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מינוי ועדות מועצה ובעלי תפקידים -עדכון

שם הועדה
מל"ח

יו"ר – גיל ליבנה

בטחון

יו"ר" :שהם שלנו"  :רונן פרידמן

ועדת תרבות

הרכב

"שהם שלנו"
חבר :מתי ברוך
חבר :דוד שלטון
חבר :ירון הררי
חבר :אבי שי
חבר :אבי שטרית
מוזמנים קבועים:
עזריאל בלומנקרנץ
גרשון ברקוביץ
ירון מרלה
"שהם בתנופה":
חבר :איתן בליימן
חבר :בבר  -אלברט בן שטרית
חבר :ישראל לוי
"יחד":
חבר :אסף גרונדמן
חבר :אלי סיגמן
"מאמינים בשהם"
חבר :שמוליק שיר
"עתיד לשהם"
חבר :יחזקאל יצחקי
יו"ר – "שהם בתנופה"  :סוזי בר
"שהם בתנופה"
חברה :אראלה חמו
חברה :אורלי קיים
"שהם שלנו"
חברה :מיכל רימון
חברה :חני קרס
חברה :עידית הופמן
חברה :אפרת בר
חבר :משה תורג'מן
חברה :ליאורה רוזנמן
"יחד"
חבר :איציק אלול
חבר :אבירן שלי
"מאמינים בשהם"
חברה :מרים תורג'מן
"עתיד לשהם"
חבר :דרור וינשטיין

שם הועדה
ועדת נוער וצעירים

הרכב
יו"ר – " שהם שלנו"  :איתן פטיגרו
"שהם שלנו"
חברה :יפעת ליכטרמן
חבר :תומר קלס
חבר :נועה מנשה
חברה :דבורלה סתיו
חבר :איתן מרטון
"שהם בתנופה"
חבר :עמרי דליהו
חברה :אראלה חמו
חבר :איתן בליימן
"יחד"
חבר :מושיקו חנן
חבר :אבי פרקש
מאמינים בשהם"
חבר :אביעד הומינר
"עתיד לשהם"
חברה :רחל גבאי
נציגי נוער

תחבורה תנועה
ותמרור (כולל
תחבורה ציבורית)

יו"ר – "שהם בתנופה"  :ערן אלראי
"שהם שלנו"
חבר :עזריאל בלומנקרנץ
חבר :אילן שבתאי
חבר :חנן זיו
חבר :יאיר ורדי
חבר :אופיר בדנני
"שהם בתנופה"
חבר :אבי הרוש
חבר :איתן בליימן
חבר :יעקב שטדלר
"יחד"
חבר:
חבר:
מאמינים בשהם"
חבר :יעל דהן
"עתיד לשהם"
חבר :אריה אהרון

קש"ח ומשלחות

יו"ר – פלג רשף
"שהם שלנו"
חבר :יהודה לוין
חבר :עופר דליות
חבר :דני שפירו
חברה :אראלה חמו
חבר :אייל פרוסט
"שהם בתנופה"
חבר :עופר רק
חבר :רוני ליפץ
חברה :יעל שלדהאוז
"יחד"
חברה :מיכל בר יעיש
חבר :יוסי זעירא
מאמינים בשהם"
חבר :יצחק דהן
"עתיד לשהם"
חבר :יוסי מוצפי

רווחה ושירותים
חברתיים

יו"ר – "שהם שלנו"  :אלי כהן
"שהם שלנו"
חבר :הדס להט
חבר :רקפת סיטון
חבר :רינה פטיגרו
חבר :יהודה לוין
חבר :איציק פיינברג
"יחד"
חבר :מיכל פרוכטר
חבר :שונמית וייס
מאמינים בשהם"
חבר :משה בוקובזה
"עתיד לשהם"
חבר :אהובה זברגר

איכות הסביבה

יו"ר – "שהם שלנו"  :מיכל רימון
"שהם שלנו"
חבר :חנן זיו
חבר :אילן שבתאי
חבר :יאיר ורדי
חבר :יפעת ליכטרמן
חבר :רוני קנדרמן
"שהם בתנופה"
חבר :אראלה חמו
חבר :דודו בר
חבר :מאיר שמעוני
"יחד"
חבר :דוד פילוסוף
חבר :ברסלוואר
מאמינים בשהם"
חבר :יצחק ליכטרמן
"עתיד לשהם"
חבר :רחל גבאי

דירקטוריון
חמש

נציגי אירגוני סביבה
נציג המשרד להגנת הסביבה
יו"ר :גיל ליבנה
"שהם שלנו"
חבר ומ"מ :שימי אלבז
חברה :חני קרס
נציג ציבור :אלי פלג
"שהם בתנופה"
נציגת ציבור :עינת מרון
נציג ציבור :אילן רואי
"יחד"
חבר :אלי יפרח
"עתיד לשהם"
נציג ציבור :קובי חמצני
הגדלה ל " :51שהם שלנו"
נציג ציבור :יצחק פיינברג
"יחד"
נציגת ציבור :גילה גרונדמן
 1בכירים
מנכ"ל
גזבר
מנהלת אגף החינוך
נציג אגף חינוך
מנהלת משאבי אנוש

רווחת הגמלאי

ועדה לשימור
מבנים ואתרים

יו"ר " -שהם שלנו" אבי משיח
"שהם שלנו"
חבר :אסתר גרייצר
חבר :מרגלית לוי
חבר :משה להט
חבר :אברהם בן קימון
חבר :זיוה שביטלובסקי
"שהם בתנופה"
חבר :שטדלר יעקב
חבר:
"יחד"
חבר :אלברט סיון
חבר :מושיקו חנן
מאמינים בשהם"
חבר :שלמה בקיש
"עתיד לשהם"
חבר :אסנת פרץ

יו"ר – "שהם שלנו"  :גיל ליבנה
"שהם שלנו"
חבר :מיכל טוכלר אהרוני
"שהם בתנופה"
חבר :רוני קינדרמן
"יחד"
חבר:
מאמינים בשהם"
חבר:
"עתיד לשהם"
חבר :יחזקאל יצחקי

פורום תכנון
יו"ר – "שהם שלנו"  :איתן פטיגרו
"שהם שלנו"
חברה :מיכל טוכלר אהרוני
חברה :ורד סלומון ממן
חבר :חיים לשם
חבר :ברוך אלישיב
חבר :ניסים הדס
"יחד"
חבר :אשר פאהן
חבר :אלברט סיון
"מאמינים בשהם"
חבר :שמוליק דולדברג
"עתיד לשהם"
חבר :אריה אהרון

פורום פיתוח כלכלי
יו"ר – "שהם בתנופה" :דפנה רבינוביץ
"שהם שלנו"
חבר :איציק שמעון
חבר :איציק חממי
חבר :ערן קוזניצקי
חבר :אלדד בן משה
חבר :פול צוקר
חבר :ניסים הדס
"שהם בתנופה"
חבר :עמית שניצר
חברה :אראלה חמו
"יחד"
חבר :נתי פריד
חבר :רפי שליו
"מאמינים בשהם"
חבר :שמוליק דולדברג
"עתיד לשהם"
חברה :רחל גבאי

