עיריית רמלה
מזכירות העירייה




ועדות העירייה ה 10-עיריית רמלה – לשכת מזכיר העירייה
(מעודכן ליום )0.1.0710
ועדות

חובה

א.

 .0ועדת הכספים – סעיף  101לפקודה
.1 ועדת מכרזים – סעיף  100לפקודה
.1יואללביא–רה"ע-יו"ר
.1מוטייצחקי–יו"ר
.2מוטייצחקי
.2שמעוןשלוש
.3ניסיםפנחסוב
.3ניסיםפנחסוב
.4ענבלרדה
.4גביאברמשוילי
.5רונןמושייב
.5יאירדידי
.6עאמראבו-גאנם
.6מיכאלדרעי
.7פאיזמנסור
.7חסןאבו-עבייד

יוזמנו דרך קבע לדיוני הועדה
יוזמנו דרך קבע לדיוני הועדה
עו"דדורוןדבורי–יוע"המש
רוזהעללאל-גזברהעירייה
עפרתודר–מנכ"להעירייה
עו"דדורוןדבורי–יוע"המש
רוזהעללאל-גזברהעירייה
עפרתודר–מנכ"להעירייה
מ'המח'שבאחריותוהוכןהמכרז
עו"דרעותשדה–ע/מנכ"ליוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדהיהושעקלפוס–מבקרהעירייה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה


 .0מינוי ועדת רכש ובלאי – תקנה 7
.3ועדת הקצאות מקרקעין ומבני ציבור.
לתקנות העיריות – הסדר רכישות
חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 0/0770
.1רוזהעללאל-גזברהעירייה

מיום .10.0.0770
.2כלכלןאגףהנדסה
.1מנכ"לאונציגו
.3עו"דרעותשדה–ע/מנכ"ל
2גזברהעירייה/אונציגו
.4יוע"המש/אונציגו
.3יועץמשפטיאונציגו
.4מיריישראל–מהנדסתהרשות .5שיאדרת–מ'מח'משקונכסים
.5שיאדרת–מ'מח'משקונכסיםיוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדהקלפוסיהושוע–מבקרהעירייה
קלפוסיהושע–מבקרהעירייה




 .6ועדת הנחות בארנונה  -סעיף
.7וע' לענייני ביקורת-סעיף 101ג .לפק'

101ד .לפקודה
.1מיכאלוידל
.1מוטייצחקי–מ"מרה"ע–יו"ר
.2אברהםאילוז
.3יאירדידי.2ניסיםפנחסוב
.3פאיזמנסור
.4פאיזמנסור

.4רוזהעללאל-גזברהעירייה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
.5עו"דדורוןדבורי–היועץהמשפטי
יהושעקלפוס–גזברהעירייה
.6ניריתטננבאום–מ'מח'מסיםוגביה

.7אילנהשנבל–מ'מח'רווחהוקליטה

יוזמן דרך קבע לכל דיוני העירייה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה


בית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל ,רח' ויצמן  ,1ת.ד  , 1רמלה ,מיקוד 00177
* טל * 70-1001017/1071 .פקס e-mail : reuts@ramla.muni.il * 70-1001071
www.ramla.muni.il

עיריית רמלה
מזכירות העירייה

א .

ועדות

ח ו ב ה

.0ועדה לפי סעיף  101א ( )0לפק' העיריות  .0ועדת תמיכות – ועדה מקצועית

(פיטורין)
מנכ"ליו"רהרשותאונציגו
עופרתודר-מנכ"להעירייה–יו"ר
רוזהעללאל-גזברהעירייה–חברועדה גזברהעירייה/אונציגו
היועץהמשפטיאונציגו
עו"דדורוןדבורי-יועה"מש,ח'ועדה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני העירייה
עמיתשפירא–מ'מח'כוח-אדם
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייהיזומןמ'היחידההרלוונטיתלנושאהתמיכה
מ'המחלקההרלוונטית



 .17ועדה לחריגי מים – סעיף (10ב)
.1הועדה לקליטת עלייה – סעיף  101ה'
חו"ע לרמלה אספקת מים 

לפקודת העיריות
.1מוטייצחקי–היו"ר
.1ענבלרדה–יו"ר
.2עאמראבו-גאנם
.2ניסיםפנחסוב
.3מיכאלוידל
.3רפאלקורייב
יוזמנו דרך קבע לדיוני הועדה
.4מיכאלדרעי
.5מיכאלוידל
.1עו"דדורוןדבורי–יוע"המש
.6רונןמושייב
.2רוזהעללאל-גזברהעירייה
אמירוידר-קליטה
.3ניריתטננבאום–מ'מח'הכנסות
יוזמנו דרך קבע לדיוני הועדה
.4אילנהשנבל-מ'מח'רווחה
עופרתודר–מנכ"להעירייה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
אילנהשנבל–מ.מח'רווחה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
נציגי ציבור
חנניהיפה
רימונדבסטקר
יוזמן דרך קבע לכל דיוני העירייה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה



 .11הועדה לשימור ברשויות  -סעיף
 17בתוספת הרביעית לחוק

התכנון והבניה

.1שמעוןשלוש,היו"ר
.2גביאברמשוילי
.3בניבנימין
.4עאמראבו–גאנם
.5יאירדידי
.6מיריישראל–מהנדסתהרשות
.7שרוןאטנר–איכותהסביבה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה

3/..
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ח ו ב ה(המשך)
ועדות
א .

