
 

 

 19קדנציה  – יהיועדות העיר

  ועדת כספים 
  שם תואר

 1 יו"ר -משה פדלון ראש העיר

מ"מ  -איה פרישקולניק ס' ומ"מ רה"ע
 2 יו"ר

 3 עופר לוי ס' רה"ע

 4 אלעד צדיקוב חבר מועצה

 5 משה ועקנין חבר מועצה

 6 צבי ויס חבר מועצה

 7 ד"ר דרור בן עמי חבר מועצה

 8 דנה אורן ינאי חברת מועצה

 9 מאיה כץ חברת מועצה

 10 רונן וסרמן חבר מועצה

 11 יוסי קוממי חבר מועצה

 12 איל פביאן חבר מועצה

 
 
 

  ועדת מכרזים
  שם תואר

 1 יו"ר -משה ועקנין חבר מועצה

 ס' ומ"מ רה"ע
מ"מ  -פרישקולניקאיה 

 2 וסגנית רה"ע, מ"מ יו"ר

 3 עופר לוי ס' רה"ע

 4 צבי וייס חבר מועצה

 5 ירון עולמי חבר מועצה

 6 דניאל אייזנברג חברת מועצה

 7 יוסי קוממי חבר מועצה

 8 רונן וסרמן חבר מועצה

 9 מאיה כץ חברת מועצה



 

 

 
 

 ועדת מליאה לתכנון ובניה
  שם תואר

 1 יו"ר -פדלוןמשה  ראש העיר

 2 עפרה בל ס' רה"ע

 3 עופר לוי ס' רה"ע

 4 איתי צור חבר מועצה

 5 צבי וייס חבר מועצה

 6 ד"ר דרור בן עמי חבר מועצה

 7 ירון עולמי חבר מועצה

 8 אלעד צדיקוב חבר מועצה

 9 דנה אורן ינאי חברת מועצה

 10 משה ועקנין חבר מועצה

 11 מאיה כץ חברת מועצה

 12 תמי גרוסמן מועצה חברת

 13 רונן וסרמן חבר מועצה
 

 14 יריב פישר חבר מועצה

 15 יוסי קוממי חבר מועצה

 16 איל פביאן חבר מועצה

  17 סרג' קורשיא  נציג מועצת כפר שמריהו

 
 

 ועדת בקורת
  שם תואר

 1 יו"ר -מאיה כץ חברת מועצה

 2 איתי צור חבר מועצה

 3 אייזנברגדניאל  חברת מועצה

 4 ד"ר דרור בן עמי חבר מועצה

 5 יריב פישר חבר מועצה



 

 

 
 

 לתכנון ובניהמשנה ועדת 
  שם תואר

ראש העיר  -משה פדלון ראש העיר

 ויו"ר

1 

 2 מ"מ יו"ר -צבי וייס חבר מועצה

 3 מאיה כץ חברת מועצה

 4 דנה אורן חברת מועצה

 5 איל פביאן חבר מועצה

 6 בן עמיד"ר דרור  חבר מועצה

 7 סרג' קורשיא נציג מועצת כפר שמריהו

 
 

 ועדת הנחות בארנונה
  שם תואר

 1 יו"ר -משה ועקנין חבר מועצה

 2 איה פרישקולניק ס' ומ"מ רה"ע

 3 יוסי קוממי חבר מועצה

מנהל אגף הרווחה או מי  

 מטעמו

4 

 5 היועמ"ש או מי מטעמה 

 6 הגזבר או מי מטעמו 

 
 

 בדרכיםועדת בטיחות 
  שם תואר

 1 יו"ר -משה פדלון  ראש העירייה

 מועצה תחבר
מ"מ  - דניאל אייזנברג

 יו"ר
2 

 3 איל פביאן חבר מועצה

 4 דנה אורן ינאי מועצה תחבר

 5 אלעד צדיקוב חבר מועצה

 6 דניאל פרץ נציג ציבור

 7 הדר לוסטיג נציג ציבור



 

 

