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  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
 עדי שטרנברג  .2
 מיכאל מיכאלוב  .3
 

   מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
  

 

  -ועדה הנחות בארנונה 
 ד לפקודת העיריות 149סעיף 

 יו"ר -הרב מיכאל דרעי  .1

 אברהם אילוז  .2

 אברהים )מינו( אבו לבן  .3

 יאיר דידי  .4

 היועץ המשפטי לרשות או מי מטעמו .5

 הרשות או מי מטעמו יתגזבר .6

 מח' הכנסות או מי מטעמו תמנהל .7

 מנהל מח' הרווחה או מי מטעמו.   9 .8
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

      
 
 -עדה לקליטת עליה ו

 ה לפקודת העיריות 149סעיף 
 יו"ר  -דז'ורייב אברהם  .1
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 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
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 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
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 -ועדת משנה לתכנון ולבניה 
 )ה( לחוק התכנון והבניה 18סעיף 

 רה"ע, יו"ר   -מיכאל וידל  .1

 מ"מ יו"ר הועדה -רונן מושייב  .2

 אברהם דז'ורייב  .3

 עו"ד ראיס אבו סייף .4

 הרב איתן דהאן .5

 מיכאל מיכאלוב   .6

 הראל שוהם  .7

 הרשות תמהנדס .8

 היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו .9

 הרשות לכבאות והצלה תנציג  -מיכל בן שבת  .10

 נציג הרשות לכבאות והצלה  -אלון מילוא .11

 נציגת השר לאיכות הסביבה  -שרון אטנר  .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
 הרשותיועצים משפטיים חיצוניים של 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 
 

 ועדה לקביעת הסדרי תנועה 
 -ע"י רשות תימרור מקומית 

 )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

 הרשות תמהנדס .7

 בדרכים ברשותמנהל מטה בטיחות  .8

 מנהל מח' פיקוח עירוני ברשות .9

 מנהל מח' התברואה והגינון ברשות .10

 מנהל מדור פיתוח ותשתיות ברשות .11

 ממונה בטיחות ונגישות עירוני .12

 יועץ התנועה של הרשות .13

 נציג משטרה .14

 מזכירת הועדה   -האב ונטלי ו .15
 

 
 

 -רשות רישוי 
 לחוק התכנון והבניה 30סעיף 

ת המקומית או יושב ראש ועדש הועדה יושב 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
 שות הרר קמב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -ועדה לבטיחות בדרכים 
 לפקודת העיריותו  149סעיף 

 יו"ר -רונן מושייב .1

 עו"ד רונן רוטשטיין .2

 עדי שטרנברג .3

 הרשות או מי מטעמו תמהנדס .4

 או מי מטעמוונוער מנהל אגף חינוך  .5

 קליטה ואסטרטגיה או מי מטעמו מהל מח'  .6

 מנהל מח' בטחון  ברשות או מי מטעמו .7
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  -ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער 
 ז לפקודת העיריות  149סעיף 

 יו"ר -עו"ד רונן רוטשטיין .1

 שלומי פנטה  .2

  מאור אשש .3

 הראל שוהם .4

 רותם כהן כחלון  .5

 נציגת ציבור   -רעות גולדמן  .6

 נציגת ציבור  -אנג'לה נחום .7

 נציגת ציבור -לודמילה יסקוב .8

 מנהל אגף החינוך ברשות .9

 מנהל מח' הרווחה ברשות .10

 מנהלת בית ספר שרת  .11

 נציג ארגון המורים העל יסודיים .12

 נציג ארגון מורי אגודת ישראל .13

 נציג הסתדרות המורים .14

 ם העירוניתיו"ר מועצת התלמידי .15

 יו"ר ועד ההורים העירוני .16

 מפקד תחנת המשטרה או מי מטעמו .17

 נציג תנועות הנוער בעיר .18

 נציג ארגון התנדבותי  .19

 מנהל יחידת הנוער ברשות .20
  מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 
 

 
 
 

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

 אברהם אילוז .2

 עו"ד מוסא סאבא .3

 יאיר דידי  .4

 נציגת ציבור  -זינה יסקוב .5

 מנכ"ל הרשות .6

נציג השר בעל תפקיד מקביל ברשות אחרת לתפקיד  .7
 הנדון במכרז

 יוזמן כמשקיף  -היועץ המשפטי לרשות  .8
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

