
 

 

 21.1.2020אושר במליאת מועצה  -ועדות המועצה -שהם  לשכת מנכ"ל
 

 הרכב  שם הועדה
מס' 

 חברים
 הערות מוזמנים קבועים מזכיר

 איתן פטיגרו –יו"ר  מליאה
 רונן פרידמן"שהם שלנו" :                 
 שמעון אלבאז                                          
 חני קרס                                          
 פלג רשף                                          
 זיו שמע                                           
 אלי פלג                                           

 : אשר פהאן"יחד מאמינים בשוהם"
 אבי אלטלף                                          

 איתן ליליוס                        "שווים" :
 יוחנן תורג'מן                                         
 יוסי לוי "שוהם עושים עם הלב":
 סוזי בר"שוהם בתנופה":             

 ועדת חובה  יועמ"ש, מבקר, דוברת מנכ"ל   13

תכנון ובניה: 
 מליאה 

 איתן פטיגרו –יו"ר 
 רונן פרידמן"שהם שלנו" :                 
 שמעון אלבאז                                          
 חני קרס                                          
 פלג רשף                                          
 זיו שמע                                          
 אלי פלג                                          

 : אשר פהאן"יחד מאמינים בשוהם"
 אבי אלטלף                                          

 איתן ליליוס                         "שווים" :
 יוחנן תורג'מן                                          
 יוסי לוי "שוהם עושים עם הלב":
 סוזי בר"שוהם בתנופה":             

13 
 

 

מהנדס המועצה, מרכזת הועדה  מהנדס המועצה 
לתכנון ובניה יועץ משפטי, נציגי 

 ממשלה 

 ועדת חובה



 

 

 תכנון ובניה:
  ועדת משנה

 אשר פאהן  "יחד מאמינים בשוהם": –יו"ר 
 "שהם שלנו"                 

 חבר : חני קרס                   
 חבר : פלג רשף                   
 "שווים"                   
 חבר: יוחנן תורג'מן                   
 "שוהם בתנופה"                   

 חבר: סוזי בר                    
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 מרכזת הועדה   מהנדס המועצה
 יועץ משפטי

 מבקר מועצה

 
 ועדת חובה

 

 איתן פטיגרו –יו"ר  הנהלה
 רונן פרידמן"שהם שלנו" :                 
 שמעון אלבאז                                          
 חני קרס                                          
 פלג רשף                                          
 זיו שמע                                          
 אלי פלג                                           

 : אשר פהאן"יחד מאמינים בשוהם"
 אבי אלטלף                                          

 איתן ליליוס                        "שווים" :
 יוחנן תורג'מן                                         
 יוסי לוי  "שוהם עושים עם הלב"

 
12 
 

 

 גזבר  מנכ"ל
 יועץ משפטי 

 המועצה  מבקר

 

 ועדת רשות 

   אבי אלטלף"יחד מאמינים בשוהם":  –יו"ר  מכרזים
    "שוהם שלנו"            

 חבר: זיו שמע             
 "שווים"             
 חבר:  איתן ליליוס             
 "שוהם עושים עם הלב"            

    חבר: יוסי לוי             
 "שוהם בתנופה"            

 ברחבר: סוזי              
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מנהל תקציבים 
 וחוזים

 רכזת מכרזים וביטוח
 יועץ משפטי

 

 

 
 

 ועדת חובה

 איתן פטיגרו –יו"ר  מל"ח
 יוסי בן חיים –רמ"ט 

 שימי אלבאז –מ.מ  יו"ר 
 של מנהל המכלול. 2ומספר  ראשי מכלולים 6

ממונה חירום מקומי/  
 מנהל אגף איכ"ס

 עובדי המועצה לפי תפקידם.

