
                                                   

 לשכת מנכ"ל                                                                             
                                                                            

   22.5.18מיום עדכון אחרון מישיבת מליאת המועצה 

 

  2018מאי שיבוץ חברים   -ועדות המועצה -שהם 

 

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב  שם הועדה

תכנון ובניה: 

 מליאה 

 גיל ליבנה –יו"ר 

 

 חברי מועצה 12

13 

 

 

מהנדס המועצה, מרכזת הועדה  מהנדס המועצה 

לתכנון ובניה יועץ משפטי, נציגי 

 ממשלה 

 

 תכנון ובניה:

 ועדת משנה 

 אלי כהן  "שהם שלנו": –יו"ר 

 

 "שהם שלנו"

 חבר : איתן פטיגרו

 

 "שהם בתנופה"

 חבר: דפנה רבינוביץ            

 "יחד"

 חבר: אלי יפרח

 "עתיד לשהם"

 חבר: יוסי לוי            

 

 נציג ציבור

 

5 

 מרכזת הועדה   מהנדס המועצה

 יועץ משפטי

 מבקר מועצה

 

 

 



                                                   

 

 

 

 

 

 גיל ליבנה –יו"ר  הנהלה

 איתן פטיגרו"שהם שלנו" :           

 שמעון אלבאז                                   

 אבי משיח                                   

 אלי כהן                                   

 חני קרס                                   

 :       גלעד רבינוביץ"שהם בתנופה"

 ביץדפנה רבינו                                   

 ערן אלראי                                    

 אשר פהאן                      "יחד" :

 אלי יפרח                                   

 אבי אלטלף  "מאמינים בשהם":

 

12 

 

 

 גזבר  מנכ"ל

 יועץ משפטי 

 המועצה  מבקר

 

 

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

    "שוהם שלנו"            

 חבר: אלי כהן             

 "יחד"             

 חבר:  אלי יפרח             

 "מאמינים בשהם"            

 חבר: אבי אלטלף               

 "עתיד לשהם"            

 

5 

מנהל תקציבים 

 וחוזים

 רכזת מכרזים וביטוח

 ץ משפטייוע

 

 

 

 

 



                                                   

  חבר: יוסי לוי               

 גיל ליבנה –יו"ר  מל"ח

 של מנהל המכלול. 2ומספר  ראשי מכלולים 6

 בעלי תפקידי בחירום

 דודי זביב –רמ"ט 

 ישראל שטרסברג –גזבר 

 

 

 קב"ט 

 ע' . קב"ט

 עובדי המועצה לפי תפקידם.

 

 



                                                   

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב שם הועדה

 רונן פרידמןיו"ר:  "שהם שלנו" :  בטחון

 

 "שהם שלנו"         

 מתי ברוך חבר:        

 חבר:  דוד שלטון        

 חבר: ירון הררי           

 חבר: אבי שי           

 חבר: אבי שטרית           

 "שהם בתנופה":           

 חבר: איתן בליימן           

 לברט בן שטריתא  -חבר: בבר            

 חבר: ישראל לוי           

     "יחד":           

 חבר:  אסף גרונדמן          

 חבר:  אלי סיגמן           

 "מאמינים בשהם"          

 חבר: גידי בארי            

 "עתיד לשהם"           

  יחזקאל יצחקי חבר:           

 

13 

 לומי הרושש-מפקד המשטרה קב"ט

 'יפים.גיח'  -מוטי חזקיה

 

 

 

 מוזמנים קבועים/מתנדבים:

 עזריאל בלומנקרנץ 

 –גרשון ברקוביץ  

 ארגוני מתנדבים 

 מד"א: ירון מרלא

 

 

נציגי הסיעות: חברי 

מועצה או נציגי 

ציבור בעלי ניסיון 

 בביטחון.

