ועדות העירייה
מועצת העירייה ה51-
 .1ועדת כספים
 חבר מועצה ,יו"רמר שלמה ישי
.1
 סגן ומ"מ ראש העיר ,מ"מ יו"רמר אלי דלל
.2
 חברת מועצהד"ר אביטל לאופר
.3
 סגן ראש העיר (הרב משה לחובר מ"מ קבוע)הרב שמעון שר
.4
 חבר מועצה ,מר חגי חדד– מ"ממר משה לוי
.5
 חבר מועצהמר יוסי דורון
.6
 חבר מועצה ,מר יונתן כהן– מ"ממר יניב טסה
.7
 סגן ראה"עמר דניאל בשארי
.8
 חבר מועצה (דניאל דסטאו מהרט מ"מ)מר עופר אורנשטיין
.9
 חבר מועצה .11מר חיים פרידריך
 .11מר דניאל דסטאו מהרט  -חבר מועצה (עופר אורנשטיין מ"מ)
 חבר מועצה .12מר צ'אלאצ'או גושו
 חבר מועצה .13מר עקיבא יצחקי
 חבר מועצה .14מר נפתלי בחטיאר
 חבר מועצה .15מר בוריס צירולניק
 .16עו"ד ענת לביא אזולאי  -חברת מועצה
 .2ועדת מכרזים
מר יניב טסה
.1
מר אלי דלל
.2
מר דימה בולט
.3
מר רפי ימין
.4
מר בוריס צירולניק
.5
מר דניאל בשארי
.6
עו"ד ענת לביא אזולאי
.7
מר עקיבא יצחקי
.8
מר יוסי דורון
.9
 .11מר חיים פרידריך

 חבר מועצה ,יו"ר ,מר חגי חדד – מ"מ כחבר סגן ומ"מ ראש העיר ,מ"מ יו"ר חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה סגן ראה"ע חברת מועצה חבר מועצה חבר מועצה -חבר מועצה

 .3ועדת הנחות לנושא ארנונה
מר חגי חדד
.1
עו"ד שירי חגואל סידון
.2
עו"ד ענת לביא אזולאי
.3
גזברית העירייה
.4
עו"ד משה וקנין
.5
גב' רותי גור
.6
גב' מיכל אבידן
.7

 סגן ראה"ע ,חבר ויו"ר מ"מ וסגנית ראה"ע ,חברה ומ"מ יו"ר חברת מועצה בתוקף תפקידה נציג היועץ המשפטי לעירייה מבחינה מקצועית מנהלת אגף הרווחה -בתוקף תפקידה

 .4ועדת ביקורת
עו"ד ענת לביא אזולאי  -חברת מועצה ,חברה ויו"ר
.1
1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

מר יונתן כהן
מר שלמה ישי
מר יוסי דורון
מר עקיבא יצחקי
מר דניאל מהרט
מר רפי ימין

 חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה -חבר מועצה

 .5ועדת מל"ח
גב' מרים פיירברג-איכר
.1
מר עקיבא יצחקי
.2
מר אלי דלל
.3
מר משה לוי
.4
מר חיים פרידריך
.5
הרב משה לחובר
.6
מר דניאל בשארי
.7
מר יניב טסה
.8

 ראש העירייה ,יו"ר חבר מועצה ,מ"מ יו"ר סגן ומ"מ ראש העיר חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה סגן ראה"ע -חבר מועצה

 .6ועדת פס"ח
מר עקיבא יצחקי
.1
מר אלי דלל
.2
מר חיים פרידריך
.3
הרב משה לחובר
.4
גב' שמחה שמואל
.5
מר נפתלי בחטיאר
.6
מר אופיר יעקב
.7
מר יונתן פרזם
.8
ד"ר חיים המרמן
.9
 .11מר צבי ליברמן
 .11מר אודי כוכבי
 .12גב' אורה רבין

 חבר מועצה ,יו"ר סגן ומ"מ ראש העיר חבר מועצה חבר מועצה חברת מועצה חבר מועצה נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור -נציגת ציבור