 

 ועדת חובה 



 

 

 
 : סוזי בר"שהם בתנופה"  -יו"ר   ביקורת
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 גזבר  מנכ"ל או נציגו
 מבקר המועצה

 מנהלים בתחומי הביקורת

 ועדת חובה

 מנכ"ל ועדת בטיחות
 נציג אגף חינוך

 מנהלת בתי ספר
 מנהלת קדם יסודי 

 מנהל תחזוקה
 נציג הנדסה

 נציג החברה העירונית חמש
 אב בית אולמות ספורט

 גיל הרך, חמשאב הבית מעונות 
 אחראי ספורט

 נציג גזברות
 מנהל גיל הרך , חמש

 נציג ביטחון 

   קב"ט  15



 

 

 יו"ר:  "שהם שלנו" : רונן פרידמן ביטחון וחירום
 "שהם שלנו"        

 צביקה קסמן  חבר:        
 חבר:  שימרית סלע        
 חבר: דוד שלטון            
 חבר: מתי ברוך           
 חבר: איתן בליימן           
 "יחד מאמינים בשהם"          
 חבר: בארי גידי            
   יוחנן תורג'מן  "שווים":           
 חבר:  ראלי לוי            

 "שוהם עושים עם הלב"         
 עופר אבו אהרון חבר:           
 סוזי בר "שהם בתנופה":            
   חבר: גיל רשמן           
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קב"ט/מנהל אגף 
 איכ"ס 

: מפקד המשטרה.  מוזמנים קבועים
 ארגוני מתנדבים. נציגי מד"א 
 מתנדבים: עזריאל בלומנקרנץ

 גרשון ברקוביץ . מפקד פיקוד העורף 
  

 

 

נציגי הסיעות: חברי 
מועצה או נציגי 

ציבור בעלי ניסיון 
 בביטחון.

 
 ועדת חובה מותנית

 "שהם שלנו" : עו"ד אורי סקוזה –יו"ר  ועדת ערר ארנונה
 חבר: עו"ד שמעון חזקי"שהם בתנופה"            
 חבר:  עו"ד ירון אראל             "שווים"           
 חבר: רו"ח אמסלם ציון"מאמינים בשהם"            
 חבר: רו"ח ועו"ד   "שוהם עושים עם הלב"           
  דיקלה קרני            
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 מנהלת מחלקת גביה  שגית צוער פלג
 גזבר

 3הוועדה מונה 
 חברים 

 ממלאי מקום 2 –ו 
 ועדת חובה 

 תמיכות 
 ציבורית

 "שווים" : יוחנן תורג'מן –יו"ר 
 "שהם שלנו"            

 חבר: חני קרס           
 חבר: פלג רשף           
 בשוהם""יחד מאמינים            
 חבר: אשר פאהן           
 "שוהם עושים עם הלב"            
  יוסי לוי חבר:             
 "שוהם בתנופה"                    
 חבר: סוזי בר           

                   

 ועדת חובה  גזבר גזבר 6       



 

 

 ועדת תמיכות 
 מקצועית

 

 מנכ"ל
 גזבר

 יועמ"ש

מנהלי תחומים: מ. אגף חינוך, מ.  גאולה בוקובזה 3
 מח' ספורט. מ. יח' הנוער. 

 

נוכחות יועץ משפטי 
 חובה

 "שהם שלנו"  : איתן פטיגרו  -יו"ר מנגנון
 חבר: אבי אלטלף         "שהם שלנו"               

 חבר: מנכ"ל, יוסי בן חיים                                     
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  גזבר מנהלת משאבי אנוש

 
 

ועדות בחינה 
 למכרזי כ"א

 : נציג מועצה
 איתן פטיגרו ראש המועצה )לעובדים סטטוטוריים(.

 יוסי בן חיים, מנכ"ל המועצה )לכל יתר העובדים(.
 נציגי ציבור:
 גילי לבונטין 

 רחל סבן

 

 

 
2 

 
 

 מנהלת משאבי אנוש

 
 

 ממונים על ידי משרד הפנים.