 "עתיד לשהם:  יוסי לוי -יו"ר  ביקורת 

 "שהם שלנו"           

 חבר: אבי משיח           

 "יחד"           

 

3 

 גזבר  מנכ"ל או נציגו

 מבקר המועצה

 מנהלים בתחומי הביקורת

 



                                                   

 חבר: ערן אלראי            

 

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

 

 "שהם בתנופה"           

 חבר: עו"ד ארז סרי           

 "יחד"           

 אמסלםחבר: רו"ח ציון            

 "מאמינים בשהם"           

 חבר: עו"ד שגיא אוירבך           

 "עתיד לשהם"           

    חבר: פרופ' אריה סובר           

  

 

5 

 מנהלת מחלקת גביה  שגית צוער פלג

 גזבר

 3הוועדה מונה 

 חברים 

 ממלאי מקום 2 –ו 

 "יחד" : אלי יפרח –יו"ר  תמיכות 

 גיל ליבנה, ראש המועצה            

 

 "שהם שלנו"           

 חבר: חני קרס           

 "שהם בתנופה"           

 חבר: ערן אלרואי           

 "יחד"                   

 חבר: אשר פאהן           

 "מאמינים בשהם"           

 חבר: אבי אלטלף            

 גזבר גזבר 7       

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

 ""עתיד לשהם           

 יוסי לוי חבר:             

 

 

 ועדת תמיכות 

 מקצועית

 

 מנכ"ל

 גזבר

 יועמ"ש

 מנהלי תחומים:  גאולה בוקובזה 3

 מ. אגף חינוך, מ. מח' ספורט

 מ. יח' הנוער

 יועץ משפטי

נוכחות יועץ משפטי 

 חובה

 "שהם שלנו"  : גיל ליבנה  -יו"ר מנגנון

 "שהם שלנו"            

 חבר: איתן פטיגרו                     

 "שהם בתנופה"           

 חבר: גלעד רבינוביץ            

 חבר: מנכ"ל, דודי זביב            

 

2 

 יו"ר ועד עובדים מנהלת משאבי אנוש

 גזבר

 

 

 

ועדות בחינה 

 למכרזי כ"א

 : נציג מועצה

 לעובדים סטטוטוריים(.גיל ליבנה ראש המועצה ) 

 דודי זביב, מנכ"ל המועצה )לכל יתר העובדים(.

 נציגי ציבור:

 אבנר צוק

 זיוה שביטלובסקי

 

 

2 

 

 

 מנהלת משאבי אנוש

 

 

 ממונים על ידי משרד הפנים.

 

 



                                                   

 "שהם שלנו" : חני קרס –יו"ר  מלגות

 "שהם שלנו"         

 חבר: מיכל אבני            

 חבר: אילן שבתאי            

 חבר: איריס ציון            

 חבר: אסנת בן ארויה            

 חבר: שוש חימי            

 "שהם בתנופה"           

 חבר: מוטי חיזקיה            

 חבר: טלי בהט            

 חבר: עמית שניצר            

 "יחד"           

 פאהן חבר: אשר            

 חבר: אלי יפרח            

 מאמינים בשהם"            

 חבר: מרים תורג'מן            

 "עתיד לשהם"            

 חבר:  רחל גבאי              
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 מנהלת מח' גנים 

מנהל מח' חינוך קדם 

 יסודי. 

 מנהלת מחלקת רווחה

 מנהל יח' הנוער

 רכזת מתנדבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועדת תרבות

 

 

 

 

 

 

 "שהם בתנופה" : סוזי בר –יו"ר 

 

 "שהם בתנופה"            

 חבר: אראלה חמו            

 חבר: אורלי קיים            

 "שהם שלנו"            

 חבר: מיכל רימון            

13 

 

 מנכ"ל  חמש  מנהלת תחום תרבות

 

 

 

 

 גב' עינת מירון

 

 



                                                   

 

 

 

 

   

 חבר: חני קרס            

 חבר: עידית הופמן            

 חבר: אפרת בר            

 חבר: משה תורג'מן            

 חבר:  ליאורה רוזנמן            

 "יחד"            

 חבר: איציק אלול            

 חבר: אבירן שבי            

 "מאמינים בשהם"            

 חבר: מרים תורג'מן            

 "עתיד לשהם"             

         חבר:  דרור וינשטיין            

 