 .7ועדת חינוך
גב' מרים פיירברג-איכר
.1
מר דניאל בשארי
.2
הרב משה לחובר
.3
מר דניאל מהרט
.4
מר עופר אורנשטיין
.5
מר עקיבא יצחקי
.6
מר יניב טסה
.7
מר איציק וקנין
.8
מר אסף לוי (מ"מ) מנהל
.9
ביה"ס רבין וגב' חגית
יודקביץ (חמ"ד) מנהלת
ביה"ס תחכמוני
 .11גב' ורד דברת
מנכ"לית אורט ליבוביץ

 ראש העירייה ,יו"ר סגן ראה"ע ,מ"מ יו"ר חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה בגדר תפקידו כיו"ר ועד הורים עירוני -נציגי תא מנהלים יסודי

 -נציגי תא מנהלים על יסודי
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.11

(מ"מ) ומר אורי כהן מנכ"ל
ביה"ס ריגלר (חמ"ד)
 -יו"ר מועצת תלמידים

 .8ועדת בטיחות בדרכים
גב' מרים פיירברג-איכר
.1
מר אלי דלל
.2
מר חגי חדד
.3
מר דוד ששון
.4
מר חיים פרידריך
.5
מר דניאל בשארי
.6
מר צ'אלאצ'או גושו
.7
מר עופר אורנשטיין
.8
גב' לילך שנקמן
.9
מר משה זכות
.11
נציג שר התחבורה
.11
נציג השר לבטחון פנים
.12
נציג משטרה
.13
מר ראובן סלבסקי
.14
מר מאיר ברדוגו
.15

 ראש העירייה ,יו"ר מ"מ וסגן ראה"ע ,מ"מ יו"ר סגן ראה"ע נציג מרכז העיר חבר מועצה סגן ראה"ע חבר מועצה חבר מועצה סגנית מנהל אגף תאום תכנון ותשתית במסגרת תפקידה -נציג חינוך

 נציג שכונות -נציג שכונות

 .9ועדת בטחון
 חבר מועצה ,יו"רמר עקיבא יצחקי
.1
 חבר מועצהמר דימה בולט
.2
 חבר מועצההרב משה לחובר
.3
 חבר מועצהמר אלכס אברבוך
.4
 חבר מועצהמר חיים פרידריך
.5
 חבר מועצהמר יוסי דורון
.6
 ראש מינהל אכיפה ,פיקוח ובטחוןמר אלון אהרון
.7
 נציג ציבורמר אריה דלעי
.8
 נציג ציבורמר ארז יתמגו
.9
 נציג ציבור .11מר ארביב אלי
 נציג ציבור .11מר מדר אבנר
 נציג ציבור .12מר ניר בראון
 נציג ציבור .13מר דוד סלמה
 נציג ציבור .14מר נפתלי דוד
 נציג ציבור .15מר אופיר יעקב
 נציג ציבור .16מר ויקטור אבוקסיס
 נציג ציבור .17מר מיקי שוהם
 נציג ציבור .18מר דוד ששון
 נציג ציבור .19מר ארז יעקב
 נציג ציבור .21מר נתי אברהם
 .21נציג שר הבטחון שימנה מפקד הג"א מחוזי
 .22נציג שר החינוך והתרבות שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד
 .23נציג שר המשטרה שימנה מפקד משטרת המחוז
 נציג ציבור .24מר אורן תמם
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.25
.26