 

 

 שמע"שהם שלנו" : זיו  –יו"ר  מלגות
 "שהם שלנו"         

 מלי שטיירחבר:               
 עמית שניצרחבר:              
 "יחד מאמינים בשוהם"           
 חבר: לבנה בן נעים            
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מרכז ת /מנהל
 , צעירים

 

 מנהלת מחלקת רווחה
 מנהל יח' הנוער
 רכזת מתנדבים

 
 
 
 
 

 

 

 ועדת תרבות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אלי פלג"שהם שלנו" :  –יו"ר 
 שימי אלבאזחבר :              

 חני קרסה: חבר             
 חברה : שני בנד             
 חברה : נעמה סאמט             
 : לימור שגבהחבר             
 חברה : מיכל שלטון             
 חברה : דליה בוקובזה             

 " שווים "            
 יוחנן תורג'מן             
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 מנכ"ל  חמש  מנהלת תחום תרבות

 
 
 
 
 

 

 ועדת רשות 



 

 

 

   

 "יחד מאמינים בשוהם"           
 : בת אל פרידהחבר            
 :  לאה סדרסהחבר            
 "שוהם עושים עם הלב"           
 חבר:  דולי מוצפי             
 "שהם בתנופה"            
              לאה יושע חבר:             

 "שהם שלנו" : חני קרס –יו"ר   ועדת נוער
 חבר: רעות דרור            
 חבר: ליאור פרץ            
 חבר: קרן דיקמן            
 חבר: מלי שטייר              
 "יחד מאמינים בשוהם"            
 אבי אלטלףחבר:             
 יוסי מונזון חבר:            
 "שווים"            
 חבר: בן פרץ            
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 מנהלת אגף חינוך. מנכ"ל חמש  מנהלת יחידת הנוער 
 מנהלת רווחה. מנהלי בתי"ס  

 מפקד משטרה. מנהלת תכנית על"א
יו"ר הנהגות בתי"ס. מנהל יח' הנוער. 

 נציגי נוער .
נציגת קהילת  -עדן אטרקצ'י 

 הלהט"ב
 
 
 

 

 ועדת רשות 

 "שהם שלנו" : זיו שמע –יו"ר  ועדת צעירים
 חבר: חן אופיר            
 חבר: אורטל מזור יועד            
 "יחד מאמינים בשוהם"            
 חבר " אבי אלטלף            
 חבר: אלעד פריד            
 "שווים"            
 חבר: מאשה שמיר            
 "שהם בתנופה"           
 סוזי ברחבר:             

 "שוהם עושים עם הלב"             
 חבר:  רונאל שיטרית             

    

 ועדת רשות   8



 

 

שמות מקומות 
 ציבוריים

 

 "יחד מאמינים בשוהם" : אבי אלטלף  –יו"ר 
 "שוהם שלנו"            
  רותי קסמןחברה :             
 "שוהם עושים עם הלב"           
 חבר: סימונה גימלשטיין           
 "שוהם בתנופה"           
 חבר: קובי גריאת            

   4 

 

מהנדס המועצה . עוזרת לשכת ראש  מנהל אגף איכ"ס
 המועצה. 

, בדיונים בנושא הנצחת נפגעי טרור
יש לזמן: שליש ציבור ושליש 

משפחות נרצחי פעילות טרור שהיו 
 תושבי שוהם. 

 ועדת חובה

ובטיחות תחבורה 
 בדרכים

  תנועה    ותמרור 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "שווים" יוחנן תורג'מן  –יו"ר 
 "שהם שלנו" :            
 חבר : רונן פרידמן            
 חבר: אלון אמיר                        
 חבר:  אליעזר בנד            
 חבר:   איתן בליימן             
 "יחד מאמינים בשוהם"           
 חבר: קרן סודרי             
 "שוהם עושים עם הלב"           
 חבר:  ג'קי סספורטס            
 "שהם בתנופה"            
 חברה : סוזי בר            
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מנהל תחזוקה . מנהל תשתיות . יועץ  מהנדס
תנועה. קב"ט . נציגי ממשלה . נפתלי 

 פניני . נציג משטרה.
 