 -ועדת חינוך 
 לפקודת העיריותט  149סעיף 

 ר, יו"רה"ע -מיכאל וידל  .1
 עו"ד יעל אגמי  .2
 אברהם דז'ורייב  .3
 רונן מושייב  .4
 מיכאל מיכאלוב  .5
 רותם כהן כחלון  .6
 אברהים ) מינו( אבו לבן  .7
 עו"ד מוסא סאבא  .8
 נאיף אבו סוויס  .9

 מנהל אגף החינוך ברשות .10
   לילנטלמנהלת  - נועה בן יוסף .11
 מנהלת בי"ס בן צבי   -אביבית זיו  .12
 מנהלת מקיף אורט הערבי  -רבאב נאסר  .13
 יו"ר ועדת הורים מרכזי או נציגו . 14
 יו"ר מועצת התלמידים . 15

 נציג ציבור  -פאיז מנסור  .16

 נציגת ציבור  -זינה יסקוב  .17

 נציגת ציבור   -צילה מסטירוב  .18
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 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
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עדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול ו
 -מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים  

 יא לפקודת העיריות 149סעיף 
 יו"ר -אברהם אילוז .1

 נאיף אבו סויס  .2

 משה שטה  .3

 ענת אנגשטיין -נציגת ציבור .4

 נציג ציבורמאיר חן  .5

 נציג ציבור  -יוסי אביטן  .6

 מנהל מח' הרווחה ברשות .7

 מנהל אגף החינוך ברשות .8

 מתאם המאבק בסמים ברשות  .9

 בי"ס על יסודי  תמנהל -רבאב נאסר  .10

 נציגת הרשות הלאומית למלחמה בסמים .11

 מפקד משטרת רמלה או נציגו .12

 רכזת מניעה והסברה בחינוך  .13

 יו"ר מועצת התלמידים העירונית  .14

 סיירת הורים  -יצחק בוצר  .15
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

נתונים הנוגעים ועדה לאיסוף וניתוח 
  - למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה

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

 אברהם אילוז  .2

 הרב מיכאל דרעי  .3

 הראל שוהם .4

 נאיף אבו סוויס  .5

 נציג ציבור -אברהם בוכריס  .6

 מנכ"ל הרשות .7

 מנהל אגף החינוך ברשות .8

 מנהל מח' הפיקוח ברשות .9

 ברשותמנהל מח' הביטחון  .10

 מנהל מח' הרווחה ברשות .11

 יועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשות  .12

 נציג משטרה .13
 

  מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

  
 

 -ועדה לאיכות הסביבה 
 י לפקודת העיריות 149סעיף 

 יו"ר  -רונן מושייב .1

 עו"ד רונן רוטשטיין  .2

 אברהים )מינו( אבו לבן  .3

 עדי שטרנברג  .4

 נציג ציבור    -יוסי בן חיים  .5

 נציג ציבור   -ליאת דיגה  .6

 נציג ציבור   -עזרא בן משה  .7

 מנהל מח' התברואה .8

 אחראי תחום איכות הסביבה ברשות .9

 נציג השר להגנת הסביבה .10

נציגת ארגון ירוק חיים   -ליאה שטיינברג  .11
 וסביבה 

 
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 
  -ועדת ערר 

 המדינה )גמלאות( לחוק שרות 18סעיף 
 רה"ע , היו"ר  -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

 מנהל אגף חינוך ונוער ברשות .6

 נציג ציבור  -יוסף גזאל  .7

 נציג ציבור  -אבי ברדה  .8
  נציג ציבור  -.     אלי בן שושה9

  - אתריםהועדה לשימור 
  התכנון והבניה לחוק 10סעיף 

  יו"ר רה"ע,  -מיכאל וידל  .1

 שלומי פנטה  .2

 עו"ד רונן רוטשטיין  .3

 עדי שטרנברג  .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

 אברהם אילוז .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

 מינו אבו לבן  אברהים .10

 הרב מיכאל דרעי  .11

 רונן מושייב  .12
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 

 
 - ועדת שמות למקומות ציבוריים

 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל  .1

 מוסא סאבא עו"ד  .2

 מאור אשש .3

 אברהם דז'ורייב  .4

 רונן מושייב  .5

 משה שטה .6

 דוד ברזילי  -נציג ציבור .7

 רו"ח דני בניטה  -נציג ציבור .8
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 
 - הועדה לקשרי חוץ

