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 ועדות חובה
 

 -ועדת מכרזים 
 א לפקודת העיריות 148סעיף 

 יו"ר  -עו"ד ראיס אבו סייף  .1
 אורלי ארביב .2
 מאור אשש  .3
 שלומי פנטה  .4
 הרב מיכאל דרעי  .5
 יאיר דידי .6
 הראל שוהם  .7
 

 יוזמנו דרך קבע לדיוני הועדה
 מנכ"ל הרשות

 היועץ המשפטי לרשות
 הרשות יתגזבר

 מבקר הרשות
 מנהל המח' שהמכרז בתחום אחריותו

 אגף מזכירות ומנהל תמנהל

 
 -ועדת כספים 

 לפקודת העיריות 149סעיף 
 יו"ר רה"ע,   -מיכאל וידל  .1
 אורלי ארביב .2
 שלומי פנטה  .3
 מאור אשש .4
 אברהם דז'ורייב  .5
 עו"ד מוסא סאבא .6
 עו"ד רונן רוטשטיין  .7
 אברהים )מינו( אבו לבן .8
 הראל שוהם  .9

 מיכאל מיכאלוב   .10
 רותם כהן כחלון .11
 

  יוזמנו דרך קבע לדיוני הועדה
 מנכ"ל הרשות

 היועץ המשפטי לרשות
 הרשות יתגזבר

 מבקר הרשות
 אגף מזכירות ומנהל תמנהל

   
  -ועדה לענייני ביקורת 

 ג לפקודת העיריות 149סעיף 
 יו"ר הועדה   -יאיר דידי  .1
 רותם כהן כחלון .2
 מיכאל מיכאלוב  .3
 

   מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
  

  -ועדה הנחות בארנונה 
 ד לפקודת העיריות 149סעיף 

 יו"ר -הרב מיכאל דרעי  .1

 אברהים )מינו( אבו לבן  .2

 יאיר דידי  .3

 המשפטי לרשות או מי מטעמו היועץ .4

 הרשות או מי מטעמו יתגזבר .5

 מח' הכנסות או מי מטעמו תמנהל .6

 מנהל מח' הרווחה או מי מטעמו.   9 .7
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

  
 -עדה לקליטת עליה ו

 ה לפקודת העיריות 149סעיף 
 יו"ר  -דז'ורייב אברהם  .1
 הרב איתן דהאן  .2
 רונן מושייב .3
 מיכאל מיכאלוב  .4
 שלומי פנטה .5
  משה שטה .6
 נציג ציבור  - לובימיכאל ישרא .7
 נציג ציבור  -משה פלאייב  .8
 נציג ציבור  -אדי מורדכייב  .9

 רטגיהטמנהל מח' קליטה ואס .10
 

 יוזמנו דרך קבע לדיוני הועדה
 מנכ"ל הרשות

 מנהל מח' הרווחה ברשות
 

 
 

 ועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור 
 ח לפקודת העיריות 149סעיף 

 יו"ר   -רונן מושייב  .1

 הרב מיכאל דרעי  .2

 משה שטה  .3

 יו"ר בית יד לבנים  -סימו אברהמי  .4

 נציג המשפחות השכולות  -שמואל שטובי  .5

 נציג המשפחות השכולות -ריימונד בסטקר  .6
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
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 -ועדת משנה לתכנון ולבניה 
 והבניה )ה( לחוק התכנון 18סעיף 

 רה"ע, יו"ר   -מיכאל וידל  .1

 מ"מ יו"ר הועדה -רונן מושייב  .2

 מ"מ יו"ר הועדה - שלומי פנטה .3

 אברהם דז'ורייב  .4

 עו"ד ראיס אבו סייף .5

 הרב איתן דהאן .6

 מיכאל מיכאלוב   .7

 יאיר דידי .8

 הרשות תמהנדס .9

 היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו .10

 הרשות לכבאות והצלה  תנציג -מורן עובד  .11

 נציגת השר לאיכות הסביבה  -אטנר שרון  .12

 מזכיר/ת הועדה .13
  נציגים בעלי הדעה המייעצת

 נציג שר הפנים
 נציג שר השיכון

 נציג שר הבריאות
 נציג בט"פ

 נציג שר התחבורה
 נציג רשות מקרקעי ישראל

 יועצים משפטיים חיצוניים של הרשות
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 
 