 
 

 

 ועדת רשות 



 

 

 "שהם שלנו" : שמעון אלבאז    –יו"ר  ספורט
 חברה : חני קרס            
 חבר : אלי פלג            
 חבר: אילן אופק            
 חבר: ארז סרי            
 חבר :תמי בירקמן            
 חבר : יפה תורג'מן            
 חבר : דר' נעמה סאמנט            
 "יחד מאמינים בשוהם"           
 צור שטראוכלרחבר:             
 "שווים"            
 חבר: נפתלי יוסף            

 "שוהם עושים עם הלב"             
 חבר:  אייל הרפז            
 "שהם בתנופה"            
 חבר:   דרור זעירא            
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 מנהל מחלקת ספורט

 

 מנכ"ל חמש, 
 מנהלת אגף חינוך וקהילה.

נציגת מורים לחינוך גופני: עינת 
 מיטל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ועדת רשות

ועדת הנחות 
 נזקק

 "שוהם עושים מהלב" : יוסי לוי    –יו"ר 
     סוזי בר: "שהם בתנופה"             

        

מזכירת גזברות: שרה  
 כנכבי.

 מנהלת רווחה. מנהלת גבייה
 נציג גזברות .יועמ"ש.

 ועדת חובה

ועדה למאבק 
  בנגע הסמים

 "שהם שלנו" : איתן פטיגרו –יו"ר 
 חברה : חני קרס            
 חבר : זיו שמע            
 ה : מלי שטיירחבר            
 חבר : איתן מרטון            

            

מתאמת המאבק  5
בסמים ותכנית עיר 

 ללא אלימות

 

חברי מועצה+ מנהל רווחה+  3
נציגי ציבור  2מנהל חינוך+ 

)לבחירת ראש המועצה באישור 
המועצה(+ מנהל בית ספר+ נציג 

 בסמים.רשות מאבק 
 

 
 ועדת חובה

 



 

 

ועדה למיגור 
 אלימות

 שהם שלנו" : איתן פטיגרו" –יו"ר 
 חברה : חני קרס             
 חבר : רונן פרידמן             
 חבר: ערן דרוקמן             

 "יחד מאמינים בשוהם"           
 חבר: זאב שוורץ            

מתאמת המאבק  5
בסמים ותכנית עיר 

 אלימותללא 
 

ראש המועצה או סגן )יו"ר(+ 
מנכ"ל+ מנהל חינוך+ מנהל 
בטחון+ מנהל רווחה+ נציג 

חברי  2משטרה )אחד או יותר( + 
מועצה נוספים+חברים נוספים 

 לשק"ד המועצה

 ועדת חובה

ועדת הקצאות 
 קרקע מקצועית

 מנכ"ל
 גזבר

 מהנדס המועצה
 יועמ"ש

 רכזת פרויקטים חכ"ל 4

 

  מנהלים רלוונטיים

ועדה לשימור 
 מבנים ואתרים

 "שהם שלנו" : איתן פטיגרו –יו"ר 
  חבר: אלי פלג            
                          חיים לשם  חבר:            
 "שווים"           
 חבר: איתן ליליוס           
 " יחד "            
 אבי אלטלף    חבר :             

 סביבתירכז   מהנדס המועצה 5

 

   ועדת חובה

 אשר פאהן"יחד מאמינים בשוהם" :  –יו"ר  תרבות בצוותא
 "שהם שלנו"         
 חבר: נורית שכטר            
 "שווים"           
 חבר: נורית ליליוס            
 "שוהם בתנופה"            
 עדי אטלס חבר:             

 ועדת רשות נאוה שפיצר          אתי גרוס 4

 קש"ח  ומשלחות

 

 "שהם שלנו" : פלג רשף     –יו"ר 
 חבר: ערן דרוקמן             
 חבר: דני שפירו             
 "יחד מאמינים בשוהם"           

 חבר : אבי אלטלף             
 חבר: זאב שוורץ            

 

 

עוזרת לשכת ראש  5
המועצה ומנהלת גיוס 

 משאבים. 

