כללי –  66ב

מעודכן9/15 :

רשימת ועדות העירייה
שם הועדה
ועדת הנהלה
חובה
ועדת כספים (11-
)13
חובה
ועדת תמיכות
חובה
ועדת הנחות
מארנונה
חובה
ועדת מכרזים
חובה
ועדה לענייני
ביקורת
חובה ()6-13

הרכב הוועדות
יו"ר :בני כשריאל
חברים :גיא יפרח ,בוריס גרוסמן ,נוריאל גץ
משתתפים נוספים :מוטי ברשישת ,אלי הר ניר
יו"ר :גיא יפרח
חברים :בוריס גרוסמן ,נוריאל גץ ,רוני טורטן ,דודו מתתיהו
משתתפים נוספים :מוטי ברשישת  -גזבר העירייה
משתתפים נוספים :אלי הר ניר ,מוטי בר שישת ,גילי רוגל
יו"ר :יהודה אסרף
חברים :גיא יפרח ,שרה קמינסקי ,גילי כהן ,עו"ד גילי רוגל ,מוטי
ברשישת ,עופר ניקן
יו"ר :אבי רחמים
חברים :יהודה אסרף ,גבי בר זכאי ,שרה קמינסקי ,גילי כהן ,יחיאל וקנין
משתתפים נוספים :גילי רוגל ,מוטי ברשישת ,שרי אילון
יו"ר :יחיאל וקנין
חברים :רפי אוברגוט ,דודו מתתיהו ,אלינה איזנברג ,שרה קמינסקי

ועדת עליה וקליטה יו"ר :אלינה אייזנברג
חברים :בוריס גרוסמן ,יחיאל וקנין,
חובה (ב)3-14-
נציגי ציבור:
נציג ארגון דרא"מ – חביאר מרקובס
נציגי עולים מאתיופיה – אפרת אסיאס ,נתן מנטסות
נציגי עולים מבריה"מ – פולה שטרן ,אבי צייאג ,גדליה פקר ,אבי גוטקין
משתתפים נוספים :גרשון לוקיי – עירייה,
ורד לוי  -מתנ"ס  ,יואב שור ,נורית קרמר
יו"ר :בני כשריאל
ועדת מל"ח פס"ח
מ"מ יו"ר :בוריס גרוסמן
חובה
חברים :גיא יפרח ,בוריס גרוסמן ,נוריאל גץ ,רפי אוברגוט
נציגים ובעלי תפקידים נוספים :מצ"ב רשימה
ועדת תנועה עירונית יו"ר :בוריס גרוסמן
חברים :גבי בר זכאי ,דודו מתתיהו ,רפי אוברגוט
***
)
5-14
(ב-
נציגי ציבור ונציגים נוספים:
נציגי העירייה -גדי ברנדס ,מאיר אבודרם ,יואב שור
מרכז הועדה – גרשון לוקיי
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ועדת ספורט
עירונית ***

ועדה לקידום
מעמד הילד (ב6--
)14
חובה
ועדה לבטיחות
בדרכים
חובה ()8-13

ועדת ערר מארנונה
()45-10

ועדה מייעצת
לענייני שמות

(35-

)10

נציגי אגד – חיליק שני ,עמית קמחי
נציג משרד התחבורה – גבריאל פרץ
נציגי המשטרה – ישראל כהן ,איציק בן אבו ,דורון ישראל ,אייל עטיה.
נציגי ציבור – ולדימיר שוורצפל ,יעקב אהרון ,דוד הרוש ,צבי כהן ,רפי בן
חור ,אלעד יונה
מוזמנים – ישראל אפריאט  ,אריאלה זריהן
יו"ר :בני כשריאל
מ"מ יו"ר :דודו מתתיהו
מזכיר :שלומית ביטון
נציג העירייה :גיא יפרח
נציגי המתנ"ס :ישראל גולדשטיין ,ורד לוי
נציג החינוך :רויטל בלישע
נציג אגודת מכבי :דודו מתתיהו
נציגי ציבור :דרור לוי ,מישל עמר ,רועי בנימין ,דודי נסה ,אלי זיו ,אתי
(מהמינהל) ,ניסים דיין ,ורד חסון ,צחי ינוקה ,הילה חן סאסי ,עופר
צדקיהו.
יו"ר :גיא יפרח
חברים :שרה קמינסקי ,גבי בר זכאי ,מעין מור ,אלינה אייזנברג
משתתפים נוספים :דוד שרת ,עפרה בן ישעיה ,יפעת נדב ,נציג ארגון
המורים העל יסודי ,נציג הסתדרות המורים ,עדן יוסף ,גילה ציונית ,רפי
כהן ,הודיה מזרחי ,איריס ירושלמי ,צדוק אושני ,שי שבו ,נדב שוקרון
יו"ר – בוריס גרוסמן
חברים – שרה קמינסקי ,רפי אוברגוט,רוני טורטן
נציג משרד התחבורה – גבריאל פרץ
נציג משרד החינוך :מאיר אסרף
נציג המשטרה – איציק בן אבו ,יגאל כהן ,אייל עטיה
נציגי העירייה -גדי ברנדס ,יואב שור ,גרשון לוקיי ,מאיר אבודרם
נציג ציבור – עמרם אהרון ,מיקי ורד ,אבי לוי
יו"ר :פרופ' דב פרימר
חברים :עו"ד אריה וייס ,רוח' אבי סידיס ,עו"ד אהרון שטכלברג
משתתפים נוספים :מוטי בר שישת  -גזבר העירייה
עו"ד גילי רוגל  -יועמ"ש
עופר ניאקן
יו"ר :גבי בר זכאי
חברים :ישראל גולדשטיין ,גדי מארק ,גילי כהן ,ניר לנדאו ,אלישע באבד,
שמעון אנסבכר ,דן כנר
נציג העירייה :גרשון לוקיי ,אלי הר ניר

 לאמעודכ
ן-
ועדה מקומית
לתכנון ובניה
ועדת משנה לתכנון
ובניה
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יו"ר :בני כשריאל
חברים :כל חברי המועצה
משתתפים נוספים :גדי ברנדס – מהנדס העיר
עו"ד גילי רוגל – יועמ"ש
יו"ר :בני כשריאל
משתתפים :גיא יפרח ,גדי ברנדס ,רונית כהן ,עו"ד גילי רוגל
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ועדת הקצאות
ועדת שימוע
ועדת בריאות
()9-13
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יו"ר – אלי הר ניר
משתתפים – מוטי ברשישת ,גדי ברנדס ,עו"ד גילי רוגל ,שרי איילון
חברים – אלי הר ניר ,גילי רוגל,
משקיפה :סמדר תקווה
יו"ר :מעין מור
חברים :אלינה איזנברג ,שרה קמינסקי
מיכל בן חיים ,ד"ר איילה לאופר ,ד"ר עדינה שמילוביץ ,יעל מוליאן ,קרול
וולפרט ,רחל צ'סנר ,טלי טרגר ,יגאל לוי ,יראת רפפורט ,אסנת לנדאו,
סטלה פלורטין ,חנה קראוס ,יואב שור ,שרית אקסלרוד ,רונית בן גיגי ,פרי
פטל ,נועה בן עטר ,אלעד לוי ,שלי אומר
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