 .10ועדה להפחתת אגרת ביוב
 סעיף (0ב) חו"ע ביוב התשל"ט

.1עופרתודר,מנכ"ל-יו"ר

.2רוזהעללאל-גזברהעירייה

.3יעקבארגמן–חבר

.4ניריתטננבאום–מ'מח'הכנסות
.5שרוןאטנר–אח'תחוםאיכותהסביבה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה




 .10הועדה לבטיחות ולגיהות  -תקנות 
.13ועדת בטיחות בדרכים – סעיף 101ו.
העבודה
ארגון הפיקוח על

לפקודת העיריות
עופרתודר–מנכ"ל,היו"ר
.1מוטייצחקי–מ"מרה"ע–יו"ר
עמיתשפירא–מ'מח'כוח-אדם
.2גביאברמשוילי–חברמועצה
.3זאנהסולבייציק–ס/מהנדסדודחביבה–מ'מח'תברואהוגינון
שלוםאליהו–יו"רועדעובדיםומ"מיו"ר
.4איילתכהן–מ'אגףהחינוך
יהושעכהן–אבבית,בי"ס"שרת"
.5רוביקורן–מ'מח'בטחון
.6אביגורן–מטהזהירותבדרכים–פת"ש אילןשרמי–מח'אחזקה
.7שלוםאברהם–קציןבטיחותבתעבורה טובליהרצל–ממונהבטיחות
.8אמירוידר–מ'היחי'לתכנוןאסט'יוסינונו–אגףהנדסה
.9איילצדקה–מנהלמחלקתפיקוחוחניהיוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה

 יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
11.נתיהרלב–נציגשרהתחבורה

.11אילןאגאי–נציגציבור

.12אלישמש–נציגציבור

.13סילביזרביב-נציגתמועדוןרוטרי
.14שיסקופ-נציגמשטרתרמלה
.15שושרובנר–רלשכהימת"אשפלה

יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–בקרהעירייה

 .17ועדת ערר סע'  10לחוק שרות
המדינה (גמלאות)
 .1יואללביא–רה"ע–היו"ר
 .2רפאלקורייב
 .3פנחסובניסים
 .4פאיזמנסור
 .5דודמשאל–נציגציבור
 .6עו"דשחרסרור–נציגציבור
 .7אשרשלי–נציגציבור
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
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.16קידום מעמד הילד – סעיף  101ז' (א)
לפקודת העיריות.
מוטייצחקי–מ"מרה"ע,היו"ר
פאיזמנסור
ענבלרדה
רונןמושייב
איילתכהן-מ'אגףחינוךונוער
אילנהשנבל-מ'מח'רווחה
דוריתנבו–מנ'בי"ס"אופק"
אליחכם–נצ'הסת'המורים–רח'קפלן2לודמיקוד71385
טל'18-9211181-1517534164
לבנהניר–נצ'מוריםע/יסודי-ארגוןהמוריםסניףהשפלה,דרךמנחםבגין23ת"א66184
טל'13-7116779-151-66131193
נציג ארגון מורי אגודת ישראל
גביחכים-יו"רמוע'התלמידים.
שלמהגבר–יו"רוע'הוריםמרכזי.
יואבנדב–מנהליחידתהנוער
מפקדתחנתמשטרתרמלה/אונציגו
שמעוןגונן–נציגארגוןהמתנדבים
זינהיסקוב–נציגתציבור
קסהבייה–נציגציבור
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה






 .10ועדת מכרזים לעובדים בכירים סעיף  161ב' (ב') לפקודת העיריות
 .1יואללביא–רה"ע,היו"ר
 .2מוטייצחקי–מ"מרה"ע
 .3ניסיםפנחסוב
 .4רונןמושייב
.5אברהםאילוז
 .6עפרתודר–מנכ"להעירייה
 .7----------נציגהשרימונהע"ימשרדהפנים(בהתאםלתפקיד)
 .8עו"דדורוןדבורי–יועץמשפטי(משקיף)
 יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
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הועדה למאבק בנגע הסמים – סעיף  101יא' לפקודת העיריות
 .1ענבלרדה-חברתמועצה,היו"ר
 .2אברהםאילוז
 .3מיכאלדרעי-חברמועצה
.4חסןאבו-עבייד-חברמועצה
.5אילנהשנבל-מנהלתמחלקתהרווחה
.6 דליתגטניו-מנהלתהיחידהלטיפולבנפגעיסמים(עו"ס)
.7 איילתכהן-מנהלתאגףהחינוך
.8 שמעוניזמירה-נציגתציבורטל'9237537152-3511751
רח'אברהםהלל8/18רמלה.
.9 שמעוןגונן-נציגציבורטל'עב'9251333בית9293526פלא'152-2429719
פקס9246465רח'הזית25רמלה.
.11 ניצןחדד–פרלמנטהצעירים
.11 ברקפרידמן-מנהלבי"ס"עמל"א'רח'השריון12נס-ציונה
טל'154-9933124
.12לנהפיטרמן-הבר-נציגתהרשותהלאומיתלמלחמהבסמים.
רח'כנפינשרים7גבעתשאולת.ד.3985ירושלים-91139
טל'152-4713215פקס12-6513956
.13 יואבנדב-אגףהחינוך-מתאםהמאבקבסמים.
.14 סנ"צשלומישגיא–מת"חמשטרתרמלה
.15 ז'אנהאבייב–רכזתמניעהוהסברה–חינוך
.16 יצחקבוצר–סיירתהורים,רח'סטרומה3רמלהטל'.151-8491256
 טל'152-2461947.
.17אריהבנר–עירללאאלימות-טל'152-3128313
.18שלומיפנטה-נציגציבור
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה



הועדה לאיכות הסביבה עפ"י סעיף  101י' לפקודת העיריות
.11
 .1בניבנימין-יו"ר
 .2גביאברמשוילי
 .3רפאלקורייב
 .4מיכאלוידל
.5עאמראבוגאנם
 דודחביבה–מנהלמחלקתתברואה
שרוןאטנר–מנהלתהיחידהלאיכותהסביבהורישויעסקים
שמעוןגונן–נציגציבורתושבהעיר,רח'הזית.25טל'152-2429719
 ג'לילדביט–פרלמנטהצעירים
 ליאהשטיינברג–נציגארגוןירוק"חייםוסביבה".רח'דקר19/12גני-יער
לוד.טל'9225112–18
 ליאורהבןיהודה–נציגתהמשרדלהגנתהסביבה