 

 ועדה לקביעת הסדרי תנועה 
 -מרור מקומית ע"י רשות ת

 )ב( לתקנות התעבורה18תקנה 
 יו"ר  -עו"ד מוסא סאבא  .1
 מאור אשש .2
 אברהם דז'ורייב  .3
 משה שטה .4
 נציג ציבור  -דוד אלימלך  .5
 נציג ציבור  -גבי ממן  .6
 נציג ציבור  -משה סימון .7
 הרשות תמהנדס .8
 מנהל מטה בטיחות בדרכים ברשות .9

 פיקוח עירוני ברשותמנהל מח'  .10
 מנהל מח' התברואה והגינון ברשות .11
 מנהל מדור פיתוח ותשתיות ברשות .12
 ממונה בטיחות ונגישות עירוני .13
 יועץ התנועה של הרשות .14
 נציג משטרה .15
 מזכירת הועדה  .16
 

 
 
 

 -רשות רישוי 
 לחוק התכנון והבניה 30סעיף 

ת ש הועדה המקומית או יושב ראש ועדיושב רא
המשנה של הועדה המקומית ומהנדס הועדה 

ין יהמקומית, יחדיו, יהיו רשות רישוי מקומית לענ
 .145מתן היתר לפי סעיף 

 
 יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 יועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו
 מבקר הרשות 

 
 

       
 
 
 
 -ועדת ערר לענייני ארנונה   

 יו"ר   -עו"ד אלנאבלסי )נבולסי( עבד  .1

 אלי בן שושה .2

 דויד לוי .3
 
 
 
 
 

  -ועדה לבטיחות בדרכים 
 ו לפקודת העיריות 149סעיף 

 יו"ר -סגן רה"ע  - מאור אשש .1

 רונן מושייב  .2

 עו"ד רונן רוטשטיין .3

 אבו גאנםעמאר  .4

 שמעון שלוש .5

 הרשות או מי מטעמו תמהנדס .6

 או מי מטעמוונוער מנהל אגף חינוך  .7

 קליטה ואסטרטגיה או מי מטעמו מהל מח'  .8

 מנהל מח' בטחון  ברשות או מי מטעמו .9

  מנהל המטה לבטיחות בדרכים ברשות .10

 מנהל מח' פיקוח וחניה ברשות .11

 נציג שר התחבורה .12

 ר' לשכת תנועה משטרת רמלה או מי מטעמו .13

 ר' לשכה ימת"א שפלה .14
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
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  -ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער 
 ז לפקודת העיריות  149סעיף 

 יו"ר -עו"ד רונן רוטשטיין .1
 שלומי פנטה  .2

 אור אשש מ .3

 הראל שוהם .4

 רותם כהן כחלון  .5

 נציג ציבור   -יאיר אנקרי   .6

 נציגת ציבור  -אנג'לה נחום .7

 נציגת ציבור -לודמילה יסקוב .8

 נציגת ציבור -גילי סבא  .9

 נציג ציבור - שלומי אוחנה  .10

 מנהל אגף החינוך ברשות .11

 מנהל מח' הרווחה ברשות .12

 איריס מסטאי  -מנהלת בית ספר יסודי שרת  .13

 נציג ארגון המורים העל יסודיים .14

 נציג הסתדרות המורים .15

 נעמי בלס  - יו"ר ועד ההורים העירוני .16

  יו"ר מועצת התלמידים העירונית .17

 מפקד תחנת המשטרה או מי מטעמו .18

 הנוער בעירנציג תנועות  .19

 נציג ארגון התנדבותי  .20

 מנהל יחידת הנוער ברשות .21
  מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 

