
5 מתוך 1עמוד 

סיוםאושר'שם ומשפהנהלת המועצה1

10/12/2018גד ירקוניראש המועצה- ר "יו1-1

25/01/2021דודי אלוןסגן ראש המועצה1-2

10/12/2018השי רובין(ק)חבר מליאה 1-3

10/12/2018יובל בר(ק)חבר מליאה 1-4

10/12/2018רבקה בן ארי(ק)חבר מליאה 1-5

18/05/2020רותם בוקסבאום(ק)חבר מליאה 1-6

18/05/2020דני ברזילי(ק)חבר מליאה 1-7

10/12/2018ידידיה הוכמן(ח)חבר מליאה 1-8

10/12/2018רונית בן רומנו(מ)חבר מליאה 1-9

10/12/2018אליהו אהרון(מ)חבר מליאה 1-10

10/12/2018מזל ערוסי(מ)חבר מליאה 1-11

31/08/2020נעמי סלע(י)חבר מליאה 1-12

סיוםאושר'שם ומשפוועדת ביקורת2

23/06/2019מירב ברקאיחבר מליאה- ר "יו2-1

10/12/2018מולי ספקטורחבר מליאה2-2

29/06/2020דנה אדמוןחבר מליאה2-3

29/06/2020אמיר פלגחבר מליאה2-4

סיוםאושר'שם ומשפוועדת מכרזים3

25/01/2021דודי אלוןסגן ראש המועצה- ר "יו3-1

10/12/2018כבי שקולניק[משקיף]גזברית 3-2

10/12/2018ש"יועמ[משקיף]ש "יועמ3-3

10/12/2018נעמי סלעחבר מליאה3-4

10/12/2018רותם בוקסבאוםחבר מליאה3-5

10/12/2018אמיר פלגחבר מליאה3-6

10/12/2018אדוארד קוברסקיחבר מליאה3-7

סיוםאושר'שם ומשפוועדת הנחות בארנונה4

25/01/2021דודי אלוןסגן ראש המועצה- ר "יו4-1

10/12/2018אלי שמעיהחבר מליאה4-2

29/06/2020צפניה משהחבר מליאה4-3

10/12/2018ש"יועמש"יועמ4-4

10/12/2018כבי שקולניקגזברית4-5

10/12/2018ירדנה מששגביה' מנהל מח4-6

10/12/2018ליאורה אלפרןחברתיים.אגף לש4-7

סיוםאושר'שם ומשפוועדת משאבי אנוש5

10/12/2018גד ירקוניראש המועצה- ר "יו5-1

25/01/2021דודי אלוןסגן ראש המועצה5-2

23/06/2019ניר יםל"מנכ5-3

10/12/2018ש"יועמש"יועמ5-4

10/12/2018כבי שקולניקגזברית 5-5

10/12/2018דורית מלולנציג ועד עובדים5-6

10/12/2018מזל ערוסיחבר מליאה5-7

23/02/2020מירב ברקאיחבר מליאה5-8

25/1/21נכון לתאריך - ועדות המועצה 



5 מתוך 2עמוד 

סיוםאושר'שם ומשפוועדת איכות הסביבה6

28/01/2019אמיר פלגחבר מליאה- ר "יו6-1

28/01/2019יובל ברחבר מליאה6-2

28/01/2019רותם בוקסבאוםחבר מליאה6-3

28/01/2019אריק דניאלחבר מליאה6-4

28/01/2019אווי'רויטל דגחבר מליאה6-5

28/01/2019מולי ספקטורחבר מליאה6-6

28/01/2019יהודית מימוןחבר מליאה6-7

28/01/2019דנה אדמוןחבר מליאה6-8

28/01/2019מרק מרכוסנציג ציבור6-9

23/02/2020עדי חמאוינציג ציבור6-10

28/01/2019עמי אוליאלנציג ציבור6-11

28/01/2019אלה פלדנציג ציבור6-12

28/01/2019בשמת גליןאגף איכות הסביבה6-13

סיוםאושר'שם ומשפועדה חקלאית7

25/01/2021דודי אלוןסגן ראש המועצה- ר "יו7-1

10/12/2018חנניה אווקרט(מ)חבר מליאה 7-2

10/12/2018סילביה גרין(ק)חבר מליאה 7-3

18/05/2020ידידיה הוכמן(ח)חבר מליאה 7-4

19/10/2020שמיל בלברמן(ק)חבר מליאה 7-5

29/06/2020אורנה איינשטין(ק)נציג ציבור 7-6

10/12/2018אורי פטקין(מ)נציג ציבור 7-7

10/12/2018יוני אריאל(מ)נציג ציבור 7-8

סיוםאושר'שם ומשפועדת שמות8

10/12/2018דני ברזיליחבר מליאה- ר "יו8-1

10/12/2018קובי רביבוחבר מליאה8-2

10/12/2018רונית בן רומנוחבר מליאה8-3

10/12/2018אווי'רויטל דגחבר מליאה8-4

10/12/2018דנה אדמוןחבר מליאה8-5

סיוםאושר'שם ומשפהחברה הכלכלית9