 

   

 

 

ועדת נוער 

 וצעירים

 

 שהם שלנו" : חני קרס"  –יו"ר 

 "שהם שלנו"            

 חבר: יפעת ליכטרמן            

 חבר: תומר קלס            

 חבר: נועה מנשה            

 חבר: דבורה סתיו            

 חבר: איתן מרטון            

 "שהם בתנופה"           

 חבר: עמרי דליהו            

 חבר: אראלה חמו            

 

13 

 מנהל אגף חינוך מנהל יחידת הנוער 

 מנכ"ל חמש 

 מנהלת רווחה 

 מנהלי בתי"ס  

 מפקד משטרה

 מנהלת תכנית על"א

 יו"ר הנהגות בתי"ס

 מנהל יח' הנוער

 

 גב' גילה גרונדמן

 



                                                   

 חבר: איתן בליימן            

 "יחד"           

 חבר: מושיקו חנן            

 חבר: אבי פרקש            

 מאמינים בשהם"            

 הומינרחבר: אביעד             

 "עתיד לשהם"            

 חבר: רחל גבאי                

 נציגי נוער              

 

 שמות והנצחה

 מאמינים בשהם" : אבי אלטלף            –יו"ר 

                                          

 "שהם שלנו"           

 חבר: אושרה וסרמן           

 "שהם בתנופה"           

 חבר: אמיר לבונטין           

 "יחד"           

 חבר: דודו בן אמו           

 עתיד לשהם"           

 חבר: יחזקאל יצחקי           

5 

 

 מהנדס המועצה .  מנהלת אגף איכה"ס

 מנהלת לשכת ראש המועצה. 
 



                                                   

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב שם הועדה

תחבורה  תנועה    

ותמרור )כולל 

 תחבורה ציבורית(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 "שהם בתנופה" : ערן אלראי –יו"ר 

 "שהם שלנו"          

 חבר: עזריאל בלומנקרנץ            

 חבר: חנן זיו            

 חבר: אילן שבתאי            

 חבר: אופיר בדנני            

 "שהם בתנופה"           

 חבר: אבי הרוש            

 חבר: איתן בליימן            

 חבר: חדווה גולדמן            

 "יחד"           

 חבר: יהודית פרקש            

 חבר: אילת חדד            

 מאמינים בשהם"            

 חבר: יצחק ליכטרמן            

 "עתיד לשהם"            

 חבר:  אריה אהרון            

 

13 

 מנהל תחזוקה  מהנדס

 מנהל תשתיות 

 יועץ תנועה

 קב"ט 

 נציגי ממשלה 

 נפתלי פניני 

 נחמיה חזן

 משטרה.נציג 

 

 נציגי ציבור

  

 

 

  

ספורט ואורח 

 חיים בריא

 "שהם שלנו" : שמעון אלבאז    –יו"ר 

 "שהם שלנו"          

 חבר: אופיר בדנני            

 חבר: ארז סרי            

 

13 

 

 מנהל מחלקת ספורט

 נציגי קופ"ח

 מנכ"ל חמש, 

 מנהלת אגף חינוך וקהילה.

 

נציגת מורים לחינוך גופני: עינת 

 



                                                   

 חבר: אילן סויסה            

 חבר: סיגל שידלו            

 חבר: אילן אופק            

 "שהם בתנופה"           

 חבר: אייל תמיר            

 חבר: יובל בן זאב            

 חבר: עדי גרושקה            

 "יחד"           

 חבר: אסף גרונדמן            

 חבר: איתן בליימן            

 מאמינים בשהם"            

 חבר: יצחק ליכטמן            

 לשהם""עתיד             

 חבר:  דרור וינשטיין              

   נעמה סאמנט -יו"ר ועדת עיר בריאה

 מיטל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

 מטה אס"א

)אלכוהול סמים 

 ואלימות(

 ליבנה"שהם שלנו" : גיל  –יו"ר 

 "שהם שלנו"         

 חבר: עידית הופמן            

 חבר: רחלי ליסטנברג            

 חבר: אבי לוי            

 חבר: אייל פרוסט            

 חבר: רן מאיר            

 "שהם בתנופה"           