 
 
 
    -ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים   
 ב' לפקודת העיריות 169סעיף   
 יו"ררה"ע,   -מיכאל וידל  .1

 סגן רה"ע  -מאור אשש .2

 עו"ד מוסא סאבא .3

 משה שטה  .4

  מנכ"ל הרשות .5

 נציג השר בעל תפקיד מקביל ברשות אחרת  .6
 לתפקיד הנדון במכרז

 יוזמן כמשקיף -היועץ המשפטי לרשות  .7
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ועדת חינוך 
 ט לפקודת העיריות 149סעיף 

 ר, יו"רה"ע -מיכאל וידל  .1
 סגן רה"ע -אברהם דז'ורייב  .2
 חברת מועצה - אורלי ארביב .3
 רונן מושייב .4
  עו"ד רונן רוטשטיין  .5
 אברהים ) מינו( אבו לבן  .6
 עו"ד מוסא סאבא  .7
 עמאר אבו גאנם .8
 מיכאל מיכאלוב  .9

 רותם כהן כחלון  .10
 אגף החינוך ברשות תמנהל .11
   לילנטלתיכון מנהלת  .12
 אביבית זיו  -בן צבי  יסודי מנהלת בי"ס  .13
 רבאב נאסר -מנהלת מקיף אורט הערבי  .14
 נעמי בלס -או נציגו יו"ר ועדת הורים מרכזי .15
 אדיר פרץ  -יו"ר מועצת התלמידים   .16
 נציג ציבור  -שלומי אוחנה  .17
 נציג ציבור  -פאיז מנסור  .18

 נציגת ציבור   -צילה מסטירוב  .17

 נציגת ציבור   -גילי סבא  .18

 נציג ציבור  -שלומי אוחנה  .19

 נציג ציבור -ג'קי אזולאי  .20
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 
 - מל"ח ) משק לשעת חירום( ועדת

 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל .1

מנכ"ל העירייה, ראש מטה ועדת  -רונן עזריה  .2
 מל"ח 

 מ"מ רמ"ט -אברהם דזו'רייב, סגן רה"ע  .3

מנהל אגף בטחון, מנהל מכלול  -איציק אסרף  .4
 ומבצעים

מ"מ מנהל פיקוח ושיטור עירוני ,  -פלי בן שבת  .5
 ממונה חירום עירוני

מנהל אגף לשירותים חברתיים,   -אייל קהלני  .6
 מנהל מכלול אוכלוסייה. 

מנהל אגף משאבי אנוש, מנהל   -גדעון צרפתי  .7
 מכלול משאבי אנוש. 

דובר העירייה, מנהל מכלול מידע   -עומר דוסטרי  .8
 לציבור.

מנהל אגף שפ"ע, מנהל מכלול   -דוד חביבה  .9
 לוגיסטיקה. 

הלת מנהלת אגף חינוך ונוער, מנ -נועה בן יוסף  .10
 מכלול חינוך. 

מ"מ מהנדסת העיר, מנהל   -יגאל שפושניקוב  .11
 מכלול הנדסה. 
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עדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול ו

 -מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים  
 יא לפקודת העיריות 149סעיף 

 יו"ר - עמאר אבו גאנם .1

 עו"ד רונן רוטשטיין  .2

 משה שטה  .3

 נציגת ציבור  - ענת אנגשטיין .4

 נציג ציבור -מאיר חן  .5

 נציג ציבור  -יוסי אביטן  .6

 מתאם מאבק בסמים ברשות .7

 מנהל מח' הרווחה ברשות .8

 מנהל אגף החינוך ברשות .9

 מנהל יחידת הנוער ברשות  .10

 מפקד משטרת רמלה או נציגו .11

 יו"ר מועצת התלמידים העירונית  .12

 הוריםנציג סיירת  .13
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים ועדה 
  - למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה

 יב לפקודת העיריות 149סעיף 
 יו"ר  -אברהם דז'ורייב .1

 שלומי פנטה .2

 הרב מיכאל דרעי  .3

 עמאר אבו גאנם .4

 הראל שוהם  .5

 נציג ציבור -אברהם בוכריס  .6

 או מי מטעמו  מנכ"ל הרשות .7

 או מי מטעמו  מנהל אגף החינוך ברשות .8

 או מי מטעמו  מח' הפיקוח ברשות מנהל .9

 או מי מטעמו מנהל מח' הביטחון ברשות .10

 או מי מטעמו  מנהל מח' הרווחה ברשות .11

 נציג משטרה .12
 

  מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

  
 

 -ועדה לאיכות הסביבה 
 י לפקודת העיריות 149סעיף 

 יו"ר  -שלומי פנטה  .1

 עו"ד רונן רוטשטיין  .2

 אברהים )מינו( אבו לבן  .3

 שמעון שלוש .4

 נציג ציבור    -יוסי בן חיים  .5

 ציבור   תנציג -דיגה  רויטל  .6

 נציג ציבור   - יוסי דבח  .7

 מנהל מח' התברואה .8

 מנהל היח' לאיכות הסביבה ברשות .9

 נציג השר להגנת הסביבה .10
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

  -ועדת ערר 
 המדינה )גמלאות( לחוק שרות 18סעיף 

 הועדה  ר"וי רה"ע ,  -מיכאל וידל  .1

 מנכ"ל הרשות או מי מטעמו .2

 גזבר הרשות או מי מטעמו .3

 היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו .4

 מבקר הרשות .5

 או מי מטעמו  מנהל אגף חינוך ונוער ברשות .6

 נציג ציבור  -אבי ברדה  .7
 

  - אתריםהועדה לשימור 
  התכנון והבניה לחוק 10סעיף 

  יו"ר רה"ע,  -מיכאל וידל  .1

 שלומי פנטה  .2

 עו"ד רונן רוטשטיין  .3

 מהנדסת העיר .4

 אדריכל הרשות  .5

 מנהל היח' לאיכות הסביבה ברשות .6
 

 דרך קבע לכל דיוני הועדה                     נויוזמ
 ומתכנן המחוז שבתחומו פועלת הועדה או נציג

 מבקר הרשות
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 לפקודת העיריות 150סעיף  -עדות רשות ו
 

 -ועדת הנהלה 
 לפקודת העיריות 147סעיף 

 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל  .1

 אורלי ארביב .2

 שלומי פנטה .3

 מאור אשש  .4

 הרב איתן דהאן .5

 אברהם דז'ורייב  .6

 עו"ד רונן רוטשטיין  .7

 עו"ד מוסא סאבא .8

 עו"ד ראיס אבו סייף  .9

 אברהים מינו אבו לבן  .10

 הרב מיכאל דרעי  .11

 רונן מושייב  .12

   אבו גאנם  עמאר .13
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 
 - ועדת שמות למקומות ציבוריים