יוזמן דרך קבע לכל יוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
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עיר ללא אלימות
יואללביא–רה"ע,ויו"רהועדה
בנימיןבנימין–חברמועצה
שמעוןשלוש–חברמועצה
מיכאלדרעי-חברתמועצה
פאיזמנסור–חברמועצה
איתןדהאן–חברהמועצה
רפאלקורייב–חברהמועצה
רונןמושייב–חברמועצה
שלומישגיא-מפקדתחנתמשטרתרמלה
עופרתודר–מנכ"להעירייה
איילתכהן-מ'אגףהחינוך
אילנהשנבל–מ'מח'הרווחה
דודחביבה–מ'מח'תברואה
רוניברזילי–דוברהעירייה
רוביקורן–מ'מח'ביטחון
אמירוידר–מ'מח'אסטרטגיהוקליטה
יואבנדב–מ"ממ'יחידתהנוער
איילקהלני–ראשצוותעבודהקהילתית,גישורושי"ל
יגאלכהן–ס.מנהלרשתהמתנ"סים
מיכאילפאנוס–מ'מתנ"סערבי
שאליאופיר–מ'שפ"י
נציגקידוםנוער
עבדאלקריםג'רושי–נציגציבור
ג'אנהאבייב–מנהלתמרכזאלימות
גבייחזקאל–מפקחתמשרדהחינוך
איריסמנדהבןיעקוב–מפקחתעלהיועצות
דיקלהמאור-מ'בי"ס"שחקים"
נאוולאבו-עמר–מ'בי"סג'ואריש
ד"רדניאלגרופר–מ'התחנהלבריאותהנפש
מפקדהמשמרהאזרחי
מירברותםכהן–מנהלתשירותמבחןלמבוגרים
עו"ס,רכזתאלימותבמשפחה
אברהםמוריה–נציגציבור
זינהיסקוב–נציגתציבור
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
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הקמת ועדה עירונית למאבק באלימות – החלטת ממשלה אמ00 /
מיום  07באוקטובר .0777
 .1יואללביא–ראשהעירייה,היו"ר
 .2חסןאבו-עבייד
 .3עופרתודר–מנכ"להעירייה
 .4איילתכהן-מ'אגףהחינוך
 .5אילנהשנבל–מנהלתמח'רווחהוקליטה
 .6רוביקורן–מנהלמח'ביטחון
 .7מנהלמח'פיקוחעירוני
 .8נציגמשטרה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה





 .03צוות לתיקון ליקויים בדו"ח המבקר
.00הועדה להנצחת זכרם של נרצחי
עפ"י סעיף  107ג'  1א' בפקודת העיריות.
טרור – סעיף  101ח' לפקודת העיריות.
.1עופרתודר-מנכ"להעירייה
.1יואללביא–רה"ע,היו"ר
.2רונןמושייב
.2גזברהעירייה–רוזהעללאל
.3אברהםאילוז
.4שלומיגבאי.3עו"דסופיויטלם-מח'משפטית
.4עו"דרעותשדה–ע/מנכ"ל
.5צביקוטלר
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
.6מנחםגרוסמן
.7אילןאטל
.8סימואברהמי–יו"דבית"ידלבנים"יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
.9שמואלשטובי–נציגמשפחותשכולות
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
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 .07רשות רישוי מקומית
.00ועדת משנה לתכנון ולבנייה
סעיף  37לחוק התכנון והבנייה
סעיף (10ה) לחוק התכנון והבנייה
*יו"רהועדההמקומיתאויו"רועדת
.1שמעוןשלוש–היו"ר
*המשנהשלהועדההמקומיתומהנדס
.2ניסיםפנחסוב
*הועדההמקומית,יחדיו,יהיורשות
.3מוטייצחקי
*רישוימקומיתלענייןמתןהיתרלפי
.4חסאןאבו-עבייד
סעיף.145
.5אברהםאילוז
.6רפאלקורייב
.1יואללביא–יו"רועדהמקומית
.7רונןמושייב
.2שמעוןשלוש–יו"רועדתמשנה

.3מיריישראל-מהנדסהוע'המקומית

מיריישראל-מהנדסתהעירייהמזכירתהועדה-כנרתתירוש
עו"דדורוןדבורי–יועץמשפטי
עו"דדורוןדבורי–יועץמשפטי
שרוןאטנר–נצ'שראיכותהסביבה
מזכירתהוועדה-כנרתתירושיוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
נציג שירותי הכבאות
(לדרוש מהגורמים הרלוונטיים שמות נציגיהם).
עדנהבלומנברג–נציגשרהפנים
בניחיים–נציגשרהשיכון
חייההכט–נציגתשרהבריאות
שלומיפרץ–נציגבט"פ
אינגיעקובפרלשטיין–נציגתשרהתחבורה
דודאמגדי–נציגמינהלמקרקעיישראל
בראלראובן–נציגשרותיכבאות
עו"דרעותשדה–ע/מנכ"ל(לידיעה)
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה



 .00ועדת השקעות ברשות מקומית
 .06תוכנית שמיד  -הרכב הועדה היישובית
.1עופרתודר–מנכ"ל,היו"ר
.1יואללביא–רה"ע,היו"ר
.2גזברהעירייה–רוזהעלאלל
2.עופרתודר–מנכ"להעירייה
.3ניריתטננבאום–מ'הכנסות
.3אילנהשנבל–מ'מח'הרווחה
.4איילתכהן-מ'אגףהחינוך.4כלכלןאגףהנדסה
.5אמירוידר-מח'אסטרטגיהיוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
 .6רוביקורן–מ'מח'בטחוןיהושעקלפוס–מבקרהעירייה
 .7יואבנדב–מ'יחידתנוערעירוני
 .8שמעוןגונן–יו"רארגוןהמתנדבים
 .9ניסיםעזוז–רכזתוכניתשמיד
 .11גבייחזקאל–מפקחתמשרדהחינוך
 .11רונימולה–מפקחתמח'הרווחה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
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. 00

ועדת חינוך–(עפ"י סעיף 101ט' לפק' העיריות)
.1מוטייצחקי-מ"מרה"ע-היו"ר
.2פאיזמנסור
.3עאמראבו–גאנם
.4רפאלקורייב
.5בנימיןבנימין
.6רונןמושייב
.7עו"דמוסהסאבא
.8עו"דשהאיןדימטרי
.9ברקפרידמן–מ'בי"סתיכון"עמל"
.11מריםפרידמן–מ'בי"סיסודיבן-צבי
.11שמעוןגונן–נציגציבור
.12עו"דראיסאבו–סייף–נציגציבור
.13שלמהגבר–יו"רוע'הוריםמרכזי
.14בניחכים–יו"רמועצתהתלמידים152-3128719בי"סלילנטל.
.15איילתכהן–מ'אגףחינוךונוער
.16עו"דגליתחלפון
.17חיהחן-פרלמנטצעירים
18.זינהיסקוב–נציגתציבור
.19אליחדד
.21חסןאבועבייד
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס-מבקרהעירייה