 חבר: איתן בליימן            

 חבר: טלי בהט            

 חבר: יעל שילדהאוז            

 "יחד"            

 חבר:            

 חבר:            

 מאמינים בשהם"            

 חבר: משה בוקובזה            

 "עתיד לשהם"            

 חבר:   רביב בן אשר             

 זימון כל חברי מליאה 

מתאמת המאבק  14

בסמים ותכנית עיר 

 ללא אלימות

 

 מנהלת אגף חינוך וקהילה

 מנכ"ל חמש

 מפקד תחנת המשטרה

 עו"ס נוער וצעירים

 עו"ס נערות וצעירות

 קב"ט המועצה 

 מנהל יחידת הנוער

 

 

זימון לכל חברי 

 המועצה.

 ועדה סטטוטורית 

 

ועדת הקצאות 

 קרקע מקצועית

 מנכ"ל

 גזבר

 מהנדס המועצה

 יועמ"ש

 רכזת פרויקטים חכ"ל 4

 

 

 

  רלוונטייםמנהלים 



                                                   

ועדה לשימור 

 מבנים ואתרים

 "שהם שלנו" : גיל ליבנה –יו"ר 

 "שהם שלנו"         

 חבר:    מיכל טוכלר אהרוני                    

 "שהם בתנופה"           

 חבר: רוני קינדרמן                       

 "יחד"            

 חבר:            

 בשהם"מאמינים             

 חבר: עודד פישר            

 "עתיד לשהם"            

 חבר: יחזקאל יצחקי            

 חבר: אדר' חיים לשם                

 מהנדס  5

 המועצה

  מנהלת יחידה סביבתית

דת ותרבות 

 בצוותא

 "יחד" :אשר פאהן –יו"ר 

 "מאמינים בשהם":  יעל באוואר  -מ"מ יו"ר

 "שהם שלנו"         

 חבר: אלי כהן                       

 "שהם בתנופה"           

 חבר: נתי פריד                      

 "עתיד לשהם"            

      חבר: יחזקאל יצחקי             

 

  נאוה שפיצר          אתי גרוס 5

 קש"ח  ומשלחות

 

 פלג רשף  –יו"ר 

 "שהם שלנו"             

 חבר: גב' חני קרס            

 חבר: יהודה לוין            

מנהלת לשכת ראש  13

המועצה ומנהלת גיוס 

 משאבים 

 מנהל ת אגף חינוך

 מנכ"ל  חמש 

 מנהל יח' הנוער.

 



                                                   

 חבר: עופר דליות            

 חבר: דני שפירו            

 חבר: אראלה חמו            

 חבר: אייל פרוסט            

 "שהם בתנופה"           

 חבר: עופר רק            

 חבר: רוני ליפץ            

 חבר: יעל שילדהאוז            

 "יחד"           

 חבר: מיכל בר יעיש            

 חבר: יוסי זעירא            

 מאמינים בשהם"            

 חבר: יצחק דהן            

 "עתיד לשהם"            

 חבר: יוסי מוצפי                

 אודליה דולב             

 חבר: חננאל מקלב

 חבר: טלי בהט            

 "יחד"           

 חבר: אשר פאהן            

 חבר: אלברט סיון            

 מאמינים בשהם"            

 חבר: שמוליק גולדברג            

 "עתיד לשהם"            

 חבר:  אריה אהרון            



                                                   

 

 



                                                   

 הרכב שם הועדה
 מס'

 חברים
 הערות מוזמנים קבועים מזכיר

 פורום 

 פיתוח כלכלי

 שהם בתנופה" : דפנה רבינוביץ" –יו"ר 

 

 "שהם שלנו"            

 חבר: איציק שמעון            

 חבר: איציק חממי            

 קוזניצקיחבר: ערן             

 חבר: אלדד בן משה            

 חבר: פול צוקר            

 חבר: ניסים הדס            

 "שהם בתנופה"           

 חבר: עמית שניצר            

 חבר: אראלה חמו            

 "יחד"           