 יו"ר  -עו"ד מוסא סאבא .1

 אברהם אילוז .2

 עו"ד רונן רוטשטיין .3

 שלומי פנטה  .4

 הראל שוהם  .5

 יאיר דידי  .6

 נציגת ציבור -שרה בוכריס  .7

 נציג ציבור  -עו"ד דימטרי שאהין .8

 אחראי קשרי חוץ ברשות .9

 מנהל מחלקת אסטרטגיה -מר אמיר וידר  .10
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

 
 - תרבות אירועים וספורטועדת 

 יו"ר  -אברהם אילוז  .1

 מאור אשש .2

 אברהם דז'ורייב  .3

 שלומי פנטה .4

 רונן מושייב  .5

 הראל שוהם .6

 רותם כהן כחלון .7

 נציגת ציבור -שרה בוכריס  .8

 נציג ציבור  -יוסף פינטו  .9

 נציג ציבור  -סטקר  בריימונד  .10

 מנכ"ל הרשות .11

 הרשות יתגזבר .12

 מנהל מח' משק ונכסים ברשות .13

 מנהל מח' ספורט ואירועים ברשות .14
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

 - ועדת משנה לתמיכות
 אברהם אילוז .1

 מאור אשש .2

 עו"ד מוסא סאבא  .3

 רונן מושייב .4

 יאיר דידי  .5

 מנכ"ל הרשות  .6

 יועץ משפטי של הרשות .7

 הרשות יתגזבר .8

 מנהל מחלקה רלוונטי .9
 הבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדמ

  -ועדת תיירות עירונית
 עו"ד רונן רוטשטיין  .1

 שלומי פנטה .2

 ד ראיס אבו סייף עו" .3

 יאיר דידי  .4

 נציגת ציבור -נטע רובין .5

  נציג ציבר  -דניאל צריקר .6

 הרשות תמהנדס .7

 היועץ המשפטי של הרשות .8

 מנהל התיירות בקרן רמלה  .9
 מנהל מח' אסטרטגיה ברשות     . 7

 
 בקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדהמ
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 - ועדת רישוי עסקים

 יו"ררה"ע,  -מיכאל וידל  .1

 מאור אשש  .2

 הרב איתן דהאן  .3

 מיכאל מיכאלוב  .4

 נציג ציבור -רו"ח ערן בוכריס  .5

 נציג ציבור  -דניאל צריקר .6

 נציג ציבור -אושרי חמו  .7

 מנהל מח' תברואה ברשות .8

 היח' לאיכות הסביבה ברשותמנהל  .9

 נציג אגף ההנדסה .10

 היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו .11
 

   מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
         

 
 
 - ועדה למתן הנחות מאגרות פיתוח 
 יו"ר  -אברהם אילוז .1

 מאור אשש .2

 עו"ד ראיס אבו סייף  .3

 יאיר דידי .4

 מנכ"ל הרשות .5

 היועץ המשפטי לרשות .6

 הרשותגזבר  .7

 מנהל מח' רווחה או מי מטעמו .8

 מנהל מח' פיקוח על הבניה .9
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 

 
 - הועדה לבחירת יקירי העיר

 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל .1

 אברהם אילוז .2

 אברהם דז'ורייב  .3

 רותם כהן כחלון  .4

  ציבור נציג -אלי בן שושה  .5

 נציג ציבור   -דוד לוי .6

 נציג ציבור   -אבי ברדה  .7

 מנכ"ל העירייה או מי מטעמו  .8

 מנהל מח' רווחה או מי מטעמו  .9

 מנהל אגף החינוך והנוער או מי מטעמו .10

 עו"ד שלי ביטון  -מרכזת הועדה  .11
 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 
 
 

   - מעמד האישה הועדה לקידום
 יו"ר  - אורלי ארביב לנקרי .1

 מאור אשש  .2

 כהן כחלוןרותם  .3

 נציגת ציבור  -שרה בוכריס  .4

 נציגת ציבור -אוקסנה בורכוב  .5

 נציגת ציבור   -עו"ד נטלי יצחק  .6

 נציגת ציבור  -אסתר אבבה .7

 ע לענייני מעמד קידום האישה ברשותיועצת רה" .8

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה      
          
           