  שם תואר

 8 דוד בוקר נציג ציבור

 9 אגף תשתיותנציג  עירייהעובד 

 עירייהעובד 
נציג מחלקת תנועה 

 ובטיחות
10 

 11 ראש אגף החינוך עירייהעובד 

 12 עוז נהרי עירייהעובד 

 13 מיטל כהן רבוא עירייהעובד 

  
קצין תנועה משטרת 

 גלילות
14 

 נציג מתנדבים ית"ם   
15 

 ויקי פטל פהמשקי
16 

 רן בוסידאן משקיף
17 

 עמיר הרפז משקיף
18 

 
 

 ועדת חינוך
  שם תואר

 1 יו"ר -איה פרישקולניק ס' ומ"מ רה"ע

 2 מ"מ יו"ר –עפרה בל  ס' רה"ע

 3 עופר לוי ס' רה"ע

 4 דנה ינאי אורן חברת מועצה

 5 מאיה כץ חברת מועצה

 6 תמר גרוסמן חברת מועצה

 7 איתי צור חבר מועצה

 8 חגית איפרגן ויצמןמנהלת בי"ס 

 9 עופר אילות מנהל תיכון היובל

 10 נציג ועד הורים 

 11 נציג מועצת התלמידים 

 
 

 ועדת משנה להקצאת קרקעות
  שם תואר

 1 יו"ר -רה"ע משה פדלון ראש העיר

 2 צבי וייס חבר מועצה

 3 אלעד צדיקוב חבר מועצה



 

 

  שם תואר

 4 עופר לוי ס' ראש העיר וחבר מועצה

 5 רונן וסרמן חבר מועצה
 
 

 לשימור אתרים הועד
  שם תואר

 1 יו"ר -רה"ע משה פדלון ראש העיר

 2 חבר מועצה -צבי וייס חבר מועצה

 3 ס' רה"ע -עופר לוי חבר מועצה

חברת  -תמי גרוסמן חברת מועצה
 מועצה

4 

 5 ד"ר מרדכי נאור בעל דעה מייעצת

 6 אדר' מוניקה זר ציון סגנית מהנדס העירייה

 
 

 ועדת איכות הסביבה
  שם תואר

 .1 יו"ר -עופר לוי רה"עס' 

 .2 עפרה בל ס' רה"ע

 .3 דנה ינאי אורן חברת מועצה

 .4 יונתן יעקובוביץ חבר מועצה
מנהל היחידה לאיכות 

 .5 עמרי משעלי הסביבה

 .6 יעל פדר נציגת ציבור

 .7 ירדן רוזן 

נציג המשרד להגנת  
 .8 הסביבה

 
 

 ועדת השמות
  שם תואר

 1 יו"ר -משה פדלון ראש העיר

 2 יוסי קוממי חבר מועצה

 3 אלעד צדיקוב חבר מועצה

 4 עופר לוי סגן רה"ע

 5 דניאל אייזנברג חברת מועצה



 

 

  שם תואר

 6 צבי וייס חבר מועצה

 7 משה ועקנין חבר מועצה

 8 גלילה יבין  נציגת ציבור

 9 טובה רפאל נציגת ציבור

 10 גיל ליברזון נציג ציבור

 11 ציפי  נתנוב נציגת ציבור

 12 כץ יוסי נציג ציבור

 13 מאשה לובלסקי נציגת ציבור

 14 מירב משה ביטון נצית ציבור

 15 יעל פדר נציגת ציבור

 16 נאוה חרנם נציגת ציבור

 17 אהרון מסיקה נציג ציבור

 18 צורי ז'אן נציג ציבור

 19 רוני סיני נציג ציבור

 20 אלי צראף נציג ציבור

 21 רזניקרות  נציגת ציבור

 22 יעקב דקל נציג ציבור

 23 תמר לירם נצית ציבור

 24 שוש אבני נצית ציבור

 5 עו"ד אהוד לזר מנכ"ל העירייה

עובדת  -מרכזת הועדה
 26 רינה זאבי עירייה

מנהל האגודה  -איציק קבל עובד עירייה
 לתרבות הדיור

27 

 28 אגף הנדסה -עדי סדן עובד עירייה

 29 סיגל רבין 

 30 חיה שבתאי 

 31 עליזה כהנא עובדת עירייה

 

