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10/12/18יובל בר(ק)חבר מליאה 1-4
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סיוםאושר'שם ומשפוועדת איכות הסביבה6
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28/01/19מולי ספקטורחבר מליאה6-5
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29/06/20אורנה איינשטין(ק)נציג ציבור 7-8

10/12/18אורי פטקין(מ)נציג ציבור 7-9
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10/12/18יפה בוקובזהמנהלת חשבונות9-5

19/10/20אירית תלמי(מ)נציג ציבור 9-6

19/10/20אייל בן צבי(מ)נציג ציבור 9-7
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10/12/18מיכל עוזיהומנהלת מרכז קהילתי10-4

10/12/18יזהר שערח"מנהל שפ10-5

10/12/18אירית רוטשטייןנציג ציבור10-6

23/02/20ענת מורדביטחון קהילתי10-7

10/12/18נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול10-8

10/12/18אווי'רויטל דגחבר מליאה10-9

סיוםאושר'שם ומשפוועדת אתרי מורשת11

10/12/18אושרה גבאירכזת ועדה נציג ציבור 11-1
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04/10/21דקלה קצוניאגף אסטרטגי11-3

04/10/21דליה כורםאגף הנדסה11-4

10/12/18מר'בועז קרצנציג ציבור 11-5

10/12/18ד"נוגה ראבנציג ציבור 11-6

10/12/18עמי אוליאלנציג ציבור 11-7
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04/10/21נועם גל2ט "רמ12-4

10/12/18אילן איזקסוןט"קב12-5

23/06/19ניר יםל"מנכ12-6

10/12/18אבי יאנוסחינוך12-7
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04/10/21אוהד בן גיגיחקלאות12-9
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23/06/19ניר יםל"מנכ14-2

10/12/18ש"יועמש"יועמ14-3

סיוםאושר'שם ומשפועדת הקצאות15

23/06/19ניר יםל"מנכ- ר "יו15-1

10/12/18דליה טמיראחראי נכסים15-2

10/12/18ש"יועמש"יועמ15-3

16/05/22עידו לבנהגזבר15-4

04/10/21בוריס נמירובסקימהנדס המועצה15-5

סיוםאושר'שם ומשפוועדת רכש16

16/05/22עידו לבנהגזבר- ר "יו16-1

23/06/19ניר יםל"מנכ16-2

10/12/18אירית חטינהמנהלת רכש16-3

10/12/18יפה בוקובזהמנהלת חשבונות16-4

10/12/18ש"יועמש"יועמ16-5

סיוםאושר'שם ומשפוועדת רכב17

25/01/21דודי אלוןסגן ראש המועצה- ר "יו17-1

16/05/22עידו לבנהגזבר17-2

23/06/19ניר יםל"מנכ17-3

04/10/21בטיחות.אבנר קקצין בטיחות תעבורה17-4

23/02/20לירון כהןתחבורה' מח17-5

סיוםאושר'שם ומשפוועדת השקעות18

16/05/22עידו לבנהגזבר- ר "יו18-1

23/06/19ניר יםל"מנכ18-2

10/12/18יפה בוקובזהמנהלת חשבונות18-3

10/12/18מירית לוימשאבי אנוש18-4

10/12/18אלון מררירואה חשבון18-5

סיוםאושר'שם ומשפוועדת ערר ארנונה19

28/02/22ד ניצן נחמני"עוד"ר עו"יו19-1

28/02/22ד שיר בנטל"עונציג ציבור19-2

28/02/22ד נטלי אלמוג"עונציג ציבור19-3

29/06/20איריס רודיטינציג ציבור19-4
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סיוםאושר'שם ומשפוועדת קליטה20

25/01/21דודי אלוןסגן ראש המועצה- ר "יו20-1

16/05/22עידו לבנהגזבר20-2

23/06/19ניר יםל"מנכ20-3
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סיוםאושר'שם ומשפוועדת תנועה ובטיחות בדרכים21

10/12/18גד ירקוניראש המועצה- ר "יו21-1

25/01/21דודי אלוןסגן ראש המועצה21-2

04/10/21בטיחות.אבנר קקצין בטיחות בתעבורה21-3

04/10/21לירון כהןמנהל תחבורה21-4

04/10/21בוריס נמירובסקיהנדסה21-5

04/10/21שבתאי גבאיסגן הנדסה21-6

04/10/21אבי יאנוסמנהל אגף חינוך21-7

04/10/21אלדד גד סעדח"ט מוס"קב21-8

10/12/18קובי רביבוחבר מליאה21-9
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10/12/18סמי ביטוןט"נציג משטרה רמ21-11

* * *אבי צידוןק"נציג משטרה קש21-12
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* * *נאור כלבנציג נתיבי ישראל21-18

10/12/18מיכל שמשינציג משרד התחבורה21-19
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19/10/20ניר יםל"מנכ22-6

סיוםאושר'שם ומשפוועדת הנצחה23
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