מר ראובן סלבסקי
מר משה אלימלך

 נציג ציבור -נציג ציבור

 .11ועדת שמות לרחובות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.41
.41

גב' מרים פיירברג-איכר  -ראש העירייה  ,יו"ר
 סגן ומ"מ ראש העיר ,מ"מ יו"רמר אלי דלל
 חבר מועצה (דניאל דסטאו מהרט מ"מ)מר עופר אורנשטיין
 חבר מועצהמר רפאל ימין
 חברת מועצהגב' שושנה זילברברג
 חבר מועצהמר יונתן כהן
 חבר מועצההרב משה לחובר
 חבר מועצהמר שלמה ישי
 סגן ראה"עמר דניאל בשארי
 חבר מועצהמר משה לוי
 חבר מועצהמר חיים פרידריך
 חבר מועצהמר עקיבא יצחקי
 חבר מועצהמר בוריס צירולניק
 נציג ציבורמר יוסף ישי
 נציג ציבורמר מקסים אלגרבלי
 נציגת ציבורעו"ד שושי יוסקוביץ
 נציגת ציבורגב' ורד סוויד
 נציג ציבורמר מוטי פנחסי
 נציג ציבורמר אליעזר כרבי
 נציג ציבורמר יעקב אקלה
 נציג ציבורמר צדוק זונבליך
מר חיים יעקב ארנפלד  -נציג ציבור
 נציג ציבורעו"ד רונן אברהמוף
ד"ר אלברט בן שטרית  -נציג ציבור
 נציג ציבורמר דוד ששון
 נציג ציבורמר מנחם אילוז
 נציגת ציבורגב' עדי ריבק שהם
 נציג ציבורמר מוטי ראצבי
 נציג ציבורמר אלעד כהן
 נציג ציבורמר ויקטור דורון
 נציג ציבורמר בני מלק
 נציגת ציבורגב' סוזנה עזריה
 נציג ציבורמר נתי אברהמי
 נציגת ציבורגב' נגה זילברבוך
 נציגת ציבורגב' רחל וולטר
 נציגת ציבורגב' אורה רבין
 נציגת ציבורגב' לימור מכלוף
 נציג ציבורמר אדיר בנימיני
 נציגת ציבורגב' טל פומרנץ
 נציג ציבורמר דניאל אליהו
 נציג ציבורמר ירון ורדי
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 .11ועדת רכש ובלאי
גב' חיה שניידר
.1
גב' עדנה קאיקוב
.2
גב' מוניק בניסטי
.3
גב' איילה אורינג
.4
גב' שולה קדוש
.5

 סמנכ"ל וראש מינהל כללי ,יו"ר מנהלת אגף גזברות ע.בכירה למנכ"ל מנהלת היח' לרכש ותפעול -מנהלת לשכת ראה"ע

 .12ועדת קליטה
מר נפתלי בחטיאר
.1
מר צ'אלאצ'או גושו
.2
ד"ר אביטל לאופר
.3
מר דימה בולט
.4
מר דניאל דסטאו מהרט
.5
מר בוריס צירולניק
.6
ד"ר ישראל שיטבון
.7

 חבר מועצה  ,יו"ר חבר מועצה ,מ"מ יו"ר חברת מועצה חבר מועצה חבר מועצה (עופר אורנשטיין מ"מ) חבר מועצה -חבר מועצה ,מר דניאל בשארי – מ"מ

 .13ועדה לקליטת יהדות צרפת
ד"ר ישראל שיטבון
.1
מר שלמה ישי
.2
ד"ר חביב מרק
.3
מר רפאל אמזלג
.4
עו"ד סיון סלמה
.5
גב' ניקול פרחי
.6
מר הס צבי
.7
מר ליונל לפידוס
.8
מר משה רנה זוארי
.9
 .11ד"ר גד ישי
 .11מר שלמה צרפתי
 .12גב' מוריאל בן חמו

 חבר מועצה יו"ר חבר מועצה נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציגת ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור -נציגת ציבור

 .14ועדת עיטור יקיר העיר
גב' מרים פיירברג-איכר
.1
מר אלי דלל
.2
הרב שמעון שר
.3
ד"ר אביטל לאופר
.4
מר חגי חדד
.5
מר דניאל דסטאו מהרט
.6
מר שלמה ישי
.7
מר דניאל בשארי
.8
מר עופר אורנשטיין
.9
מר עקיבא יצחקי
.11
מר בוריס צירולניק
.11
מר חיים פרידריך
.12
מר יוסי סופר
.13
פרופ' צבי שמעוני
.14

 ראש העירייה ,יו"ר סגן ומ"מ ראש עיר ,מ"מ יו"ר סגן ומ"מ ראש העיר חברת מועצה סגן ראה"ע חבר מועצה (עופר אורנשטיין מ"מ) חבר מועצה סגן ראה"ע חבר מועצה (דניאל דסטאו מהרט מ"מ) חבר מועצה חבר מועצה נציג ציבור נציג ציבור -נציג ציבור
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.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33
.34

מר מקסים אלגרבלי
מר שמואל שננזון
מר נחמן קידר
מר אבבה מקוננט
מר שמעון בן שטרית
מר איתן חכמון
עו"ד רונן אברהמוף
מר ניסים בן יהודה
ד"ר יעקב ממוט
מר מייק מיכאל
מר דוד ששון
מר מנחם אילוז
מר ירון ורדי
מר שמוליק צבע
מר חיים אסייג
גב' נגה זילברבוך
עו"ד יוחאי שולמן
מר ראובן סלבסקי
מר שי גטניו
גב' ברכה עובד

 נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציגת ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור -נציגת ציבור

 .15עמותה לחינוך בלתי פורמלי – אסיפה כללית
גב' מרים פיירברג-איכר  -ראש העירייה ,יו"ר
.1
 סגן ראש העיר ,מ"מ יו"רמר חגי חדד
.2
 חבר מועצהמר רפי ימין
.3
 חבר מועצההרב משה לחובר
.4
 חבר המועצהמר שלמה ישי
.5
 חבר מועצהמר יניב טסה
.6
 סגן ראה"עמר דניאל בשארי
.7
עו"ד ענת לביא אזולאי  -חברת מועצה
.8
 חבר מועצהמר עקיבא יצחקי
.9
מר דניאל דסטאו מהרט  -חבר מועצה (עופר אורנשטיין מ"מ)
.11
 מנכ"ל העירייהמר אבי בן חמו
.11
 ר' מנהל חינוך וחברהגב' טובה דולב
.12
 גזברית העירייהגב' עירית אביבי
.13
 במסגרת תפקידומר פול ויטל
.14
 נציגה מקרב עובדי הרשותגב' לבנת חזן
.15
 נציג ציבורעו"ד אילן תמם
.16
 נציגת ציבורגב' מלכה ניזרי
.17
 נציג ציבורמר מאיר זגורי
.18
 נציג ציבורמר שי גולן
.19
 נציג ציבורפרופסור אבנר שמר
.21
 נציגת ציבורגב' מורן גנון
.21
 נציגת ציבורגב' עירית גולני
.22
 נציגת ציבורגב' מעיין אלמוג
.23
 נציגת ציבורגב' עדי ריבק שהם
.24
 נציג ציבורמר רפאל אמזלג
.25
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.26
.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33
.34
.35

גב' גוליאנה אברהם
עו"ד אריה מכלוף
מר קובי לוי
מר ניסים ג'רבי
מר ראובן סלבסקי
מר יואל ביטון
מר דמסש אינדאי
מר ויקטור בר
גב' רויטל מלאך
מר מליחי אילן

 נציגת ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור נציג ציבור -נציג ציבור

 .16עמותה לחינוך בלתי פורמלי – ועד מנהל
גב' מרים פיירברג-איכר  -ראש העירייה ,יו"ר
.1
 סגן ראש העיר ,מ"מ יו"רמר חגי חדד
.2
 חבר מועצהמר דניאל מהרט
.3
 חבר מועצההרב משה לחובר
.4
 סגן ראה"עמר דניאל בשארי
.5
 מנכ"ל העירייהמר אבי בן חמו
.6
 ר' מנהל חינוך וחברהגב' טובה דולב
.7
 גזברית העירייהגב' עירית אביבי
.8
 במסגרת תפקידומר פול ויטל
.9
 נציגה מקרב עובדי הרשות .11גב' לבנת חזן
 נציגת ציבור .11גב' אפרת גרוס
 נציג ציבור .12מר ויקטור בר
 נציג ציבור .13מר מליחי אילן
 נציג ציבור .14מר שי גולן
 נציגה מקרב הציבור .15גב' אורנה רג'יניאנו
 .17עמותת היכל התרבות – אסיפה כללית
גב' מרים פיירברג-איכר  -ראש העירייה ,יו"ר
.1
 חברת מועצה ,מ"מ יו"רגב' שושנה זילברברג
.2
 חברת מועצהגב' שמחה שמואל
.3
 חבר מועצהמר בוריס צירולניק
.4
 חבר מועצהמר שלמה ישי
.5
 חבר מועצהמר דימה בולט
.6
 חבר מועצהמר רפי ימין
.7
 חבר מועצה (דניאל דסטאו מהרט מ"מ)מר עופר אורנשטיין
.8
 חבר מועצהמר דניאל מהרט
.9
 חבר מועצהמר נפתלי בחטיאר
.11
 חבר מועצהמר עקיבא יצחקי
.11
 חבר מועצהמר חיים פרידריך
.12
 סגן ראה"עמר דניאל בשארי
.13
 מנכ"ל העירייהמר אבי בן חמו
.14
 גזברית העירייהגב' עירית אביבי
.15
 ר' מנהל חינוך וחברהגב' טובה דולב
.16
 ר' מינהל תפעולגב' ליזי אורון
.17
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.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.41
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47