 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל  .1

 מאור אשש  .2

 עו"ד מוסא סאבא  .3

 אברהם דז'ורייב  .4

 רונן מושייב  .5

 משה שטה .6

 ציבור  תנציג - לנה מזוז  .7

 נציג ציבור  -רו"ח דני בניטה .8
 

 ההועדבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני מ
 

 
 - הועדה לקשרי חוץ

 יו"ר  -עו"ד מוסא סאבא .1

 רה"ע  -מיכאל וידל  .2

 מאור אשש  .3

 עו"ד רונן רוטשטיין .4

 שלומי פנטה  .5

 הראל שוהם  .6

 יאיר דידי  .7

 קשרי חוץ ברשות ממונה .8

 אסטרטגיהקליטה ומנהל מחלקת  -אמיר וידר  .9

 נציג ציבור  -בני בנימין  .10

 
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 

 - תרבות אירועים וספורטעדת ו
 יו"ר  - דז'ורייבאברהם  .1

 מאור אשש .2

 שלומי פנטה .3

 עמאר אבו גאנם .4

 הראל שוהם .5

 רותם כהן כחלון .6

 נציגת ציבור -שרה בוכריס  .7

 נציג ציבור  -סטקר  בריימונד  .8

 מנכ"ל הרשות .9

 הרשות יתגזבר .10

 מנהל מח' משק ונכסים ברשות .11

 מנהל מח' ספורט ואירועים ברשות .12
 

 הדיוזמן דרך קבע לדיוני הוע מבקר הרשות

  -ועדת תיירות עירונית 
 עו"ד רונן רוטשטיין  .1

 שלומי פנטה .2

 ד ראיס אבו סייף עו" .3

 יאיר דידי  .4

 ציבור נציג -דויד שובט  .5

 ר ונציג ציב -בני בנימין .6

  נציג ציבור -אדי מורדכייב  .7

 הרשות תמהנדס .8

 היועץ המשפטי של הרשות .9

 מנהל התיירות בקרן רמלה  .10
 מנהל מח' אסטרטגיה ברשות   . 11
 בקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדהמ



 בס"ד

6 

 

 
 
 

  -ועדת רישוי וקידום עסקים עירונית 
 רה"ע, יו"ר -מיכאל וידל  .1

 דז'ורייבאברהם  .2
  גאנםאבו  עמאר .3

 עו"ד מוסא סבא .4

 שמעון שלוש .5

 ציבור תנציג -  -אלינור בן נעים .6

 נציג ציבור -ג'קי אזולאי .7

 נציג ציבור  -דניאל צריקר .8

 נציג ציבור   -אודי אבידן  .9

 עובד רשות   -אושרי חמו  .10

 מנהל מח' תברואה ברשות .11

 מנהל היח' לאיכות הסביבה ברשות .12

 נציג אגף ההנדסה .13

 היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו .14

 
   מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 

 
 
 

  -פיתוח ועדה למתן הנחות מאגרות
 יו"ר  -מאור אשש  .1

 אברהם דז'ורייב .2

 עו"ד ראיס אבו סייף  .3

 יאיר דידי .4

 או מי מטעמו  מנכ"ל הרשות .5

 מטעמו או מי  היועץ המשפטי לרשות .6

 גזבר הרשות .7

 מנהל מח' רווחה או מי מטעמו .8

 מנהל מח' פיקוח על הבניה .9

 
 הועדהר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני קמב

 
 

   - ועדת תמיכות ליחידים
 יו"ר -מאור אשש .1

 מנכ"ל העירייה או מי מטעמו  .2

 מנהל מחלקת רווחה או מי מטעמו  .3
 מנהל אגף החינוך והנוער או מי מטעמו .4

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

 - הועדה לבחירת יקירי העיר
 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל .1
 אורלי ארביב .2
 מאור אשש .3
 אברהם דז'ורייב  .4
 יאיר דידי  .5
 נציג ציבור  -אלי בן שושה  .6
 נציג ציבור   -דוד לוי .7
 נציג ציבור   -אבי ברדה  .8
 מנכ"ל העירייה או מי מטעמו  .9

 מנהל מח' רווחה או מי מטעמו  .10
 מנהל אגף החינוך והנוער או מי מטעמו .11
 מרכזת הועדה  .12

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

   -הועדה לקידום מעמד האישה 
 יו"ר  -  אורלי ארביב .1
 מאור אשש  .2
 רותם כהן כחלון .3
 שלומי פנטה .4
 נציגת ציבור  -שרה בוכריס  .5
 נציגת ציבור -אוקסנה בורכוב  .6
 נציגת ציבור  -עו"ד נטלי יצחק  .7
  יו"ר נעמ"ת  - מירי בלחסן  .8
 יועצת רה"ע לענייני מעמד קידום האישה ברשות .9
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה      