ועדת ביטחון וחירום – סעיף  101ב' לפקודה.
.01
 .1עמיתשפירא–יו"ר
 .2אברהםאילוז
 .3רפאלקורייב-חברמועצה
.4רוביקורן–מנהלמחלקתבטחון
.5מנהלמחלקתפיקוח.
.6חייםכהן-נציגהמשרדלביטחוןפנים.
.7אביפרידמן-מנהלמרחבהמשרדלהגנתהעורף-נציגהשרלהגנתהעורף.
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
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ועדת תחבורה ותנועה ,רשויות תימרור.
.37
.1ניסיםפנחסוב–היו"ר

.2גביאברמשוילי

.3מיכאלוידל
.4אביגורן–מטהבטיחותבדרכים

.5שיסקופ–נציגמשטרה.
.6בתאלליס–פרלמנטצעירים

.7ז'אנהסולבייציק–ס/מהנדסהעירייה
.8שלומיגבאי–נציגציבור.
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה


 .31ועדה למיגור אלימות – חוק לתיקון פקודת העיריות (מס'  ,)100התשע"א –
( .0711פרטיכל מועצה  3/0711-13החלטה מס' .)10
עפ"יסעיף149ב'נדרשלבחורועדהלמיגוראלימותכמפורטבנספח.
.1ראשהעירייהאוסגנושהואממלאמקומוהקבוע,והואיהיההיושב–ו"דמוטייצחקי.
.2המנהלהכללישלהעירייה–מרעופרתודר.
.3מנהלאגףהחינוךבעירייה–גב'איילתכהן.
.4מנהלאגףהפיקוחבעירייה–מראבימזרחי.
.5מנהלהביטחוןבעירייה–מררוביקורן.
.6מנהלאגףהרווחהאומנהלהמחלקהלשירותיםחברתייםבעירייה–גב'אילנהשנבל.
.7נציגאחדאויותרשלמשטרתישראל,כפישיקבעמפקדהמרחבשבתחוםסמכותונמצאת
העירייה–מת"חרמלה.
.8אברהםאילוז
.9ענבלרדה.
.11חבריםנוספיםוביןהשארנציגיארגוניםהעוסקיםבזכויותנפגעיעבירה.
.11זינהיסקוב–נציגתציבור
.12חסןאבו-עבייד
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה


.30



ועדת מנגנון (לענייני כוח אדם)
.1יואללביא-יו"ר
.2ענבלרדה
.3אברהםאילוז
.4יו"רועדתהעובדים
.5מנכ"ל
.6מנהלהמנגנון
.7גזבר/אונציגו
.8יועמ"ש/אונציגו
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
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.33ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית (הרכב )1
.1עו"דאשרףאבוראזק–יו"ר
.2מנחםגרוסמן
.3אליחדד

 .30ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית (הרכב )0
.1עו"דגליתחלפון
.0מיכאלחדד
.3אילןאטל
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.37



רשימת ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) לשנת 0710

רשימת ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) לשנת 0710
שם משפחה

כתובת

טלפון בבית

טלפון
עבודה

פלאפון

יואל לביא

יו"ר
הועדה

ציפור גן עדן  11רמלה

– 1077111
70

1001660

 770 -3001100קיצור
7100

עופר תודר

מנכ"ל
העירייה

לכיש  170שהם

73 -1031010

1001011

770-3100170

5907

עו"ד רעות
שדה

מזכירות
העירייה

אבוקדו  01יבנה

אין

1001071

770-0606077

2519

רובי קורן

מנהל מח'
הביטחון

אייזנברג  00רחובות

70-1060706

1001010

 770 -0701710קיצור
0710

057-7214747
קיצור 0710

ביפר03307 -

יאיר יגר

רמ"ט
מל"ח
רשותי (סגן
רובי קורן)
מ"מ רמ"ט
מל"ח
רשותי
אחראי
חפ"ק
אחראי
חפ"ק
לוגיסטיקה
מרכזת
הועדה

דרך הרימון  37מושב
בן שמן

7007770037

1001010

 770-0717077קיצור
0077

8705

ביפר -
07661

70-1000013

1001003

770-0777776

אין

1001003

770-0601110

מקוצר 0110

מושב בקוע 0

70-1031103

1001607

777-0037170

מקוצר0170

יוספטל  13רמלה
ישראל פרנקל 13
רמלה

70 -1003376
70-1003773

1001010
1001611

770 -0701716
 770-3100700קיצור
7700

אייל צדקה
אבבה ביינסאין
דורון אלוני
שי אדרת
אביבה אמויאל

תפקיד
בוועדה

דוב הוז  1רמלה
לויק  7/0פתח תקוה

דוד גולן

מרכז
הפעלה

שאנס  1/0באר יעקב

רחל סופר

מרכז
ההפעלה
אחראי
מחסן
חירום וסגן
של גולן
דוד

חזי אברהם

מרכז ההפעלה
1001617
7001030733

 770-0717001מקוצר
0001

עמיחי  00רמלה

70-1030367

1001767

770-7001070

מושב בקוע 00

70-1001313

1001616

770-7007300

מס' מירס

שלוחה
במרה"פ
9771660
9771661
חירום
1076016

089771676
089771647
8489

5324

מטה משימתי
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צחי משעל

רכז מטה
משימתי

פרשני אברהם 7/0
רחובות

אינג' גרנט
ברוק

סגן רכז
מטה
משימתי

אלמוג  0/7רמלה

אבי מזרחי

מנהל
פיקוח
מוקד
ושיטור
עירוני
דיווח
ובקרה

דוכיפת  3באר יעקב

פיטו כרמלה

ד"ר רודריג

יו"ר ועדה
מייעצת

7001370077

1001070

 770-0717070קיצור
0070

אין

1001713

770-3713666

פיקוח עירוני  +מוקד
1001037
70-1070770

1001007

770-0717076

8706

770-0703637

8300

700פנקס  16רמלה
1001676
סטודנטים יופעלו עפ"י הצורך מירס 770-0010076 -קיצור 0377
בריאות הציבור יו"ר הועדה המייעצת
 770-0717373קיצור
1001031
70 -1060067
מכבים נחל סער 061
0373