 אגף חינוךמנהל ת 
 מנכ"ל  חמש 

 מנהל יח' הנוער.

 ועדת רשות 



 

 

 "יחד מאמינים בשהם " אשר פאהן –יו"ר  פיםכס
 איתן פטיגרו , ראש המועצה            
 "שוהם שלנו" :           
 חבר: יובל בן זאב            
 "שווים"            
 חבר: איתן ליליוס             
 "שוהם בתנופה"            
 צביקה גוטליב             
 "שוהם עושים מהלב"            
 חבר: דרור ויינשטיין           
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 ועדת רשות במועצות מנכ"ל  גזבר

 יוסי בן חייםמנכ"ל מועצה:  ועדת תרומות
 ישראל שטרסברגגזבר מועצה: 

 עמיחי ויינברגר, עדי סדניסקי יועמ"ש :
 

   מנכ"ל מועצה: 3

 ,רווחה ועדת 
חינוך מיוחד 

 ושילוב
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "שווים" : איתן ליליוס –יו"ר 
 חברה : יעל אוירבך             

 "שהם שלנו" :            
 חברה : חני קרס            
 : דליה בוקבזההחבר            
 חברה : גלי דויטש            
 "יחד מאמינים בשוהם"           
 חבר: מיכל פרוכטר            

 ""שוהם עושים עם הלב              
 אהובה זרברגר חבר :            
 " שהם בתנופה "            
 חברה : איריס ציון            
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 ועדת רשות  מנהל אגף  חינוך . מנכ"ל חמש מנהלת רווחה 



 

 

 גמלאים
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "שווים" : יוחנן תורג'מן –יו"ר 
 "שהם שלנו" :            

 חברה : חני קרס             
 חבר: משה להט            
 חבר: שלום בלק            
 חבר:  זיוה שיבטלובסקי            
 "יחד מאמינים בשוהם"           
 חבר: שטקלר מלכה             
 "שווים"            
 חבר: נורית פולישוק            

 "שוהם עושים עם הלב :             
 חבר :יחזקאל יצחקי            
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 ועדת רשות מנכ"ל חמש. מנהלת רווחה רכזת בית הגמלאי

  איכות הסביבה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "שהם שלנו" : רונן פרידמן    –יו"ר 
 חיים לשםחבר :              

 "יחד מאמינים בשוהם"           
 חבר: אשר פאהן            
 " שווים "            

 חבר: יוחנן תורגמן             
 "שהם בתנופה"           
 סוזי בר             חבר:            
 לימור גורליק )צלול(           
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מנהל האגף לאיכות 
 הסביבה 

נציג ארגון ארצי של שמירת איכות 
הסביבה ונציגי המשרד להגנת 

 הסביבה 

 ועדת חובה 

 "שהם שלנו" : איתן פטיגרו –יו"ר  חינוך
 חבר:  פלג רשף             
 חבר: איתן מרטון             
 חבר: יהודה גרוסמן            
 חבר: שלי רוטה            
 חבר: חגית סלומון             
 "יחד מאמינים בשוהם"           
 חבר: אבי אלטלף            

 מנהלי יחידות המשנה בחינוך מנהלת אגף החינוך 12
 נציגי הנהגות הורים

 יו"ר  הנהגות הורים בבתי ספר –
 נציגי נוער ממועצת הנוער 3  
 

 ועדת רשות



 

 

 חבר:  אלעד פריד            
 "שווים"            
 חבר: איתן ליליוס            
 חבר :נפתלי יוסף            
 "שוהם עושים עם הלב"           
 חבר:  רונית פלד            
 "שהם בתנופה"            
 רפאל כהן    חבר:             

קניות/ רכש 
 ובלאי 

 ועדה מקצועית

 

 מנכ"ל המועצה
 גזבר המועצה

 יועץ משפטי
 מנהלת רכש

 מנהלים רלוונטיים  בתחומי הרכש מנהלת הרכש 4
 
 