 
          

 
 
 
 

 
 -ועדת רווחה  

 יו"ר  - הרב איתן דהאן .13
 אורלי ארביב .14
 רונן מושייב .15
 אברהים )מינו( אבו לבן .16
 רותם כהן כחלון .17
 נציג ציבור  -יחיאל נזרי  .18
 נציג ציבור  -אבי לוינסון  .19

  הועדה מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  
                                                                          -ועדת ליסינג   

 יו"ר  -הרב מיכאל דרעי .1
 מנכ"ל העירייה  .2
 היועץ המשפטי לעירייה  .3
 גזבר העירייה  .4
 מנהל אגף משאבי אנוש .5
 מנהל מחלקת משק ונכסים .6
 קצין רכב  .7

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
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 ועדת היגוי   - הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול     

 רה"ע, ויו"ר הועדה   -מיכאל וידל  .1
 חבר מועצה   -אברהם דז'ורייב  .2
 מנכ"ל העירייה או מי מטעמו  .3
 מפקד תחנת משטרת רמלה או מי מטעמו .4
 מנהל התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית .5
 מנהל אגף החינוך והנוער או מי מטעמו .6
 מנהל המח' לשירותים חברתיים או מי מטעמו .7
 דובר העירייה או מי מטעמו .8
 מנהל מח' פיקוח ושיטור עירוני או מי מטעמו .9

 מנהל המוקד עירוני או מי מטעמו .10
 מנהל יח' הנוער העירונית או מי מטעמו .11
 מנהל מרכז גישור או מי מטעמו .12

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לכל דיוני הועדה    
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 דירקטוריונים, תאגידים, חברות עירוניות וועדי מנהל
 

 קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח 
 :נבחרי ציבור

 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל   .1

  אורלי ארביב .2

 מאור אשש .3

 עו"ד רונן רוטשטיין  .4

 משה שטה   .5
 

 נציגי ציבור:
 רו"ח יצחק ראט .1
 אריה סולומון )לייבלה( .2

 אליהו יגודייב  .3

 ראניה מרג'יה .4
 פילוסוף עו"ד אלה .5
 

 :עובדי רשות
 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה .1

 מנהלת מח' שירות ובקרה  - שירי ארגמן  .2

 מנהלת אגף שירות -דנה וינוקור  .3

 סגנית מחלקת הכנסות -עו"ד זוהר ברבר  .4

  GISמנהלת מח' תכנון  -נעמי טרדנוב  .5
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 
 

 ( בע"מ 2005החברה למימון רמלה )
 נבחרי ציבור:

 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל  .1

 אברהם דז'ורייב  .2

 רונן מושייב  .3

 הראל שוהם  .4
 

 נציגי ציבור: 
 רו"ח דניאל בניטה  .1

 אבי גננירו"ח  .2

 סטיב פאנוס  .3

 אוקסנה בורכוב  .4
 

 עובדי רשות:
 גזברית הרשות  -רוזה עללאל  .2

 כלכלנית אגף החינוך והנוער  -ליזי בסון .3

 ס. מנהלת מח' קליטה -גלית פוני  .4

 הכנסות אגף מנהלת  -נירית טננבאום  .5
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 (512168733חברה כלכלית לרמלה בע"מ)ח.פ 
 :                                                                                    נבחרי ציבור       

 רה"ע, יו"ר  -.  מיכאל וידל  1
 .  אברהם  דז'ורייב  2       
 .  רותם כהן כחלון                                                            3       
 נציגי ציבור:                                                                                                                        

 .לירון פוקס 1
  .אילאיל פודלישבסקי לביא2       
 .רו"ח דניאל בניטה 3       
 :המקומית עובדי רשות      