 נציגת ציבורגב' ברכה עובד
 נציגת ציבורגב' עדי שהם
 נציגת ציבורגב' גסיקה סיטבון
 נציג ציבורמר רמי גאון
עו"ד הילה קשאני שער  -נציגת ציבור
 נציג ציבורמר מיכאל יצחקוב
 נציג ציבורעו"ד שלום עידן
 נציג ציבורמר שמואל צבע
 נציג ציבורד"ר ויקטור חיון
 נציג ציבורמר יוסי סופר
 נציג ציבורמר נחמן קידר
 נציג ציבורמר גדי ישי
 נציגת ציבורגב' לילך גליק
 נציג ציבורמר ירון ורדי
 נציג ציבורמר מקסים אלגרבלי
 נציגת ציבורגב' מוריאל בן חמו
 נציגת ציבורגב' פרנסיס אטף
 נציגת ציבורגב' אפרת כיל
 נציגת ציבורגב' פנינה בולמש
 נציגת ציבורעו"ד סיון סלמה
 נציגת ציבורגב' עליזה תמם
 נציגת ציבורגב' שוש ערער
 נציגת ציבורגב' עידית שפרלינג
 נציג ציבורמר אריה קפלן
 נציג ציבורמר נחם בר מנחם
 נציג ציבורמר צגהון אהוד
 נציגת ציבורגב' חיה ליברמן
 נציג ציבורמר מנחם קוסובר
 נציג מקרב הציבורמר אליצור גורן
 נציג ציבורמר יואב חביב

 .18עמותת היכל התרבות – ועד מנהל
גב' מרים פיירברג איכר  -ראש העירייה ,יו"ר
.1
 חברת מועצה ,מ"מ יו"רגב' שושנה זילברברג
.2
 חבר מועצהמר שלמה ישי
.3
 חבר מועצהמר חיים פרידריך
.4
 מנכ"ל העירייהמר אבי בן חמו
.5
 גזברית העירייהגב' עירית אביבי
.6
 ר' מנהל חינוך וחברהגב' טובה דולב
.7
 ר' מינהל תפעולגב' ליזי אורון
.8
 נציג ציבורעו"ד סיון סלמה
.9
 נציגת ציבורגב' חיה ליברמן
.11
 נציג מקרב הציבורמר אליצור גורן
.11
עו"ד הילה קשאני שער  -נציגת ציבור
.12
 .19דירקטוריון חל"ת
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.1
.2
.3
.4
.5

עו"ד שירי חגואל סידון  -מ"מ וסגנית ראה"ע ,יו"ר
 חבר מועצה ,מ"מ יו"רמר הרצל קרן
 חבר מועצה ,מ"מ יו"רמר יוסי דורון
 חבר מועצהמר בוריס צירולניק
 סגן ראה"עמר דניאל בשארי

נציגים מטעם העירייה
גב' עדנה קאיקוב
.6
מר דודו מימון
.7
מר אבי בן חמו
.8
גב' כנרת מנטין
.9
 .11מר אבנר אקרמן

 מנהלת אגף גזברות נציג העירייה מנכ"ל העירייה ס.מנהלת אגף רובעים ושכונות -מהנדס העירייה

