
 

   ועדות המועצה

 9.1.23עודכן בתאריך 

 
 יו"ר ועדה  סוג חברי ועדה שם הוועדה  

 ועדת הנהלה  1
דנה פינס, יעל ויסמן,  

 חגית קליר דרור פילץ, 
 מוטי לנדאו חובה

2 
ועדה מקומית לתכנון  

 ובנייה 

ועדה שמתקיימת 
מחוץ למועצה במצפה  

 אפק 
 חובה

מוטי לנדאו  
 נציג המועצה 

3 
לתכנון  ועדת משנה 
 ובנייה

ועדה שמתקיימת 
מחוץ למועצה במצפה  

 אפק 
 חובה

מוטי לנדאו  
 נציג המועצה 

 ועדת משק לשעת חירום  4

דרור  דפנה שפיגלמן, 
מנכ"ל, -טל דייןפילץ, 

רינה ינקו מנהלת 
ספרייה ומתנדבים,  

 קב"ט המועצה,-אבי
  סגן קב"ט, יוסי-יובל

שוטר קהילתי ,  -אוחיון 
 מנהלי מחלקות

 חובה
ליאור טוביה,  
מוטי לנדאו  

 מ"מ  

   ועדה לאיכות הסביבה 5

דפנה שפיגלמן, חגית  
קליר, ליאור שקלרש,  

עמי בן אמוץ, גיא 
ברעם, איל זיו, ורדה  

 צינמון 

          חגית קליר חובה/רשות

 ועדה לחזות ונוי  

דפנה שפיגלמן, חגית  
קליר, ליאור שקלרש, 

עמי בן אמוץ, גיא 
ברעם, איל זיו, ורדה  

 צינמון 

 רפי סוויד  רשות

 דורון ויסברוד  חובה אורן גור  ועדה לענייני ביקורת  6

7 
+   ועדת הנחות ארנונה

 ועדה לקליטת עליה  

גזברית,  -ליבי אורן גור, 
מנהלת רווחה,  -עידית

 יועמ"ש 
 דנה פינס חובה/רשות

8 

ועדה למאבק בנגע  
הסמים המסוכנים  

הועדה  +  כוהוללוא
)בוצע   למיגור אלימות

 איחוד ועדות(  

עידית  דרור פילץ, 
מנהלת -רוזנצוויג

קב"ט, -רווחה, אבי
-סגן קב"ט, תמי -יובל

 מנהלת מחלקת חינוך 

 דנה פינס חובה

9 
ועדת ערר לענייני  

 ארנונה

יורם בולקינד, עדי  
לבנה, איריס 

 טרכטנגוט, מיקי כהן 
 חובה

עשהאל/אייל  
 צדקיהו  

 ועדת מכרזים  10
דנה פינס, יעל ויסמן,  
דורון ויסברוד, דרור  

  פילץ

 דפנה שפיגלמן  חובה

 ועדת רכש ובלאי  11
- אביטלמנכ"ל, -טל

 מהנדסת. 
 ליבי באראם חובה



 