 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה  .1
 ס. גזברית העירייה -שגיא רוזנבלט .2
 מנהלת אגף הכנסות  -נירית טננבאום  .3
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

החברה העירונית רמלה לספורט ותרבות 
 ע"מ )חל"צ(ב

 נבחרי ציבור:       
 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל  .1
 עו"ד מוסא סאבא .2
 רותם כהן כחלון  .3
 נציגי ציבור:        

 יוסי גזאל .1
 שמואל בן מרדכי .2
 לנה מזוז .3

 עובדי רשות:       
מנהל המנהלת להתחדשות  - לביא היציג .1

   עירונית
 מנהלת פרויקטים  -ענת ברמי  .2
 מנהלת אגף שירות   -דנה וינוקור  .3
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה       
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 איגוד ערים איילון 
 לביוב, ביעור, יתושים וסילוק אשפה 

 רה"ע  -מיכאל וידל .4

 אברהם אילוז .5

 מאור מאיר אשש  .6
 
 

 רשות ניקוז ירקון
 מהנדסת הרשות  -ז'אנה סולובייצ'יק  .7

 (236החלטה מס'  12/2010-13)החלטת מועצה 

 
 
 

 תאגיד ת.מ.ר מים וביוב                                    
      :נבחרי ציבור  

  עו"ד מוסא סבא .1

 שלומי פנטה .2
 נציגי ציבור:     

 דויד ברזילי .3

 שמוליק בן מרדכי .4
 :עובדי רשות

 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה  .5

 מח' משפטית -בסאד  שירעו"ד  .6
 מח' הכנסות  -אולגה אוזן  .7

  
 

 
  -חברי הנהלת המתנ"ס 

 יו"ר  -עו"ד אלי אוליאל  .1

  נציג החברה למתנ"סים .2

   נציג החברה למתנ"סים .3

 נציג הסוכנות היהודית .4

 נציג הסוכנות היהודית  .5

 הרשות המקומית נציג מנכ"ל,   - רונן עזריה .6

 , נציג הרשות המקומיתרה"ע סגן-אשש מאור  .7

 סגן, נציג הרשות המקומית -אברהם דז'ורייב .8

 חבר מועצה, נציג הרשות המקומית  -משה שטה .9

 נציגת הרשות המקומית - דנה וינוקר .10

 נציגת ציבור   -לימור יהב   .11

 נציג ציבור  -מנשה יצחק  .12

 נציג ציבור  -אברהם בוכריס .13

 ציבור  תנציג -חן אינגה  .14

 ציבור  נציג -שלומי אוחנה  .15
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני ההנהלה

 חברי הנהלת המתנ"ס הערבי 
 יו"ר  -אברהים מינו אבו לבן .1

 עו"ד ראיס אבו סייף .2

 ג'ובראן עו"ד פאדי .3

 יוסף אלקרם .4

 אבי גועאנה  רו"ח  .5

  אדהם אבו לבן  .6

 אנואר מוגרבי .7

 סחר עיסאווי  .8

 פאתן שמרוך  .9

 גסאן מונייר .10

 עאדל אלעביד .11

 ז'קלין ווהאב .12

 רו"ח סוניה מסעוד .13

 נציג חברת המתנ"סים .14
 

 יוזמן דרך קבע לדיוני ההנהלהמבקר הרשות 
 

 
 

 ועדי מנהל של בתיה"ס התיכוניים
 - עמל, לילנטל, אומנים, מקיף ערבי

 רה"ע, יו"ר -מיכאל וידל   .1

 מנכ"ל הרשות .2

 גזבר הרשות .3

 מנהל אגף חינוך ונוער ברשות .4

 מחזיק תיק החינוך ברשות .5
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני ההנהלה
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 מקצועיותועדות 
 

 - ועדת הקצאות מקרקעין ומבני ציבור
 7/2004חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

