ועדות חובה

ועדות

ועדת הנהלה

ועדת ביקורת

ועדת מכרזים

ועדת נזקק/הנחות

ועדת איכות
הסביבה(שפע)

ועדה למאבק בנגע
הסמים

ועדה למיגור אלימות

ועדה להנצחת
זכרם של נרצחי
טרור

ועדה לשימור אתרים

ועדת תמיכות

ועדת בחינה

רכז
הועדה

לשכת רה"מ

גזבר

חגית שור

גזבר

מנהל אגף תפעול

מנהל אגף חינוך

מנהל אגף חינוך

מנכ"ל

מהנדס

גזבר

כוח אדם

יו"ר

ליזי דלריצ'ה

יניב שחר

ליזי דלריצ'ה

מנכ"ל

ליזי דלריצ'ה

2

עומר שלומוביץ

מיכאל לוין

יניב אנגל

לירון דורון

דן אויירו

יניב אנגל

לירון דורון

מיכאל לוין

עופר עזרא

גזבר

דפנה גרינפלד
נ "צ

3

לירון דורון

יניב שחר

שרון גל דרור

אושרת פרימו

טל מתתיהו

נעמה ברון

יניב שחר

נציג משפחה

אושרת פרימו

יועץ משפטי

הילדה נבון
נ "צ

4

שרון גל דרור

נעמה ברון

אמיר רחמנינוב

גזבר

יניב שחר

מנכ"ל

נ" צ

מיכאל לוין

ועדת משנה
לועדת תמיכות

נציג ועדת מינהל
השירות

5

יניב אנגל

יניב שחר

מנהל שח"מ

מנהל תפעול
ולוגיסטיקה /מנהל
שפ"ע

מנהל אגף חינוך

מנהל אגף החינוך

נ" צ

יעל ספתי

יו"ר עופר עזרא

נציג מינהל שירות
העובדים

6

דן אויירו

גזבר

נציג מח' גביה

ולדימיר דוידסון
נ "צ

סתיו עציוני נ"צ

מנהל אגף פיקוח

טל מתתיהו

נציג ההסתדרות
(מכרז פומבי)

7

טל מתתיהו

שחר פנחסובוביץ
נ "צ

רביב הדר נ"צ

קב"ט

נציג הועדה לתכנון
ובניה

8

אמיר רחמנינוב

נציג ארגון איכ"ס
ארצי

מנהל בי"ס על יסודי

מנהל קידום נוער

מתכנן המחוז

9

עופר עזרא

נציג השר להגנת
הסביבה

נציג רשות לאומית
למאבק באלימות,
בסמים

עמוד 1

עומר שלומוביץ אמיר רחמנינוב

יועץ משפטי
מוזמן לישיבות

יניב אנגל

אמיר רחמנינוב

מנהל שח"מ

28/01/2020

ליזי דלריצ'ה
עומר שלומוביץ מ"מ

מנהל שח"מ

אושרת פרימו

יניב אנגל מ"מ

מהנדס המועצה

נציג ועד העובדים
אמיר רחמנינוב
(מכרז פנימי)

יניב אנגל

מיכאל לוין

ועדות חובה

10

נציג משטרת ישראל

ועדת משנה לתכנון ובנייה  -יו"ר ליזי דלריצ'ה ,עומר שלומוביץ ,שרון גל דרור ,יניב אנגל ,עופר עזרא ,מיכאל לוין ,נעמה ברון.

עמוד 2
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