נציגי ציבור מטעם העירייה
 נציג ציבור .11עו"ד שי פרץ
 .12ד"ר רינת ארביב אלישיב  -נציגת ציבור
 נציג ציבור .13מר יניב כהן
 נציגת ציבור .14גב' חנה תורן
 נציגה מקרב הציבור .15גב' יעקב ליאת
 .16עו"ד הילה קשאני שער  -נציגת ציבור
 .21אסיפה כללית של אגודה לעידוד תיירות
גב' מרים פיירברג-איכר  -ראש העירייה ,יו"ר
.1
עו"ד ענת לביא אזולאי  -חברת מועצה
.2
 חבר מועצהמר שלמה ישי
.3
 חברת מועצהגב' שושנה זילברברג
.4
 חבר מועצהמר בוריס צירולניק
.5
 חבר מועצהמר עקיבא יצחקי
.6
 סגן ראה"עמר דניאל בשארי
.7
 חבר מועצהמר חיים פרידריך
.8
 יועצת ראש העירגב' טובה כץ
.9
 נציג ציבור .11מר אפרים בולמש
 נציג ציבור .11מר ואדים גורוב
 נציג ציבור .12מר שמואל צבע
 נציג ציבור .13מר מקסים אלגרבלי
 נציג ציבור .14עו"ד יוחאי שולמן
 נציג ציבור .15מר לירון פרטוק
 נציגת ציבור .16גב' ג'וליאנה אברהם
 נציג ציבור .17מר רפי אמזלג
 נציג ציבור .18עו"ד יוסי מכלוף
 נציגת ציבור .19גב' לאה גאון
 נציג ציבור .21מר ירון ורדי
 נציג ציבור .21מר משה בן יפלח
 .21ועד מנהל אגודה לעידוד תיירות
גב' מרים פיירברג איכר  -ראש העירייה ,יו"ר
.1
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.2
.3
.4

מר חיים פרידריך
גב' טובה כץ
מר מקסים אלגרבלי

 חבר מועצה ,מ"מ יו"ר יועצת ראש העיר -נציג ציבור

 .22ועדה לאיכות הסביבה
 חבר מועצה ,יו"רמר רפי ימין
.1
 סגן ומ"מ ראש העיר ,מ"מ יו"רמר אלי דלל
.2
 חבר מועצהמר רפי ימין
.3
 חבר מועצהמר חיים פרידריך
.4
גב' עירית אנגלקו גולן  -מנהלת אגף איכות הסביבה
.5
נציג השר לאיכות הסביבה
.6
 נציג ציבור תושב העיר שהתמנה בהתייעצות.7
עם גופים שונים
 נציג ציבור שיבחר ארגון הארצימר אודי חן
.8
 נציג ציבורמר נתי אברהמי
.9
 נציגת ציבורגב' גרינפלד יהודית
.11
 .23ועדה לשימור אתרים
גב' מרים פיירברג-איכר
.1
גב' שושנה זילברברג
.2
מר אלי דלל
.3
מר חיים פרידריך
.4
אדר' אבנר אקרמן
.5
גב' מירי יונגר
.6

 ראש העירייה ,יו"ר חברת מועצה ,מ"מ יו"ר הועדה סגן ומ"מ ראש העיר חבר מועצה בגדר תפקידו -מי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות

 .24איגוד ערים השרון הצפוני לתברואה
 חבר מועצה ,יו"רמר חיים פרידריך
.1
 מ"מ וסגן ראה"עמר אלי דלל
.2
 מנהלת אגף גזברותגב' עדנה קאיקוב
.3
 ראש מינהל תפעולגב' ליזי אורון
.4
 .25ועדה לקידום מעמד הילד
ד"ר אביטל לאופר
.1
מר דניאל דסטאו מהרט
.2
מר דניאל בשארי
.3
מר צ'אלאצ'או גושו
.4
גב' טובה דולב
.5
גב' רותי גור
.6
מר אסף לוי מנהל בי"ס
.7
רבין וגב' חגית יודקביץ
מנהלת ביה"ס תחכמוני
במסגרת תפקידם
מר יוחנן יומטוביאן
.8
גב' עליזה מדינה
.9
יו"ר מועצת תלמידים
.11

 חברת מועצה ,יו"ר חבר מועצה (עופר אורנשטיין מ"מ) סגן ראה"ע חבר מועצה ר' מנהל חינוך וחברה מנהלת אגף הרווחה -במסגרת תפקידם

 במסגרת תפקידו כנציג ארגון המורים העל יסודי -יו"ר הסתדרות המורים נתניה ובגדר תפקידה
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.11
.12
.13
.14
.15
.16

 -בגדר תפקידו כיו"ר ועד הורים עירוני

מר איציק וקנין
מפקד תחנת המשטרה
 רכז תנועות נוער ישובימר יאיר חסיד
נציג ארגון התנדבותי שעניינו קידום ענייני ילדים ונוער
 נציגת ציבורגב נגה זילברבוך
 נציגת ציבורגב' מלי דביר