10/12/2018גד ירקוניראש המועצה- ר "יו9-1

25/01/2021דודי אלוןסגן ראש המועצה9-2

10/12/2018ראובן פרידמןחבר מליאה9-3

19/10/2020ניר יםל"מנכ9-4

10/12/2018כבי שקולניקגזברית9-5

10/12/2018יפה בוקובזהמנהלת חשבונות9-6

19/10/2020אירית תלמי(מ)נציג ציבור 9-7

19/10/2020אייל בן צבי(מ)נציג ציבור 9-8

10/08/2020ני'אלון וילוזנציג ציבור9-9

סיוםאושר'שם ומשפנגע הסמים10

10/12/2018אבי יאנוסמנהל אגף חינוך10-1

10/12/2018ליאורה אלפרןמנהל אגף רווחה10-2

10/12/2018זמירה בן יוסףס נופי הבשור"מנהלת ביה10-3

10/12/2018מיכל עוזיהומנהלת מרכז קהילתי10-4

10/12/2018יזהר שערח"מנהל שפ10-5

10/12/2018אירית רוטשטייןנציג ציבור10-6

23/02/2020ענת מורדביטחון קהילתי10-7

10/12/2018נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול10-8

10/12/2018אווי'רויטל דגחבר מליאה10-9



5 מתוך 3עמוד 

סיוםאושר'שם ומשפאתרי מורשת11

25/01/2021דודי אלוןסגן ראש המועצה- ר "יו11-1

10/12/2018רננה יעקבאגף אסטרטגי11-2

10/12/2018ליבנת גינזבורגרכזת תיירות11-3

10/12/2018אושרה גבאינציג ציבור 11-4

10/12/2018מר'בועז קרצנציג ציבור 11-5

10/12/2018ד"נוגה ראבנציג ציבור 11-6

10/12/2018עמי אוליאלנציג ציבור 11-7

10/12/2018רותם בוקסבואםחבר מליאה11-8

סיוםאושר'שם ומשפח"וועדת מל12

10/12/2018גד ירקוניראש המועצה- ר "יו12-1

25/01/2021דודי אלוןסגן ראש המועצה12-2

10/12/2018משה מורגח"ט מל"רמ12-3

10/12/2018אילן איזקסוןט"קב12-4

23/06/2019ניר יםל"מנכ12-5

10/12/2018אבי יאנוסחינוך12-6

10/12/2018ליאורה אלפרןח"פס-רווחה12-7

10/12/2018ליאור קטריחקלאות12-8

10/12/2018רננה יעקבפינוי אוכלוסיה12-9

10/12/2018כבי שקולניקכספים12-10

10/12/2018מירב וידל ניסיםחוסן12-11

סיוםאושר'שם ומשפוועדת שימוע13

23/06/2019ניר יםל"מנכ- ר "יו13-1

10/12/2018ש"יועמש"יועמ13-2

10/12/2018כבי שקולניקגזברית13-3

סיוםאושר'שם ומשפוועדת תמיכות14

10/12/2018כבי שקולניקגזברית- ר "יו14-1

23/06/2019ניר יםל"מנכ14-2

10/12/2018ש"יועמש"יועמ14-3

סיוםאושר'שם ומשפועדת הקצאות15

23/06/2019ניר יםל"מנכ- ר "יו15-1

10/12/2018דליה טמיראחראי נכסים15-2

10/12/2018ש"יועמש"יועמ15-3

10/12/2018כבי שקולניקגזברית15-4

סיוםאושר'שם ומשפועדת רכש16

10/12/2018כבי שקולניקגזברית- ר "יו16-1

23/06/2019ניר יםל"מנכ16-2

10/12/2018אירית חטינהמנהלת רכש16-3

10/12/2018יפה בוקובזהמנהלת חשבונות16-4

10/12/2018ש"יועמש"יועמ16-5

סיוםאושר'שם ומשפוועדת רכב17

25/01/2021דודי אלוןסגן ראש המועצה- ר "יו17-1

10/12/2018כבי שקולניקגזברית17-2

23/06/2019ניר יםל"מנכ17-3

10/12/2018ויקטור עזראקצין בטיחות תעבורה17-4

23/02/2020לירון כהןתחבורה' מח17-5



5 מתוך 4עמוד 

סיוםאושר'שם ומשפועדת השקעות18

10/12/2018כבי שקולניקגזברית- ר "יו18-1

23/06/2019ניר יםל"מנכ18-2

10/12/2018יפה בוקובזהמנהלת חשבונות18-3

10/12/2018מירית לוימשאבי אנוש18-4

10/12/2018אלון מררירואה חשבון18-5

סיוםאושר'שם ומשפועדת ערער ארנונה19

10/12/2018זיוה קלסקיןד"ר עו"יו19-1

29/06/2020איריס רודיטינציג ציבור19-2