 
 
 
 
 
 

 
 

 -ועדת רווחה     
 יו"ר  -מאור אשש  .1

 רונן מושייב .2

 רותם כהן כחלון .3

 נציג ציבור  - יחיאל נזרי .4

 נציג ציבור -אבי לוינסון .5

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 
 
   - ועדת תמיכות ליחידים  

 יו"ר  -מאור אשש .1

 מנכ"ל העירייה  .2

 מנהל מחלקת רווחה או מי מטעמו  .3

אגף החינוך והנוער או מי מנהל  .4
 מטעמו

 דרך קבע לדיוני הועדהמבקר הרשות יוזמן 
 
 

                                                                          -ליסינגועדת            
 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

 יוזמן דרך קבע לדיוני הועדהמבקר הרשות 
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   -ועדת תרבות לוותיקים 
 זהבה קורן  .1

 מנהל המחלקה לשירותים חברתיים .2

 מנהל מח' קליטה ואסטרטגיה  .3

 מנהל מרכז קשתות וקמפוס  .4

 נציג מתנ"ס  .5

 נציגת ציבור   -שרה בוכריס  .6

 נציגת ציבור   -בלה פולטוב  .7

 נציגת ציבור  -רימה לוניסון .8

 נציגת ציבור   -יהודית בוקובזה  .9

 

 

 
          

 ועדת היגוי   - הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול   
 רה"ע, ויו"ר הועדה   -מיכאל וידל     

 מ"מ ראש העיר  -אברהם אילוז     

 חבר מועצה   -אברהם דז'ורייב     

 או מי מטעמו  מנכ"ל העירייה    

 מפקד תחנת משטרת רמלה או מי מטעמו    

 מנהל התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית    

 מנהל אגף החינוך והנוער או מי מטעמו    

 מנהל המח' לשירותים חברתיים או מי מטעמו    

 דובר העירייה או מי מטעמו    

 מנהל מח' פיקוח ושיטור עירוני או מי מטעמו    

 מנהל המוקד עירוני או מי מטעמו    

 מנהל יח' הנוער העירונית או מי מטעמו    

 מנהל מרכז גישור או מי מטעמו    

 מבוקש לאשר האמור לעיל.    
 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

 אברהם אילוז .2

 מאור אשש .3

 עו"ד רונן רוטשטיין  .4

  משה שטה  .5
 

 נציגי ציבור:
 יצחק ראטרו"ח  .1

 אריה סולומון )לייבלה( .2

 רו"ח סלים מנייר  .3

 ראניה מרג'יה .4

 אורלי ארביב  .5
 

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

 משנה ליועמ"ש - עו"ד סופי ויטלם .2

 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון  .3

 סגנית מחלקת הכנסות -עו"ד זוהר ברבר  .4

 אזרחות פעילה רכזת  -לני ממן .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  .1

 כלכלנית אגף החינוך והנוער  -ליזי בסון .2

 כלכלן אגף הנדסה   - עוז בן שלוש .3

 מנהלת מח' הכנסות  -נירית טננבאום  .4
 

 יוזמן דרך קבע לדיוני הועדהמבקר הרשות 

 חברה כלכלית בתחום ההתחדשות העירונית 
 :נבחרי ציבור

 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל  .1

 מאור אשש .2

 שלומי פנטה  .3

 אברהם דז'ורייב  .4

 עדי שטרנברג  .5
 

 נציגי ציבור:
 רו"ח משה נחמני .1

 דוד ברזילי  .2

 בני בנימין  .3

 דורון שוקרני  .4

 אורי נחום  .5
 

 :עובדי רשות
 מהנדסת הרשות  -סולובייצ'יק ז'אנה  .1

 תב"עמח' מנהלת  -אפרת כהן .2

 אדריכל העיר  -שראל וינקלר  .3

 יתסגן גזבר  -שגיא רוזנבלט .4

 מזכירות העירייה -שלי ביטון עו"ד  .5
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני החברה