 .26ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
 חבר מועצה ,יו"רמר עקיבא יצחקי
.1
 חבר מועצהמר חיים פרידריך
.2
 חבר מועצהמר דימה בולט
.3
 נציג ציבורמר נתי אברהמי
.4
 נציג ציבורמר רועי יהודה
.5
 נציגת משפחותגב' רחל פרידמן
.6
 נציג ציבורמר מיכאל יפימוב
.7
 נציג משפחות פצועותמר איתן פרנקפורט
.8
 נציג ציבורמר אורן תמם
.9
 .27ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
 חבר מועצה ,חבר ויו"רמר שלמה ישי
.1
 סגן ראש העירמר חגי חדד
.2
 חבר מועצהמר בוריס צירולניק
.3
 ר' מטה מינהל חינוך וחברהמר שלומי רוקח
.4
 מנהלת אגף הרווחהגב' רותי גור
.5
 מנהלת חט"ב אורט גוטמןגב' עליזה לוי
.6
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים
.7
 נציג ציבורמר ארז יעקב
.8
 נציג ציבורמר שמואל צבע
.9
 .28חברה למען הספורט בנתניה בע"מ – דירקטוריון
גב' מרים פיירברג-איכר  -ראש העירייה ,יו"ר
.1
 חבר מועצה ,מ"מ יו"רמר בוריס צירולניק
.2
 חבר מועצהמר אלכס אברבוך
.3
 גזברית העירייהגב' עירית אביבי
.4
 נציגת העירייהעו"ד מיכל שחף
.5
 נציגת העירייהגב' אילנה לונגו
.6
 נציגה מקרב הציבורגב' אפרת מייטליס
.7
 נציג מקרב הציבורמר מיקי חליקה
.8
 נציג מקרב הציבורמר אהרון לוי
.9
 נציג מקרב הציבור .11עו"ד גיל לוי
 .29איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון כרמל)
 נציג באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבהמר אלי דלל
.1
(שרון כרמל)
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.2

גב' עירית אנגלקו גולן

 נציגה באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה(שרון כרמל)

 .31נציגי העירייה במועצת רשות ניקוז השרון
 סגן ומ"מ ראש העירמר אלי דלל
.1
 נציגת העירייהגב' שרי פריסר
.2
 .31ועדה למיגור אלימות
 מ"מ וסגן ראה"ע ,יו"רמר אלי דלל
.1
 חבר מועצה (דניאל דסטאו מהרט מ"מ)מר עופר אורנשטיין
.2
 חבר מועצהמר גושו צ'אלאצ'או
.3
 מנכ"ל העירייהמר אבי בן חמו
.4
 ראש מינהל חינוך וחברהגב' טובה דולב
.5
 ראש מינהל אכיפה ,פיקוח ובטחוןמר אלון אהרון
.6
 מנהלת אגף הרווחהגב' רותי גור
.7
 מנהלת המחלקה לטיפול בזקןגב' גילה גלעדי
.8
נציג אחד או יותר של משטרת ישראל כפי שיקבע מפקד המרחב שבתחום
.9
סמכותו נמצאת העירייה
 .32מינהל קהילתי מזרח
נציגי העירייה מקרב חברי המועצה:
עו"ד שירי חגואל סידון – מ"מ וסגנית ראה"ע
מר דניאל מהרט – חבר מועצה
נציגי העירייה מקרב העובדים:
מר שי בעדש – מנהל שכונה
גב' נורית גבאי -מנהלת אגף לגיל הרך
מר בני אפרים – מנכ"ל היכל התרבות
נציגי העירייה מקרב הציבור
מר מיכאל בואנו – נציג ציבור
גב' לישי שמש – נציגת ציבור
 .33מינהל קהילתי דרום
נציגי העירייה מקרב חברי המועצה:
מר דניאל מהרט – חבר מועצה
גב' צ'וצ'י זילברברג – חברת מועצה
מר אלי דלל – מ"מ וסגן ראה"ע
נציגי העירייה מקרב העובדים:
גב' אתי יוזף – מנהלת מחלקת התנדבות
מר שלומי רוקח – ר' מטה מינהל חינוך וחברה
מר מרק זלובינסקי – ע.מנכ"ל העירייה
נציגי העירייה מקרב הציבור
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מר דוד סלמה
גב' ענבל ירושלמי
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