-מוזמנים: שירלי
אחראית רכש, 

מנהל/ת מחלקה  
 רלוונטיים 

 ועדת התקשרויות  12
יועץ מנכ"ל, -טל

 משפטי
 ליבי באראם חובה

 ועדת תמיכות  13
מנכ"ל, אילנית  -טל

 קטן, יועמ"ש 
 ליבי באראם חובה

 עמיר פורת   חובה דורון ויסברוד, ירון זהר ועדה חקלאית  14

15 

ועדה להנצחת זכרם של  
ועדה   + נרצחי טרור

)בוצע   להנצחת נופלים
 איחוד ועדות( 

חיים מלאך, עידית  
רוזנצוויג, יונה שאול,  

 יעקב שוורצמן 
 דנה פינס חובה

16 
להקצאת קרקעות  ועדה 

 ומבנים

 -מנכ"ל, שירלי-טל
מנהלת חשבונות  
-ראשית, אילנית קטן

רישוי עסקים, אביטל  
מהנדסת, יועמ"ש, -קינן

 יעל עדני 

 ליבי באראם חובה

 צוות לתיקון ליקויים  17
- מהנדסת, ליבי-אביטל

 גזברית
 טל דיין  חובה

18 
+ הנדסה  שימור אתרים 

 ואדריכלות 

מוטי לנדאו, יעל ויסמן,  

דורון ויסברוד, זאב  

אורן גור, דפנה    ליכטנזון,

שפיגלמן, עופר מגן,  

אביטל קינן, יורם  

בולקינד, ליאור שקלרש,  

,  רועי בר, יצחק מישאל 

אבי כהן, רונן מאירוביץ,  

 חזי חרמוני, דורית אלמוג 

 דנה פינס חובה/רשות

 באראםליבי  חובה טל דיין, יועמ"ש גבייה 19

 ועדת כספים  20

דנה פינס, דפנה  
שפיגלמן, אורן גור, יעל  

גזברית,  -ויסמן, ליבי
שמעון לאור, לינדה  

אשכנזי, ברוך בן צבי,  
עידית אפלמן, אבי  

כהן, אלי גולדשטיין,  
 מיקי צור 

 מוטי לנדאו רשות

21 

ועדת חינוך וקהילה +  
ועדה לקידום מעמד 
הילד ומעמד האשה  
 )בוצע איחוד ועדות( 

דנה פינס, דפנה  
שפיגלמן, זאב 

ליכטנזון, אורן גור,  
מנהלת מחלקת  -תמי

חינוך, חנוך רבינוביץ,  
רנן הרטמן, לי זכאי,  

מיכל מולדבסקי, נטלי 
זכאי, ורד נגר, יאיר  

ברנד, ליאת רבינוביץ,  
טלון,  קרן ניסנוב, עמי מ

 יעל ויסמן  רשות



 

יואב עצמון, שירה  
 הנטמן

22 
ועדת תנועה תחבורה  

ורשויות תמרור + ועדה  
 לבטיחות בדרכים  

אביטל אברהם בחרי, 
- אבימהנדסת, -ןקינ

קב"ט, יובל סגן קב"ט, 
נציג משטרת מסובים,  

משה בדש, עמיר 
 שכטמן, חיים מלאך 

 מוטי לנדאו רשות

 ועדת ספורט   23

לימור הרשקו, אפרת  
רן פרנקל, רונה  טהורי, 

עמיצור, שמוליק נגר,  
סמדר טורס, דורון  

אלמוג, יוסי מולדבסקי,  
דיאנה לוזון, עופר  

רוקח, גיל עצמון, אלון  
 דלמןיא

 רפי בכר  רשות

 ועדת בטחון וחירום  24

דפנה שפיגלמן, דרור  
מנכ"ל, -פילץ, טל דיין

 קב"ט המועצה,-אבי
-קב"ט, יוסיסגן -יובל

שוטר קהילתי, רינה  
ינקו, רן פרנקל, אלירן  

ניסים   ,מלכי, איל טורס
תשובה, חיים מלאך,  

שמעון לאור, חיים כהן,  
 , אלכס הראלרן ארנון

 רשות
ליאור טוביה,  
מוטי לנדאו  

 מ"מ  

 השקעות  25
שירלי טוטיאן, אורטל 

 נחום
 גזברית-ליבי  

 תרבות, אירועים וקהילה  26

,  דרור פילץדנה פינס, 
דפנה שפיגלמן, שוקי  
פרידמן מנהל מרכז  

התרבות, גליה הרטוב 
רכזת אירועי תרבות  

וקהילה, יפעת  
 גולדשטיין, ענת חן 

 ורד נגר  רשות

27 
ועד מנהל מרכז 

 התרבות 

מוטי לנדאו, טל דיין,  
שוקי פרידמן, תמי גיא,  

אנה פרומצ'נקו, יעל  
ברוידא, מיכאל רבין,  
 טל רבינא, דלית מוזס

 אתי אלעד רשות

 רישוי עסקים  28

זאב ליכטנזון, אילנית 
קטן, אביטל קינן,  

יועמ"ש, עשהאל חיים,  
 אלדד כורש

 דנה פינס רשות

 דיין טל  רשות ליבי באראם, יועמ"ש תרומות  29

 דנה פינס רשות ליבי, טל, יועמ"ש  ועדה למחיקת חובות  30
 