 חבר: נתי פריד            

 חבר: רפי שליו            

 ים בשהם"מאמינ            

 חבר: שמוליק גולדברג            

 "עתיד לשהם"            

 חבר:  רחל גבאי            

 

 

 מנכ"ל 13

 חכ"ל

  

  ועדת תרומות 

 מנכ"ל מועצה: דודי זביב

מנכ"ל מועצה:דודי  3

 זביב 
  



                                                   

 גזבר מועצה: ישראל שטרסברג

 יועמ"ש : 

 

 

 

רווחה  ושירותים 

 חברתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "שהם שלנו" : אבי משיח –יו"ר 

 "שהם שלנו"            

 חבר: הדס להט            

 חבר: רקפת סיטון            

 חבר: רינה פטיגרו            

 חבר: יהודה לוין            

 חבר: איציק פיינברג            

 "שהם בתנופה"           

 חבר: אורלי אורן            

 חבר: חדווה גולדמן            

 חבר: אילן רואי            

 "יחד"           

 חבר: מיכל פרוכטר            

 חבר: שונמית וייס            

 מאמינים בשהם"            

 חבר: משה בוקובזה            

 "עתיד לשהם"            

 חבר:  אהובה  זברגר              

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנהל אגף  חינוך  מנהלת רווחה 

 מנכ"ל חמש
 



                                                   

 איכות הסביבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "שהם שלנו" : אלי כהן –יו"ר 

 "שהם שלנו"          

 חבר: חנן זיו            

 חבר: אילן שבתאי            

 חבר: יאיר ורדי             

 חבר: יפעת ליכטרמן            

 חבר: רוני קינדרמן            

 "שהם בתנופה"           

 חבר: חננאל מקלב            

 חבר: דודו בר            

 חבר: מאיר שמעוני            

 "יחד"           

 חבר: דוד פילוסוף            

 חבר: דני ברסלוואר            

 מאמינים בשהם"            

 חבר: יצחק ליכטרמן            

 לשהם""עתיד             

 חבר:   רחל גבאי            

 נציגי אירגוני סביבה

 נציג המשרד להגנת הסביבה
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מנהלת האגף לאיכות 

 הסביבה 

נציג ארגון ארצי של שמירת איכות 

 הסביבה

 ועדה סטטוטורית 



                                                   

 "יחד" :אשר פאהן –יו"ר  כספים

 גיל ליבנה , ראש המועצה            

 "שהם שלנו"           

 איתן פטיגרוחבר:             

 "שהם בתנופה"           

 חבר: יובל בן זאב           

 "מאמינים בשהם "           

 חבר: שגיא בר נוי           

 "עתיד לשהם"           

 חבר: דורון גנץ                   

7 

 

  מנכ"ל  גזבר

ועדת השקעות 

 מקצועית

 גזבר

 מנהל חוזים והתקשרויות

 רו"ח

   גזבר 3



                                                   

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב שם הועדה

 "שהם בתנופה" : גלעד רבינוביץ –יו"ר  חינוך 

 "שהם שלנו"          

 חבר: אופיר בדנני            

 חבר: יהודה גרוסמן            

 חבר: חגית סלומון            

 חבר: שוש חימי            

 חבר: גיא סגל            

 לי להט -חבר: אור            

 "שהם בתנופה"           

 חבר: דרור זעירא            

 חבר: עמרי דליהו            

 "יחד"            

 חבר: יהודית פרקש            

 חבר: אילת חדד            

 מאמינים בשהם"            

 חבר: רות מאירי            

 "עתיד לשהם"            

 חבר:    רחל גבאי            

 נציגי הנהגות הורים

 יו"ר  הנהגות הורים בבתי ספר –

 נציגי נוער ממועצת הנוער 3           

  מנהלי יחידות המשנה בחינוך מנהלת אגף החינוך  13

קניות/ רכש 

 ובלאי 

 המועצהמנכ"ל 

 גזבר המועצה

 

4 

 מנהלים רלוונטיים  בתחומי הרכש מנהלת הרכש

 
 



                                                   