 

  



 

 

 
 ועדה לבחירת יקיר העיר

  שם תואר

 יו"ר -משה פדלון ראש העיר 
1 

 איה פרישקולניק רה"ע ס' ומ"מ
2 

   עופרה בל רה"ע 'ס
3 

 4 עופר לוי ס' רה"ע

 צבי וייס חבר מועצה
5 

 יהונתן יסעור חבר מועצה
6 

 ירון עולמי חבר מועצה
7 

 אלעד צדיקוב מועצהחבר 
8 

 יוסי קוממי חבר מועצה
9 

 יריב פישר חבר מועצה
10 

 מאיה כץ מועצה תחבר
11 

 ד"ר מרדכי נאור נציג ציבור
12 

 דליה ציזיק ציבור תנציג
13 

 ציון חכם נציג ציבור
14 

 ציון דנוך נציג ציבור
15 

 שמוליק טל נציג ציבור
16 

 ירון הררי  מבקר העירייה
17 

עובדת  -מרכזת הועדה
 רינה זאבי עירייה

18 

 צורי ז'אן נציג ציבור
19 

 
 

 ועדת הנצחה 
  שם תואר

 1 יו"ר -משה פדלון ראש העיר

 2 צבי וייס חבר מועצה

 3 דניאל אייזנברג מועצה תחבר

 5 אלעד צדיקוב חבר מועצה

 6 ירון עולמי  חבר המועצה 

 7 רונן וסרמן חבר מועצה

 8 מוזס שאול נציג ציבור

 9 אורי ציוני נציג ציבור



 

 

  שם תואר

 10 דליה ציזיק ציבור תנציג

 11 דניאל פרץ נציג ציבור

 12 נאווה חרנם ציבור תנציג

 13 עו"ד יונה מרקוביץ ציבור תנציג

 14 רות רזניק ציבור תנציג

 15 עו"ד אילן שרקון נציג ציבור

 16 צורי ז'אן נציג ציבור

 17 משה שפר נציג ציבור

 18 אהרון סלצברג עירייהעובד 

 עובד העירייה
סמנכ"ל  – ג'ו ניסימוב

 העירייה
19 

עובדת  -מרכזת הועדה
 עירייה

 20 רינה זאבי

 21 אילן קלרו יו"ר יד לבנים 

 
 

 ועדה לקידום מעמד הילד
  שם תואר

רה"ע ס' ומ"מ  1 יו"ר - איה פרישקולניק 

 2 עופר לוי  ס' רה"ע

 3 עולמיירון  חבר מועצה

 4 תמי גרוסמן מועצה תחבר

 5 רות רזניק יועצת/חברת כבוד

 6 שלומית רחמים נציגת ציבור 

 7 ליאור חיוט   נציג ציבור 

 8 נציג נוער מתנדב, טל אגאי משקיף

  9 פזית בכר נציגת ציבור 

 10 הבית היהודי נציג ציבור 

ציבור תנציג   11 צפי שומר  

ציבור תנציג    12 אלוןמירב  

 13 יעקב נחום  נציג עירייה

 14 אהרון סלצברג  נציג עירייה 

 15  מיכל גוטליב מנהלת בית ספר יסודי 

 16 רון פולק מנהל בית ספר על יסודי



 

 

  שם תואר

 17  נציג ארגון המורים 

 18 מירב בראונשטיין נציגת ועד הורים מרכזי 

  
יו"ר ועדת מועצת 

 19 תלמידים

 20 עופר גבאי נציג תנועות הנוער 

 21 נציג משטרת ישראל  
 
 

 ועדת קליטה ועולים ותיקים
  שם תואר

 1 יו"ר -צבי וייס חבר מועצה

 2 עפרה בל ס' רה"ע

 3 מאיה כץ חברת מועצה

 4 יעקב דקל נציג ציבור

 5 מריה דמסקי נציגת ציבור

 6 דודי שרוני נציג ציבור

 7 מרינה יופה נציגת ציבור

 8 דוד דהן נציג ציבור

 
 