שאלי אופיר

סגן יו"ר

הנשיא  77קריית אונו

73 -7300603

1100077

 770-0717701מקוצר
0701

אזולאי יוסי

רכז
לוגיסטי

מגדל הלבנון 00/0
מודיעין

70-1071107

1001611

 770-3100177מקוצר
7177

אייל קהלני

חבר מטה

הזוהר  0/0א' שוהם

73-1037707

1001600

 770-0717600מקוצר
0600

מרטה לייבוביץ

חבר מטה

וילקומיץ שמחה
 11/6רחובות

70-1307713

1001676

770-0717030

שרון חדד
אורן ריגלר

חבר מטה
חבר מטה

עמק זבולון  1מודיעין
מבצע נחשון 10/0
ראש העין

70-1060607
73-1731061

1001000
701001076

770-3100301
 770-0717301מקוצר
0301

הילה ירושלמי

רכזת
התנדבות

ישראל פרנקל 10
רמלה

70-1170011

1001073

770-7070603

סמדר דוקטורי

מזכירת
מטה

עזרייה 101

70-1007770

1001670

770-3031730

אישי 770-
0300100

אילנה שנבל

אחראית
נושא
רווחה

מושב בית יצחק
נתניה

052-8510730

קיצור 0037

אמיר וידר

יו"ר ועדת
משנה
לפס"ח
מקומית
ס/נושא
פס"ח
מקומ'
ס/נושא
פס"ח
מקומ'
מנהל
מתקן פינוי
חללים
מזכירה
נושא
פס"ח

רקפת  00מתן

 770 -0717011קיצור
0011

8719

רובי שגב
זערור דאוד
שלמה סרור
כלנית חכים

098822895

רווחה
9771641

פס"ח
1001006
73 -1737367

שושנה דמארי 16
ק.האומנים

אין

1001000

 770 -0717006קיצור
0006

אהרון בן יוסף 1/6
רמלה

1006301

1001607

0773

מור  0רמלה
יוספטל  1א /דירה 00

70-1017007
7000707771

770-3100377
1001000

 770-6007007מקוצר
7007
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רוני ברזילי
ויקי נסימוב

אחראי
מידע
לציבור
סגן מידע
לציבור

הר חרמון א 0אשדוד

מידע לציבור
1070613
70-0601001

 770-0717011מקוצר
0011

מוצקין  10רמלה

70 -1003603

1077311

770-3076710

עמית שפירא

אחראי כוח
אדם

חבצלת  10רעות

כוח אדם
1001010
70-1063703

770-3661771

אזולאי סימה

עוזרת כוח
אדם

שיבת ציון  0רמלה

אלון שמש

אחראי כוח
וחשמל

יצחק שתל  0/7באר
שבע

70-1000710

1001770

כוח וחשמל
1001710
אין

8499

089771432

 770-0717776קיצור
0776

 770 -0717710קיצור
0710

057-7214767
קיצור 0710

עמית דרורי

סגן עוזר
כוח וחשמל

האצ"ל  1נס ציונה

7000011001

1001710

770-3606667

נתנוב סלומון

עוזר כוח
וחשמל

אפרים קישון 0/0
באר יעקב

אין

1001730

770-0717703

מירב רוקח

מזכירה
נושא כוח
וחשמל

עינב  00שכו' כרמים
בית חשמונאי

7007773010

1003706

770-0607000

עדי שטרנברג

מנהל
ת.מ.ר

60232

סמיון
סולימנוב

אחראי
מים וביוב

יעל רום  00/3שכונת
אם המושבות פתח
תקוה
חנה אברך  0רחובות

מים וביוב
70373-6061717
0173131

770-6677030

70-1063701

7030173107

 770-0717300קיצור
0300

8322

יוסי בנדלק

יועץ
לביטחון
המים
מהנדס
ת.מ.ר

רוזמרין /17א' יבנה

אין

אין

770-0667100

נווה אלון  13רחובות

70-1366000

7030173106

777-6076600

בני בללטי

אחראי
מים וביוב

האימהות  10/13נס
ציונה

אין

7030173107

770-0717300

רוני פיטו

ס/אחראי
מים וביוב

אלי כהן  0/0רמלה

70-1070760

בני אלוק

ס /אחראי
מים וביוב

הרב מימון  3/0רמלה

70 -1033001

דוד חביבה

אחראי
תברואה

שד' ויצמן 0/11
רמלה

ריקי עזרא

עוזרת
תברואה

יוספטל  3רמלה

איילת רדזינר

אחראית
בריאות

הרב וולף  0פתח
תקווה

יעל נסמיאן
פאי

סגנית
בריאות

עדעד  01יבנה

מיכאל גלפרין

בריאות
039040861
0777292513

089771644

8388

770-0717361
1001717

תברואה
1001071
70 -1073300
70 -1033100

089771663

1001077

 770-0067310מקוצר
0310

 770 -3017076הקיצור
7076

5706

 770-0717310מקוצר
0310

9771694

052-8510547

9771405

052-3825325

מקוצר 0700
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מזכירות העירייה

שרון אטנר
ברק יקותיאל

יוסי נונו
יגאל
שפושניקוב
אילן שרמי
הרצל טובלי

ז'אנה
סולובייצי'ק

אחרא'
איכות
הסביבה
ס/איכ"ס

אחראי
נושא
הנדסה
אחראי
נושא
הנדסה
אחראי
אחזקה
ממונה
בטיחות
אחראי
עירוני צוות
חילוץ
והצלה
ס/ממונה
בטיחות
עירוני