 הרשות עובד שהינו נציגו או הרשות ל"מנכ .1
 גזבר הרשות או נציגו שהינו עובד גזברות  .2
היועץ המשפטי לרשות או נציגו שהינו עובד  .3

 הרשות המשפטית של הלשכה
אגף מהנדס הרשות או נציגו שהינו עובד  .4

 ההנדסה של הרשות
העובד האחראי /מנהל מחלקת הנכסים ברשות .5

 על תחום הנכסים ברשות.
 מזכירות העירייה  .6
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

   -ועדת רכש ובלאי
 לתקנת העיריות הסדר רכישות 5תקנה 

גזבר הרשות או נציגו שהינו עובד גזברות  .1
 הרשות

 מטעמומי היועץ המשפטי לרשות או  .2

 כלכלן אגף ההנדסה .3
או מי  נכסים ברשותמשק ומנהל מחלקת  .4

 מטעמו

 מזכירות העירייה  .5
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 
 - לתיקון ליקויים בדו"ח המבקרהועדה 

 העיריות ודתלפק א 1 ג 017לפי סעיף 
  יו"ר - הרשות ל"מנכ .1

 גזבר הרשות .2

 היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו .3

 מנהלת אגף תיאום עירוני .4

 מזכירות העירייה  .5
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

 -ת פיטורין ועד
 העיריות ודת( לפק2א ) 171לפי סעיף 

  יו"ר - הרשות ל"מנכ .1

 גזבר הרשות .2

 היועץ המשפטי של הרשות .3

 מנהל אגף משאבי אנוש .4
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 
  -ועדת תרומות

 יו"ר  -מנכ"ל הרשות או מי מטעמו  .1
 היועץ המשפטי לרשות או מי מטעמו .2
 גזבר הרשות או מי מטעמו   .3
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

  - ועדת תמיכות מקצועית
 מנכ"ל הרשות או מי מטעמו .1

 גזבר העירייה או מי מטעמו .2

 היועץ המשפטי או מי מטעמו .3

 לנושא התמיכהמנהל המח'/היחידה הרלוונטית  .4
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

 
   -הועדה לבטיחות ולגהות

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה
 יו"ר   -מנכ"ל הרשות או מי מטעמו  .1

 מנהל אגף משאבי אנוש .2

 מנהל מח' התברואה .3

 יו"ר ועד העובדים .4

 ממונה הבטיחות ברשות .5

 יגאל שמש  .6
 יהושע כהן  .   8

 יוזמן דרך קבע לדיוני הועדהמבקר הרשות 
 

 
  - ועדת השקעות ברשות המקומית

 יו"ר  -גזבר הרשות  .1

 מנהל מח' הכנסות .2

 כלכלן אגף ההנדסה .3

 עובד רשות ימונה בהמשך .4

 עובד רשות ימונה בהמשך .5
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
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                                                  ועדה יישובית 
   - תכנית הלאומית לילדים בסיכוןל
 יו"ר  -מנכ"ל העירייה  .1
 מנהל אגף חינוך ונוער ברשות .2
 מנהל מח' הרווחה ברשות .3
 מנהל מח' הקליטה ברשות .4
 אחות מפקחת נפתית משרד הבריאות .5
 אחות מפקחת אזורית משרד הבריאות .6
 ברשות ראש צוות ילד ונוער .7
 ברשות ראש צוות עבודה קהילתית .8
 רכש התכנית הלאומית לילדים בסיכון ברשות .9

 ממונה מחוזית התכנית הלאומית .10
 נציג משרד הבינוי והשיכון  .11
  נציג ציבור     .12

 
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 
 

  מקצועיתועדה 
   - 2000חוק עזר לרמלה )שילוט(, התש"ס 

 היו"ר  -מהנדס העיר או מי מטעמו  .1
 יועץ משפטי של הרשות או מי מטעמו .2
 מח' הכנסות -עו"ד זוהר ברבר  .3

 מנהל מח' תברואה ורישוי עסקים .4

 עיראדריכל ה .5
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