 ועדת קניות )רכש ובלאי(
  שם תואר 

 יו"ר –יהודה בן עזרא  מנכ"ל העירייה 
1 

 ג'ו ניסימוב סמנכ"ל העירייה 
2 

 שמואל עקרב ראש אגף תבל 
3 

 רוני חדד גזבר העירייה 
4 

 יוסי דקל מנהל הרכש והאספקה
5 

 יעקב נחוםנאו מי מטעמו נציג אגף החינוך
6 

המחשוב אגףמנהל    אמיר זיו 
7 

 טלי שרפסקי חשבת אגף תב"ל
8 

 
 

 ועדה מייעצת לרשות תמרור -ועדת תנועה עירונית
  שם תואר

 1 דורון גילר  יו"ר

 2 עופר לוי ס' רה"ע



 

 

  שם תואר

 3 דניאל אייזנברג חברת מועצה

 4 איתי צור חבר מועצה

 5 עמיר הרפז נציג ציבור

 6 דניאל פרץ נציג ציבור

 7 ערן ראובני נציג ציבור

 8 דוד בוקר נציג ציבור

 9 אילן קרומר נציג ציבור

 10 אלי עצמון נציג ציבור

 11 מאיר פדר נציג ציבור

 12 טל גרנית עובד עירייה 

 13 טבעונה אזרק עובדת עירייה

 14 אנג' ערן קרן יועץ תנועה עירוני
נציג החברה לפיתוח 

 15 שי מוליאןאינג'  הרצליה

העירונית אגף יח' התאום 
 16 אינג' אלכס קורס הנדסה

 17 אינג' דמטרי גנקין עובד עירייה 

 18 חגי קרואל נציג  משטרת ישראל 

 19 רענן בן משה נציג כיבוי אש 

 20 משה פרידמן נציג חב' מטרופולין 

 
 

 ועדה למאבק בנגע אלימות סמים ואלכוהול
 

  שם תואר

 1 יו"ר -איה פרישקולניק ס' ומ"מ רה"ע

 2 עופר לוי ס' רה"ע

 3 איל פביאן חבר מועצה

 4 שרון דוידוביץ' נציגת ציבור 

 5 ויקי פטל נציגת ציבור

 6 יהודה בן עזרא מנכ"ל העירייה 

 7 ג'ו ניסימוב  סמנכ"ל העירייה 

 8 יעקב נחום מנהל אגף החינוך

 9 אהרון סלצברג מנהל מחלקת רווחה



 

 

  שם תואר

 10 אמיתי ליפסמה מנהל מפת"ן ארז 

נציגת הרשות למלחמה  
 בסמים

 11 יהודית נתנזון

 
 

 ועדת ביטחון
  שם תואר

 יו"ר -איתי צור חבר מועצה
 1 

 2 ירון עולמי חבר מועצה

 3 משה ועקנין חבר מועצה

 4 אלעד צדיקוב חבר מועצה

 5 יוסי קוממי חבר מועצה

 6 איל פביאן חבר מועצה
מנהל אגף הביטחון 

 7 מייזלבועז  והפיקוח

 8 אבי ברויטמן עובד עירייה

 9 רוני הראל נציג ציבור

 10 רונן עובדיה נציג ציבור

 11 דני יתים נציג ציבור

 12 שמה גרדי 

 13 נציג מכבי אש 

נציג שימונה ע"י משרד  
 14 החינוך

 15 נציג משטרה 
 

  



 

 

 
 

 ועדת הנצחה לזכרם של נרצחי טרור
  שם תואר

 1 יו"ר – משה פדלון ראש העיר

 2 אלעד צדיקוב חבר מועצה

 3 ירון עולמי חבר מועצה

 4 יוסי קוממי חבר מועצה

 5 צורי ז'אן נציג ציבור

 6 דליה ציזיק נציג ציבור

 7 יעקב דקל נציג ציבור

 משפחה
יו"ר  -אברהם )אייבי( מוזס

 ארגון נפגעי פעולות איבה
8 

 9 זאב ראפ משפחה

 10 נורית ארד משפחה
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