 

 

ועדת  –וטרינריה 
 משנה איכ"ס

 

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

 -   מחשוב
חדשנות ועיר 

 חכמה

 "שוהם שלנו" : נועם יעקב –יו"ר 
 חבר: גיל אדמוני             

 חבר: רן לרר              
 "שווים"            
 חבר: מאשה שמיר            
 "יחד מאמינים בשהם"            
 חבר: ארן קליין            
 "שוהם בתנופה"            
  עפר וסרמןחבר:             

 זוהר אלקיים  משקיף:

5 

 

 מנכ"ל,  גזבר, מנהלת אגף חינוך מנמ"ר
 מנהלת רכש, מנהלת מחשוב מוס"ח

 

 

 

וועדת ביקורת 
בחברה העירונית 

לתרבות נוער 
וספורט חמש 

 בע"מ 
 

 "שוהם עושים עם הלב"  יוסי לוייו"ר: 
 " יחד" אשר פאהןחבר: 

 חבר: אלי פלג "שוהם שלנו"

3    



 

 

 דירקטוריון 
 חכ"ל 

 
 
 
 
 
 
 

 

 איתן פטיגרו                   יו"ר  : 

 : יוסי לוי חבר מועצה ומ"מ

 אלי פלג         :  חבר מועצה

 אשר פאהן          : חבר מועצה

 רונן פרידמן        :  חבר מועצה

 בכירים  5

 ישראל שטרסברג :גזבר

 מהנדס מועצה: יעקב ירקוני 

 שפ"ע : משה שהםמנהל אגף 

 ס. מהנדס מח' בינוי ותשתיות: עינת וינרמן

 מנהלת מפעם: הדס עבדת
 

 נציג ציבור:    קראוס אור

 נציג ציבור: אפרת בר 

 נציג ציבור : רקפת הברפלד גרנות

 נציג ציבור : אריאל שנהב

 גילי לבונטיןנציג ציבור: 

 

 

 
    15 

 יועץ משפטית עו"ד דן אור מנכ"ל חכ"ל 
 רו"ח אמנון חדד

 

   

 דירקטוריון 
 חמש 

 

 איתן פטיגרו                    יו"ר:  

 : חני קרס חבר מועצה ומ"מ

 שימי אלבאז          מועצה:חבר 

 אבי אלטלף         : חבר מועצה

 איתן ליליוס         : חבר מועצה

 בכירים  5

 יוסי בן חייםמנכ"ל, 
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 המועצה מנכ"ל חמש  
 רו"ח 

 יועמ"ש 
 מבקר

 

 



 

 

 גזבר, ישראל שטרסברג

 מנהלת אגף החינוך, אופירה ביטון. 

 מנהלת משאבי אנוש, דליה בסן.

 ס. מנהלת מפעם , אלונה מרק.

  נציג ציבור: ליאורה מדר שפירו

 נציג ציבור: קדיה קראוס 

 נציג ציבור: אורנה שוורץ הררי

 נציג ציבור: עופר רק

 אביב פלד  נציג ציבור:

 
 דירקטוריון 

 תאגיד החינוך
 
 
 
 
 
 
 

 

 איתן פטיגרו                        יו"ר: :

 פלג רשף    : מו"מ וחבר מועצה

 אבי אלטלף              חבר מועצה: 

 איתן ליליוס              חבר מועצה: 

 בכירים  4

 יוסי בן חיים. מנכל המועצה:

 גזבר: ישראל שטרסברג

 מנהלת קדם יסודי: ענת אפרים

 .מנהל בתי ספר, שרון טל בשן

 שלומית רוםנציג ציבור: 

 יוסי זעיראנציג ציבור : 

  יעל שבתאינציג ציבור: 

 אורי ברגמןנציג ציבור: 

 

 מנהלת אגף החינוך 12     

 