 דירקטוריון לייסוד תאגיד עירוני לספורט
 :נבחרי ציבור

  יו"ר   -אברהם אילוז .1

 מיכאל מיכאלוב  .2

 אברהם דז'ורייב  .3
 

 נציגי ציבור:
 דוד סבג .1
 יוסי גזאל   .2

 רמי חסנין  .3
 

 :עובדי רשות
 מנהל מח' ספורט ואירועים  -ניסים רון .1

 חשב בגזברות -קונסטנטין גורלניק .2

 מנהלת מח' גני ילדים -דנה  וינוקר .3
 

  מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני החברה
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 איגוד ערים איילון 
 לביוב, ביעור, יתושים וסילוק אשפה 

 רה"ע  -מיכאל וידל .1

 אברהם אילוז .2

 אשש  מאור מאיר .3
 

 רשות ניקוז ירקון
 מהנדסת הרשות  -ז'אנה סולובייצ'יק  .1

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

 
   -מים וביוב ת.מ.ר  תאגיד

 :נבחרי ציבור

 אברהם אילוז  .1

 אשש מאיר מאור  .2
 

 נציגי ציבור:
   אמנון כהן .   1

 דוד ברזילי.   2

 
 

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

 המשנה ליועמ"ש - עו"ד סופי ויטלם  .2

 מחלקת הכנסות  -אולגה אוזן .3
 
 

 

 
  -חברי הנהלת המתנ"ס 

 יו"ר  -עו"ד אלי אוליאל  .1

  נציג החברה למתנ"סים .2

   למתנ"סיםנציג החברה  .3

 נציג הסוכנות היהודית .4

 נציג הסוכנות היהודית  .5

 הרשות המקומית נציג - 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

 נציג הרשות המקומית -שמואל בן מרדכי  .10

 נציגת הרשות המקומית - עו"ד בטי ישראלי .11

 נציגת ציבור   -לימור יהב   .12

 נציג ציבור  -מנשה יצחק  .13

 נציג ציבור  -אברהם בוכריס .14

 ציבור  תנציג -חן אינגה  .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

 עאמר אבו גאנם .13

 רו"ח סוניה מסעוד .14

 נציג חברת המתנ"סים .15
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני ההנהלה
 

 
 

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

 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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 ועדות מקצועיות

 
 - 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

 הרשות
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.
 ות העירייה מזכיר .6
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

   -ועדת רכש ובלאי
 לתקנת העיריות הסדר רכישות 5תקנה 

 גזבר הרשות או נציגו שהינו עובד גזברות הרשות .1
 מי מטעמוהיועץ המשפטי לרשות או  .2

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

 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

 מזכירות העירייה  .4
 

 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
 

 יוזמן דרך קבע לדיוני הועדהמבקר הרשות 

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

 גזבר העירייה או מי מטעמו .2

 היועץ המשפטי או מי מטעמו .3

 מנהל המח'/היחידה הרלוונטית לנושא התמיכה .4
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 
 

   -הועדה לבטיחות ולגהות
 העבודהתקנות ארגון הפיקוח על 

 יו"ר   -מנכ"ל הרשות או מי מטעמו  .1

 מנהל אגף משאבי אנוש .2

 מנהל מח' התברואה .3

 יו"ר ועד העובדים .4

 מנהל מח' אחזקה .5

 ממונה הבטיחות ברשות .6

 ההנדסהנציג אגף  .7
 חבר ועדה  .   8

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

 
  - ועדת השקעות ברשות המקומית

 יו"ר  -גזבר הרשות  .1

 מח' הכנסותמנהל  .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

 
 לדיוני הועדהמבקר הרשות יוזמן דרך קבע 

 
 

  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

 דובר העירייה .6

 יוזמן לפי הצורך  -מנהל מדור חשמל ברשות  .7
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה
 

 - הועדה לחסכון במים
 יו"ר -מנכ"ל הרשות  .1

 מנכ"ל תאגיד המים ת.מ.ר .2

 מנהל מח' הכנסות  .3

 דובר העירייה .4

 מנהל היח' לאיכות הסביבה  .5

 מנהל מח' אחזקה .6

 נציג מחלקת פת"ש .7
 

 מבקר הרשות יוזמן דרך קבע לדיוני הועדה

 
 הועדה להענקת דרגות אישיות

 מנכ"ל הרשות .1

 היועץ המשפטי של הרשות .2
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