 

 ועדה מקצועית

 

 יועץ משפטי

 מנהלת רכש

 

 

ועדת  –וטרינריה 

 משנה איכ"ס

  וטרינר מנהלת אגף איכ"ס 5 ועדת משנה מקצועית תמונה ע"י ועדת איכה"ס

 "שהם בתנופה" : רן לרר –יו"ר  מחשוב

 איתן בליימן           

 "שהם שלנו"         

 חבר:  שלומי סויסה                      

 "יחד"            

 חבר: אביב  דניאלי            

 מאמינים בשהם"            

 חבר: צביקה נטוביץ            

 "עתיד לשהם"            

 חבר: רביב בן אשר               

 " שהם בתנופה" 

 צילה אמנו

5 

 

 מנכ"ל, מנמ"ר

 גזבר,  

 מנהלת אגף חינוך

 מנהלת רכש, 

 מנהלת מחשוב מוסח –רחל טנא 

 

 איתן בליימן

 עופר רק

 דרור זעירא

 

 דירקטוריון 

 חכ"ל 

 

 יו"ר  : גיל ליבנה

 "שהם שלנו"

 חבר ומ"מ: איתן פטיגרו

 נציג ציבור:  אפרת בר

 נציג ציבור: רקפת הברפלד גרנות 

 "שהם בתנופה"

 חבר: דפנה רבינוביץ
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 יועצת משפטית עו"ד לירון רז מנכ"ל חכ"ל 

 רו"ח אמנון חדד

 מהנדס המועצה -ירקונייעקב 

 

   



                                                   

 דני אולשקרנציג ציבור: 

 "מאמינים בשהם"

 נציג ציבור: אריאל שנהב

 "יחד"

 חבר: אשר פאהן

 בכירים 

 מנכ"ל, דודי זביב

 גזבר, ישראל שטרסברג

 מהנדס מועצה:יעקב ירקוני 

  מנהל לשכת ראש מועצה: ענת דותן 



                                                   

 הערות מוזמנים קבועים מזכיר מס' חברים הרכב שם הועדה

 דירקטוריון 

 חמש 

 

 

 

 יו"ר:  גיל ליבנה

 "שהם שלנו"

 חבר ומ"מ: שימי אלבאז 

 חבר: חני קרס

 חבר: אלי כהן

 נציג ציבור: ליאורה מדר שפירו

 "שהם בתנופה"

 נציג ציבור: עינת יגר

 נציג ציבור: עופר רק

 "יחד"

 חבר: אשר פאהן

 זאב שוורץ נציג ציבור:

 "עתיד לשהם"

 נציג ציבור: קובי חמצני

 בכירים  5

 מנכ"ל, דודי זביב

 גזבר, ישראל שטרסברג

 מנהלת אגף החינוך, אופירה ביטון

מנהלת לשכת ראש המועצה ומנהלת גיוס משאבים, 

 ענת דותן.

 מנהלת משאבי אנוש, דליה בסן
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ממ"מ וסגן ראש  -פטיגרו איתן  מנכ"ל חמש  

 המועצה

 רו"ח 

 יועמ"ש 

 מבקר

 

 



                                                   

 דירקטוריון 

 תאגיד החינוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יו"ר: גיל ליבנה

 "שהם שלנו"

 חבר: חני קרס

 שלומית רוםנציג ציבור: 

 "שהם בתנופה"

 אורי ברגמןנציג ציבור: 

 אורלי לרר:  נציג ציבור

 "יחד"

 נציג ציבור: יוסי זעירא

 בשהם""מאמינים 

 מ"מ וחבר: אבי אלטלף

 "עתיד לשהם"

 יוסי לוי

 חבר: 

 בכירים 

 

 גזבר: ישראל שטרסברג

 , ענת אפרים, ירדנה גנץ. שירי עופר: נציג אגף החינוך

 מנהלת אגף החינוך 11/15

 

 רו"ח , 

 יועמ"ש 

 מבקר

 

                

 נציגי הנוער מוזמנים לכל הועדות כולל ישיבות המועצה  *** 