ת.ד 111 .כפר הריף
הכינור  17עילי

שמחה הולצברג 0/07
רמלה

 770-3100303מקוצר
30303

נחשול  1רמלה

70-1001031

הצבר  00ראשל"צ

73-1001600

1001730

777-0100006

כרמל  13רחובות

70-1066060

1001700

 770-0003001מקוצר
0001

0777017016

9771498

052-3064921

5921

 770 -0717307קיצור
0307

8340

יקנטון  0רעות

שלום אברהם

מיכל רוטמן

סגן
תחבורה
והסע'
עוזר
הנושא

נעלה  100ד.נ.מודיעין

יעקב בוארון

אחראי
מזון
ומשכ"ל
ס/אחראי
מזון
ומשכ"ל
עוזרת מזון
ומשכ"ל

שלום סימה

029400051
הנדסה ואחזקה
1001706
70-1003676
1001761

אחראי
תחבורה
הסע' ודלק

לבקוביץ מירי

1542

052-8510324

מקוצר 0300

 770-0717000מקוצר
0000

הדקל  0רמלה

אבי דיל

איכות הסביבה
9771548
088506866

מקוצר 052-8510542
0700

8542

תחבורה היסעים ודלק
1001600
1011131

089771646

70 -1007677

1001606

 770-0717007מקוצר
0007

יעקב זטוסקי 7
מזכרת בתייה

7007717767

1001600

 770-3100171מקוצר
7171

ד"ר בועז בקר 0
רחובות

מזון ומשכ"ל
1001030
7000177011

 770-0717000קיצור
0000

ציפור גן עדן  7רמלה

70-1010660

1076170

770-0030100

נעמי שמר  6ק.
האומנים רמלה

70-1036000

1071706

770-0611000

089771432

089771432

חינוך
מזל פרנקו

אחראית
נושא חינוך

הנרי הרץ  0/0לוד

70 -1007613

1001777

777-7370001

יעל אדחוח

ס/נושא
חינוך

חיים בר -לב 1/17
רמלה

70 -1077017

1001076

 770-0717033מקוצר
0033

איילת כהן

נושא חינוך

מטולה  6חולון

73-7700370

1001771

770-6707306

ניסים רון

אחראי
החינוך
הבלתי
פורמאלי

סביון  6רמלה

אחראי על החינוך הבלתי פורמאלי
 770-3100176מקוצר
1001017
אין
7176
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טירן בוקובזה

סגן נושא
החינוך
הבלתי
פורמאלי

יחיאל בריל  0מזכרת
בתיה

מאיר בן חמו

מנכ"ל
רשת
המתנסים
סמנכ"ל
רשת
המתנסים
רכז ביטחון
ובטיחות

פלמח  1רחובות

70-1070776

סביון  0רמלה

70-1000073

7776311673

רחבת יעל  30באר
שבע

70-1006700

7770030103

אהרון דרעי

סטרומה
 3/6רמלה

מנהל אחזקה

70-1006700

7776113070

מוטי
קטאשוילי

אחראי
נושא
מחשוב
מיחשוב
גנ"י

דיין גבריאל

נציג חב'
קדישא

מרדכי היהודי 6
רמלה

יגאל כהן
גאי דרעי

אין

1006031

מתנ"ס
7777300011

770-0717370

מקוצר 0370

מחשוב

עודד יעקב

רחל אימנו 03/1
מודיעין

089716565

9771772

מקוצר 052-8510772
0000

מושב עזריה 070

0773535233

9771768

מקוצר 052-2254279
0001

אנשי קשר
1007367
70-1070703

770-0360016

רפ"ק אילן
מיזליס

נציג
המשטרה

מושב בית גמליאל

701001706

777-6000070

ליאור אלטמן

נציג מ.ד.א
סגן מנהל
מרחב

ז'בוטינסקי 170
ראשל"צ

731617367

770-0603307

03-9669130
פקס

שוקר משה

נציג חב'
חשמל

קרוננברג יוסף 13
רחובות

70 -1011010

7060600707

770-6107000

פקס 70-
1007300

מוטי אוזנה

נציג כיבוי
אש איילון

לכיש  77שוהם

73-1030066

7700377117

אחיאב גולן

מפקד
יקל"ר
ברשות
יקל"ר
יחידת
קישור
לרשויות
איש
מקורות
בחירום
נציג כ"א
תמ"ת

ת.ד 11 .כפר דניאל

70-1001777

701001777

יצחק רבין ,10פיסגת
אונו קריית אונו

73 -6300070

צחי זך

מוטי ברנשטיין
ענת עבו

777-6600161
770-6001103

ההדרים 3/1
ראשל"צ
יצחק רבין  00חולון

08-9208932
פקס

770-0001676
73-7707067

730300710

777-6007136

סנ"צ שלומי
שגיא

מת"ח
רמלה

777-6000103

רפ"ק אריק בר
כליפה

ע' רמ"ס

777-6000370

רפ"ק רמי
גרוסברג

קמב"צ

777-6760070

פקס 73-
6010311
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רס"ן קרולינה
אברג'ל

קצינת
אוכלוסייה
מחוז מרכז

770-1007100

סרן רעות שגיא

קצינת
רשויות
נפת שפלה

770-0000013

רינת

מס רכוש

730633110

 73-0633110פקס

7776071767

שרה אילת

איש קשר-

משרד החינוך לרשות

736016000

777-6000170

אילן דולפין

יו"ר סניף
רמלה-
לוד -נס
ציונה

שילוב גמלאי צה"ל
ברשויות בחירום

701076600

777-7307707

אשכול רשויות רמלה מודיעין
שם משפחה
משה וינשטוק

תפקיד
קב"ט לוד

טל' משרד
70-1001030

נייד
7737337166

פקס
701001701

יוסי מעודה

קב"ט באר
יעקוב

70-1007077

-6770770
777

701000167

אליק מגורי-
כהן

קב"ט גזר

-70-1000767מזכירה

7700011360

701000771

שמוליק כהן

קב"ט
מודיעין

70-1006110/17

7706001601

701010317

איציק עוז

קב"ט
שהם

73-1003760

7700000777

731000000
פקס

בצלאל שרעבי

מנהל
מחלקת
חירום
רחובות
קב"ט חבל
מודיעין

70-1310307

7700007700

701310300

73-1000006

7700377161

731000177

אלון ביטון

רחל מזכירה770--
0171001
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ב.
.1