  רו"ח , יועמ"ש ומבקר

                
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 מחזיקי תיקים
 

 "שוהם שלנו"איתן פטיגרו  מליאת תיכנון ובניה 

 יחד מאמינים בשוהם"אשר פאהן " תיכנון ובנייה וועדת משנה 

 יחד מאמינים בשוהם"אבי אלטלף " מכרזים

 "שוהם שלנו"איתן פטיגרו  מל"ח 

 "שוהם שלנו"רונן פרידמן  ביטחון 

 "שוהם בתנופה"סוזי בר  ביקורת 

 "שווים"יוחנן תורגמן  תמיכות 

 "יחד מאמינים בשוהם"אבי אלטלף  חינוך ונוער דתי

 "שוהם שלנו"איתן פטיגרו  חינוך 

  "שווים"איתן ליליוס  חינוך מיוחד ושילוב 

 "שוהם שלנו"איתן פטיגרו  מנגנון 

 שוהם שלנו"זיו שמע " מלגות 



 

 

 "שוהם שלנו"שני בנד  ועדת תרבות 

 "שוהם שלנו"חני קרס/זיו שמע  ועדת נוער צעירים 

  שמות והנצחה

 "שווים"יוחנן תורגמן  תחבורה תנועה ותמרור

  שוהם שלנו"שמי אלבז "  ספורט ואורח חיים בריא 

  "שוהם עושים עם הלב"יוסי לוי  ועדת הנחות נזקק

 "שוהם שלנו"איתן פטיגרו  מטה אס"א

 "שוהם שלנו"איתן פטיגרו  ועדה לשימור אתרים 

 יחד מאמינים בשוהם"אשר פאהן " תרבות בצוותא

 "שוהם שלנו"יהודה לוין  קש"ח ומשלחות

 "שווים"איתן ליליוס  רווחה ושירותים חברתיים

 שלנו""שוהם אבי משיח  גימלאים

 רונן פרידמן "שוהם שלנו"  איכ"ס 

 "יחד מאמינים בשוהם"אשר פאהן   כספים

 "שוהם עושים עם הלב"יוסי לוי  תלונות הציבור 



 

 

 "שוהם שלנו"                   חדשנות ועיר חכמה-מחשוב 

 "שווים"  איתן ליליוס נגישות 

  " יחד מאמינים בשוהם"אשר פאהן  דת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 21.1.2020אושר במליאת מועצה  -ועדות המועצה -שהם  לשכת מנכ"ל

 

 
 

 שם הוועדה
                 

 הרכב                             
 

מס' 
 חברים

 
 מזכיר           

 
 מוזמנים קבועים            

 
 הערות       

ועדה למאבק 
  בנגע הסמים

 פטיגרו"שהם שלנו" : איתן  –יו"ר 
 חברה : חני קרס            
 חבר : זיו שמע            
 ה : מלי שטיירחבר            
 חבר : איתן מרטון            

            

מתאמת המאבק  5
בסמים ותכנית עיר 

 ללא אלימות

 

חברי מועצה+ מנהל רווחה+  3
נציגי ציבור  2מנהל חינוך+ 

)לבחירת ראש המועצה באישור 
המועצה(+ מנהל בית ספר+ נציג 

 רשות מאבק בסמים.
 

 
 ועדת חובה

 

ועדה למיגור 
 אלימות

 "שהם שלנו" : איתן פטיגרו –יו"ר 
 חברה : חני קרס             
 חבר : רונן פרידמן             
 חבר: ערן דרוקמן             

 "יחד מאמינים בשוהם"           
 חבר: זאב שוורץ            

מתאמת המאבק  5
בסמים ותכנית עיר 

 ללא אלימות
 

ראש המועצה או סגן )יו"ר(+ 
מנכ"ל+ מנהל חינוך+ מנהל 
בטחון+ מנהל רווחה+ נציג 

חברי  2משטרה )אחד או יותר( + 
מועצה נוספים+חברים נוספים 

 לשק"ד המועצה

 ועדת חובה

 

 

 

 