סיוםאושר'שם ומשפועדת קליטה20

25/01/2021דודי אלוןסגן ראש המועצה- ר "יו20-1

10/12/2018כבי שקולניקגזברית20-2

23/06/2019ניר יםל"מנכ20-3

29/06/2020תמי בר מאירחבר מליאה20-4

23/02/2020יוליה ברמןרכזת קליטה20-5

סיוםאושר'שם ומשפועדת תנועה21

10/12/2018גד ירקוניראש המועצה- ר "יו21-1

25/01/2021דודי אלוןסגן ראש המועצה21-2

10/12/2018ויקטור עזראקצין בטיחות בתעבורה21-3

* * *בוריס נמירובסקיהנדסה21-4

10/12/2018קובי רביבוחבר מליאה21-5

10/12/2018ניר שלףיועץ תנועה21-6

10/12/2018סמי ביטוןט"נציג משטרה רמ21-7

* * *אבי צידוןק"נציג משטרה קש21-8

* * *שי סידקיט"נציג משטרה מש21-9

10/12/2018אייל אהרוןן נגב"נציג את21-10

10/12/2018אריאל כהןתן"מהנדס תנועה א21-11

10/12/2018שמשון חנוךנציג נתיבי ישראל21-12

* * *קרול פיטוסינציג נתיבי ישראל21-13

* * *נאור כלבנציג נתיבי ישראל21-14

10/12/2018מיכל שמשינציג משרד התחבורה21-15

סיוםאושר'שם ומשפנציגים במרכז הקהילתי22

10/12/2018גד ירקוניראש המועצה- ר "יו22-1

25/01/2021דודי אלוןסגן ראש המועצה22-2

19/10/2020אליהו יעישנציג ציבור22-3

19/10/2020דרורה גורדוןנציג ציבור22-4

19/10/2020ליאורה אלפרןשירותים חברתיים22-5

19/10/2020ניר יםל"מנכ22-6

סיוםאושר'שם ומשפועדת הנצחה23

28/01/2019גד ירקוניראש המועצה- ר "יו23-1

28/01/2019מירב ברקאיחבר מליאה23-2

28/01/2019איל בריברםנציג המשפחות23-3

28/01/2019תמר בן צבינציג המשפחות23-4

28/01/2019יוסי מלאכינציג המשפחות23-5

28/01/2019נמרוד חפץנציג ציבור 23-6

28/01/2019קרינה אנגלברטנציג ציבור 23-7



5 מתוך 5עמוד 

סיוםאושר'שם ומשפנציגים לועדת בחינה24

10/12/2018יוסי בוניאלנציג ציבור24-1

10/12/2018יעל סטאדיןנציג ציבור24-2

סיוםאושר'שם ומשפועדת מלגות25

23/02/2020ניר יםנציג הנהלה25-1

23/02/2020מנהל העמותהנציג עמותה25-2

18/05/2020דנה אדמוןנציג מליאה25-3

23/02/2020אלה פוקסנציג ציבור25-4

23/02/2020עינת אלישיבנציג מרכז צעירים25-5

23/02/2020ענת חןרכזת מלגות25-6

סיוםאושר'שם ומשפועדת חינוך26

30/12/2019גדי ירקוניראש המועצה26-1

30/12/2019אבי יאנוסמנהל אגף חינוך- ר "יו26-2

30/12/2019רבקה בן ארי(ק)חבר מליאה 26-3

30/12/2019מזל ערוסי(מ)חבר מליאה 26-4

30/12/2019רונית בן רומנו(מ)חבר מליאה 26-5

29/06/2020דנה אדמוןחבר מליאה26-6

29/06/2020אמיר פלגחבר מליאה26-7

30/12/2019איילת בן דהן(ח)נציג ציבור 26-8

30/12/2019לילך שמיר(מ)נציג ציבור 26-9

30/12/2019אושרי שרעבי(ק)נציג ציבור 26-10

30/12/2019שגיא ארד(ק)נציג ציבור 26-11

30/12/2019הדס זנזורינציג חינוך מיוחד26-12

30/12/2019טלי וינגרט[משקיף]ס "מנהל בי26-13

30/12/2019זמירה בן יוסף[משקיף]ס "מנהל בי26-14

30/12/2019קרולינה ארם[משקיף]ס "מנהל בי26-15

30/12/2019דגנית לבנון[משקיף]נציג מרכז קהילתי 26-16

30/12/2019דלית קוטלר[משקיף]נציג גנים 26-17

סיוםאושר'שם ומשפועדת שכר27

ניר יםל"מנכ27-1

מירית לויא"מנהלת מש27-2

ויקי אדלרחשבת שכר בכירה27-3

סיוםאושר'שם ומשפמרחבית נגב מערבי.נציגים בו28

23/02/2020גדי ירקוניראש המועצה28-1

25/01/2021דודי אלון סגן ראש המועצה28-2