ועדות רשות קבועות – סעיף  177לפקודת העיריות

ועדת ההנהלה – סעיף  100לפק' הע' .0מינוי נציגי העירייה בקרן רמלה
חברי מועצה:
.1יואללביא,רה"ע–היו"ר
יואללביא–יו"ר
.2מוטייצחקי
ניסיםפנחסוב
.3ענבלרדה
יאירדידי
.4שמעוןשלוש
עאמראבו–גאנם
.5ניסיםפנחסוב
רונןמושייב
.6חסןאבו-עבייד

.7עאמראבו–גאנם
נציגי ציבור:
.8גביאברמשוילי
מנחםגרוסמן
.9בנימיןבנימין
עו"דמוטישיטרית
.11רפאלקורייב
דודמשאל
.11מיכאלדרעי
עו"דגליתנחמני
.12איתןדהאן
עובדי עירייה:
.13רונןמושייב
עופרתודר–מנכ"להעירייה
עפרתודר–מנכ"להעירייה
עו"דסופיויטלם
עו"דדורוןדבורי–היועץהמשפטי
איילתכהן-מ'אגףהחינוך
רוזהעללאל-גזברהעירייה
מיכלרוטמן
מיריישראל-מהנדסתהעירייה
דודחביבה
איילתכהן–מ'אגףהחינוך
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
רוניברזילי-דוברהעירייה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
עו"דרעותשדה–ע/מנכ"ל
ז'אנהסולובייציק–ס/מהנדס
לימורסבג-נציגקרןרמלה
עדישטרנברג-נציגתאגידת.מ.ר
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה


הועדה לטיפול בנוער במצוקה
.0
 .3ועדת שמות למקומות ציבוריים ובמניעת נשירה וניתוק
עו"דשחרסרור-היו"ר
ניסיםפנחסוב-היו"ר
איילתכהן–מ'אגףהחינוך
רונןמושייב
אילנהשנבל-מ'מח'רווחהוקליטה
מיכאלדרעי
ניסיםרון–מ'מח'ספורטואירועים
אברהםאילוז
מאירבןחמו-מנהלהמתנ"ס/אוסגנו
פאיזמנסור
מיכאלפאנוס–מ'המתנ"סהערבי
הרבאיתןדהאן
אופירשמחי–מ'פרויקטשיקוםשכ'
עאמראבו-גאנם
מריםפרידמן–מנ'בי"סבןצבי
עו"דרעותשדה–ע/מנכ"ל
אופירשאלי–פסיכולוג
שיאדרת–מ'מח'משקונכסים
ריקיהלוי–מדורקב"ס
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יואבנדב–תנועותהנוער
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
אסתריצחק–נציגציבור
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
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.7ועדת תמיכות ליחידים
.1מוטייצחקי–יו"ר
.2עו"דרעותשדה–ע/מנכ"ל
.3אילנהשנבל-מ'מח'רווחהוקליטה
.4מריםזיו-אגףחינוך
.0

 . 6הועדה למתן הנחות מאגרות פיתוח
))117
החלטהמס''170
5/2111-13החלטה מס
מועצה7/0717-13
(מועצה
(
.1עו"דמוטייצחקי–מ"מרה"ע,היו"ר
.2ניסיםפנחסוב
.3עופרתודר–מנכ"להעירייה
.4עו"דדורוןדבורי–היועץהמשפטי
.5רוזהעללאל-גזברהעירייה

הועדה לקשרי חוץ
יואללביא–רה"ע-היו"ר
מוטייצחקי
עאמראבו-גאנם
בניבנימין
הרבאיתןדהאן
מיכאלוידל
אמירוידר-מ'מח'אסטרטגיה
עו"דרעותשדה–ע/מנכ"ל


הועדה לבחירת יקירי העיר
.0
יואללביא–רה"ע-היו"ר
איתןדהאן
יצחקנינאי-טל'ב'9222132
אריהסולומון–154-5433443
שמעוןגונן–רח'הזית25רמלה.
מנחםגרוסמן–האילנות18טל'
9221359
152-
4238141
אברהםבוכריס–טל'151-8848167
ועדה לשיפור חזות העיר
.11
ועדת אירועים וחגיגות
.17
עו"דאופירשמחי–היו"ר
יואללביא–רה"ע-היו"ר
ניסיםפנחסוב
איתןדהאן
שמעוןשלוש
אברהםאילוז
מיריישראל-מהנדסתהעירייה
יצחקנינאי
יאירדידי
אברהםבוכריס-רח'חייםבן-עטר14
רונןמושייב
רמלה
חסןאבועבייד
אתיחדד–רח'בורוכוב31/3רמלה.
זינהיסקוב–נציגתציבור
לאהפינדר–טל'בית9236727
מרגריטהאיסקוב–נציגתציבור
פ9218352/
מנחםגרוסמן
שלמהכץ
הענקת דרגות אישיות

.10
זינהיסקוב–נציגתציבור
מועצה  0/0770 – 10החלטה מס'
עפרתודר–מנכ"להעירייה
111
גזברהעירייה
עופרתודר–מנכ"להעירייה
ניסיםרון–מ'מח'ספורטואירועים
עו"דדורוןדבורי–היועץהמשפטי
שיאדרת–מ'מח'משקונכסים
עמיתשפירא–מנהלתמח'כוח-
עו"דרעותשדה–ע/מנכ"ל
אדם
עו"דרעותשדה–ע/מנכ"ל
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–בקרהעירייה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
.1

הועדה לחיסכון המים
עופר תודר – יו"ר
עדישטרנברג-מנ'מדורהמים
ניריתטננבאום–מ'מח'הכנסות
מיכהחביב–אגףפת"ש
רוניברזילי–דוברהעירייה
שרוןאטנר–מנ'היחי'לאיכות
הסביבה
אילןשרמי–מנ'מח'אחזקה
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 .13הועדה לביטול קנסות תעבורה
 לעובדי עירייה
הרבמיכאלדרעי-היו"ר
בנימיןבנימין
מיכאלוידל
עו"דדורוןדבורי-יועץמשפטי
שלוםאברהם-ק.בטיחותבתעבורה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה

