שם הועדה
 מס'

 חברים
 הערות מוזמנים קבועים מזכיר

רווחה  ושירותים 
 חברתיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "שהם שלנו" : אבי משיח –יו"ר 
 "שהם שלנו"            
חבר:הדסלהט            
חבר:רקפתסיטון
חבר:רינהפטיגרו
חבר:יהודהלוין
חבר:איציקפיינברג
 "שהם בתנופה"           
חבר:אורליאורן            
חבר:חדווהגולדמן
חבר:אילןרואי

 "יחד"           
חבר:מיכלפרוכטר            
חבר:שונמיתוייס
 מאמינים בשהם"            
חבר:משהבוקובזה
 "עתיד לשהם"            
 חבר:אהובהזברגר            


13 


















 

מנהלאגףחינוך מנהלתרווחה
 מנכ"לחמש

 

 איכות הסביבה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "שהם שלנו" : אלי כהן –יו"ר 
 "שהם שלנו"          
חבר:חנןזיו            
חבר:אילןשבתאי
חבר:יאירורדי
חבר:יפעתליכטרמן
חבר:רוניקינדרמן
 "שהם בתנופה"           
חבר:חננאלמקלב            
חבר:דודובר


13 






 

מנהלתהאגףלאיכות
 הסביבה

נציגארגוןארצישלשמירתאיכות
 הסביבה

 ועדהסטטוטורית



                                                   

חבר:מאירשמעוני 
 "יחד"           
חבר:דודפילוסוף            
חבר:דניברסלוואר
 מאמינים בשהם"            
חבר:יצחקליכטרמן
 "עתיד לשהם"            
חבר:רחלגבאי            

 יגי אירגוני סביבהנצ
 נציג המשרד להגנת הסביבה

 "יחד" :אשר פאהן –יו"ר  כספים
 גיל ליבנה , ראש המועצה            
 "שהם שלנו"           
איתןפטיגרוחבר:            
 "שהם בתנופה"           
חבר:יובלבןזאב           
 "מאמינים בשהם "           
חבר:שגיאברנוי           
 "עתיד לשהם"           
 חבר:דורוןגנץ           

7

 

  מנכ"ל גזבר

ועדת השקעות 
 מקצועית

גזבר
מנהלחוזיםוהתקשרויות

 רו"ח

   גזבר 3



                                                   

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב שם הועדה

 "שהם בתנופה" : גלעד רבינוביץ –יו"ר  חינוך 
 "שהם שלנו"          
חבר:אופירבדנני            
חבר:יהודהגרוסמן
חבר:חגיתסלומון
חבר:שושחימי
חבר:גיאסגל
לילהט-חבר:אור
 "שהם בתנופה"           
חבר:דרורזעירא            
חבר:עמרידליהו
 "יחד"
חבר:יהודיתפרקש            
חבר:אילתחדד
 מאמינים בשהם"            
חבר:רותמאירי
 לשהם""עתיד             
חבר:רחלגבאי            

 נציגי הנהגות הורים
יו"רהנהגותהוריםבבתיספר–

 נציגי נוער ממועצת הנוער 3

  מנהלייחידותהמשנהבחינוך מנהלתאגףהחינוך 13

קניות/ רכש 
 ובלאי 

 
 ועדה מקצועית

 

מנכ"להמועצה
גזברהמועצה
יועץמשפטי
 מנהלתרכש


4 

מנהליםרלוונטייםבתחומיהרכש מנהלתהרכש



 

 

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב שם הועדה



                                                   

ועדת  –וטרינריה 
 משנה איכ"ס

  וטרינר מנהלתאגףאיכ"ס 5 ועדת משנה מקצועית תמונה ע"י ועדת איכה"ס

 "שהם בתנופה" : רן לרר –יו"ר  מחשוב
 איתן בליימן           
 "שהם שלנו"         
חבר:שלומיסויסה            
 "יחד"           
חבר:אביבדניאלי            
 מאמינים בשהם"            
חבר:צביקהנטוביץ
 "עתיד לשהם"            
 חבר:רביבבןאשר            

5

 

מנכ"ל, מנמ"ר
גזבר,

חינוךמנהלתאגף
 מנהלתרכש,

מנהלתמחשובמוסח–רחלטנא


איתןבליימן
עופררק

 דרורזעירא

 

 דירקטוריון 
 חכ"ל 

 

 יו"ר  : גיל ליבנה
 "שהם שלנו"

חברומ"מ:איתןפטיגרו
נציגציבור:אפרתבר

נציגציבור:רקפתהברפלדגרנות
 "שהם בתנופה"

חבר:דפנהרבינוביץ
נציגציבור:יעלוינבך

 "מאמינים בשהם"
נציגציבור:אריאלשנהב

 "יחד"
חבר:אשרפאהן

 בכירים 
מנכ"ל,דודיזביב

גזבר,ישראלשטרסברג
 מנהלתאגףאיכותהסביבה,חנניתוייס
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יועצתמשפטיתעו"דלירוןרז מנכ"לחכ"ל
רו"חאמנוןחדד

מהנדסהמועצה-יעקבירקוני

 

 



                                                   

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב שם הועדה
 דירקטוריון 

 חמש 
 
 

 

 יו"ר:  גיל ליבנה
 "שהם שלנו"

חברומ"מ:שימיאלבאז
חבר:חניקרס
 חבר:אליכהן

נציגציבור:ליאורהמדרשפירו
 "שהם בתנופה"

נציגציבור:עינתיגר
נציגציבור:עופררק

 "יחד"
חבר:אשרפאהן

 זאבשוורץ נציגציבור:
 לשהם""עתיד 

נציגציבור:קוביחמצני
 בכירים  5

מנכ"ל,דודיזביב
גזבר,ישראלשטרסברג

מנהלתאגףהחינוך,אופירהביטון
מנהלתלשכתראשהמועצהומנהלתגיוסמשאבים,

ענתדותן.
 מנהלתמשאביאנוש,דליהבסן


15 

ממ"מוסגןראש-איתןפטיגרו מנכ"לחמש
המועצה

רו"ח
יועמ"ש
מבקר

 

 



                                                   

 דירקטוריון 
 תאגיד החינוך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 יו"ר: גיל ליבנה
 "שהם שלנו"
חבר:חניקרס

נציגציבור:עידיתהופמן
 "שהם בתנופה"

נציגציבור:ציפיהלוי
 אורלילרר:  נציגציבור

 "יחד"
נציגציבור:יוסיזעירא

 "מאמינים בשהם"
 מ"מוחבר:אביאלטלף

 "עתיד לשהם"
יוסילוי
חבר:

 בכירים 


גזבר:ישראלשטרסברג
חגיתאבירם,ענתאפרים,ירדנה: נציגאגףהחינוך

 גנץ.

מנהלתאגףהחינוך 11/15

 

רו"ח,
יועמ"ש
 מבקר

 

                
נציגי הנוער מוזמנים לכל הועדות כולל ישיבות המועצה *** 

 

                                             

 

 

 

 
 