הועדה למימון הוצאות משפט
לנבחרי ציבור ועובדים ברשויות
יואללביא–רה"ע-היו"ר
גביאברמשוילי
אברהםבוכריס
עפרתודר–מנכ"להעירייה
עו"דדורוןדבורי–היועמ"ש
רוזהעללאל-גזברהעירייה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה

 .17נציגי העירייה במועצות איגודי ערים ובבתי הספר עירוניים על-יסודיים
יואללביא–ראשהעירייה
3
אגוד ערים איילון
.1
ניסיםפנחסוב–ס/רה"ע
ביעור
(ביוב,
עדי שטרנברג – מנכ"ל תאגיד
יתושים וסילוק
ת.מ.ר
אשפה)

היו"ר
חבר
חבר

.2

הנהלה משותפת
מכללה"עמל"

3

יואללביא–ראשהעירייה
עפרתודר–מנכ"להעירייה
איילתכהן-מ'אגףחינוךונוער

היו"ר
חבר
חבר

.3

הנהלת בי"ס תיכון
לילנטל

6

יואללביא–ראשהעירייה
מוטייצחקי–מ"מרה"ע
עפרתודר–מנכ"להעירייה
איילתכהן-מ'אגףחינוךונוער
שיאדרת–מ'מח'משקונכסים
אילנה קייסי – מנהלת תיכון
לילנטל

היו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

.4

הנהלתבי"סתיכון
רמלה-לוד

5

יואללביא–ראשהעירייה
מוטייצחקי–מ"מ/רה"ע
עופרתודר–מנכ"להעירייה
איילתכהן–מ'אגףהחינוך
שיאדרת–מ'מח'משקונכסים

היו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

.5

הנהלת בי"ס מקיף
–ערבי

5

יואללביא–ראשהעירייה
עאמראבו–גאנם–חברמועצה
עופרתודר–מנכ"להעירייה
איילתכהן-מ'אגףהחינוך
שיאדרת–מ'מח'משקונכסים

היו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר

.6

רשותניקוזירקון

1

ז'אנהסולובייצקי–ס/מהנדסהעיר

מועצה12/2111-13החלטהמס'236

חבר

יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
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חברי דירקטוריון חברה למימון רמלה ( )0777בע"מ
חברי המועצה:
יואללביא–רה"ע
מוטייצחקי–מ"מ/רה"ע
יאירדידי

נציגי ציבור אשר אינם עובדי הרשות:
רו"חאתיבצלאל
עו"דשחרסרור–טל'18-9225382רח'דיזינגוף51קומה19מגדלעל
ת"א–,14332משרד13-6219933פקס.13-6219955
עו"דגליתחלפון
עובדי הרשות המקומית:
מרעופרתודר
גב'ליזיבסון
עו"דסופיויטלם
רוזהעללאל–מח'גזברות
_________________________________________________________
רו"חמאירהגנור–רח'העבודה11ראשהעיןנייד152-2892614טל'13-9132215
פקס:13-5423724
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה

דירקטוריון תאגיד מים וביוב
 .1יו"ר–אריה(לייבלה)סולומון–דח"צ
.2מוטייצחקי-חברמועצה

 .3ענבלראדה–חברתמועצה
.4צביקוטלר–נציגציבור-טל'152-2536511

.5רו"חיצחקראט–רח'המדע1פארקהמדערחובות-מיקוד716713

טל'152-276155
.6נואלאבו-עאמר
.7עו"דסופיויטלם-מח'משפטית-טל'152-8511583
 יוזמן דרך קבע לכל ג\דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה

דירקטורים להנהלת המתנ"ס.
.10
.7אליחדד
.1שמילאברהם
.8ניסיםפנחסוב
.2אופירשמחי
.9אברהםבוכריס
.3כרמלשבו
.11 מוטיעבו–נציגהחברהלמתנ"ס
.4לבקוביץשמואל
.5עו"דרעותשדה.11כרמיתצופי–נציגהחברהלמתנ"ס
.6תקווהבן-עזרא
יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה
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חוק עזר לרמלה (שילוט) ,התש"ס  – 0777הקמת ועדה מקצועית.
מהנדסהעיראומימטעמו–היו"ר
יועץמשפטי–אונציגו
עו"דזוהרברבר–מח'הכנסות
דודחביבה–מ'מח'תברואהורישויעסקים
יואברוביסה–אדריכלהעיר
רוניברזילי–דוברהעירייה
אלוןשמש–מ'מדורחשמל(יוזמןבהתאםלצורך).
ועדת משנה לתמיכות
.1מוטייצחקי–יו"ר

.2שמעוןשלוש
.3ניסיםפנחסוב
.4מיכאלוידל
.5הרבמיכאלדרעי
יוזמן דרך קבע לכל דיוני העירייה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה


ועדת חינוך במגזר הערבי
.01
.1חסןאבועבייד–יו"ר
.2עאמראבו–גאנם
.3נאוולאבו–עאמר
.4עו"דראיסאבוסייף
.5ראבבנאסר
יוזמן בדרך קבע לכל דיוני הועדה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה

חברי הנהלת המתנ"ס הערבי
.22
.1עאמראבוגאנם–יו"ר
.2אבועבייד-חסן
.3עו"דאבוסייףראיס
.4גב'נאוולאבועאמר
.5אנוארמוגרבי
.6עליאלעוברה
.6איסמעילאבו-גאנם
.7נציגחברתהמתנסים
.8אברהיםמוחמדבדהוייה
יוזמן דרך קבע לכל דיוני העירייה
יהושעקלפוס–מבקרהעירייה

 .03ועדת רישוי עסקים
 .1יואללביא–יו"ר
 .2רונןמושייב
 .3פאיזמנסור
 .4דודחביבה–מנהלמחלקתתברואהואיכותהסביבה
 .5שרוןאטנר–היחידהלאיכותהסביבה
______ .6-נציגכבאות
 .7יואברוביסה/איילתמורל-נציגהנדסה
 .8היועמ"ש/אונציגו
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