חיים ביבס
תאריך לידה1.12.1969 :
מצב משפחתי :נשוי ליפית ואב לרועי ,דנה ושירי

תפקידים ציבוריים:
 -2014היום -ראש העיר מודיעין -מכבים-רעות ויושב ראש מרכז השלטון המקומי בישראל.


הובלת העיר מודיעין-מכבים-רעות בראש טבלת הישגי מערכת החינוך ונתוני הגיוס
לצה"ל.



הקמת פארק הטבע העירוני ענבה.



פיתוח מרכז העיר ותכנון השדרה המרכזית הכוללת משרדים ,מסחר ויחידות דיור.



חתימה על הסכם גג לבניית  12אלף יחידות דיור חדשות בעיר ובנייתן של שכונות
חדשות בעיר מודיעין -מכבים-רעות.



פיתוח אזורי התעסוקה ,המלאכה והפארק הטכנולוגי בעיר.



הקמת מוסדות חינוך ומבני ציבור בעיר.



פיתוח פארקים ושבילי אופניים ברחבי העיר.



בניית מרכז ספורט עירוני ומגרשי ספורט אקסטרים לבני נוער.



השקעת משאבים יוצאי דופן לקידום תוכניות ומתן מענה ייחודי לאוכלוסיות בעלי
צרכים מיוחדים בעיר.



הובלת רפורמות חברתיות בתחום החינוך ,בהן :הוספת סייעת שניה בגני ילדים ,בניית
תוכנית אסטרטגית לצמצום הצפיפות בכיתות והקצאת מימון לאבטחת מוסדות חינוך
בעתות חירום.



ייזום והובלת תכנית לקידום ופיתוח המגזר הערבי.



הגדלת מענקי איזון ופיתוח לרשויות מוחלשות.



הובלת הסכמי חלף היטל השבחה לרשויות המקומיות.



ייזום והובלת תכנית חומש לקידום הפריפריה וערי הפיתוח.



הובלת רפורמות בתאגידי המים במסגרת ועדת ניסן.



קידום הסכמי שכר לשיפור והטבת תנאי העסקת עובדי הרשויות המקומיות ועובדי
הקבלן.



חבר הוועדה לחיזוק והטמעת טוהר המידות בשלטון המקומי.

 -2016יו"ר דירקטוריון החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי.
 -2014היום -דירקטור במפעל הפיס.
 -2014-2012חבר המועצה להשכלה גבוהה.
 -2013-2008ראש העיר מודיעין -מכבים-רעות (קדנציה ראשונה).
 -2012-2011חבר במועצה לתרבות ולאומנות של מפעל הפיס.
 -2015-2009דירקטור ברשות העתיקות.
 -2008-2005מ"מ יו"ר דירקטריון תאגיד המים וביוב האזורי "מי-מודיעין".
 -2008-2004ייעוץ כלכלי מוניציפאלי וניהול פרוייקטים.
 -2003-2000ס.מנהל תחום בינוי ופיתוח בחברה למשק וכלכלה במרכז השלטון המקומי.


ניהול ,ייזום וקידום פרוייקטים לרשויות המקומיות בישראל.



פעילות מול הסקטור הפרטי בארץ ,משרדי הממשלה והרשויות המקומיות.



ניהול והכנת תקציב פעילות שנתי בהיקף של מאות מיליוני ש"ח בשנה.



הכוונה והנחיית יועצים.



הכנה ופרסום מכרזים בהיקף ארצי.

 ניהול מו"מ מול גופים וחברות בתחום בינוי ,פיתוח ותשתיות.
-2000-1998מנהל פרוייקטים בתחום בינוי מוסדות חינוך וציבור בחברה למשק וכלכלה במרכז
השלטון המקומי.
-1998-1997מנהל פרוייקטים בתחום איכות הסביבה והתחבורה בחברה למשק וכלכלה במרכז
השלטון המקומי.
 -2003-1998חבר מליאת המועצה הציבורית לחילופי משלחות וצעירים לפיתוח קשרים
בינלאומיים.
השכלה:
 MBA -1999-1997במנהל ציבורי ושלטון מקומי באוניברסיטת בר-אילן בפקולטה למדעי החברה.
נושא המחקר :רפורמה בשלטון המקומי בישראל -ניהול עיר מקצועי.
 B.A - 1997-1994באוניברסיטת חיפה בחוג למדעי המדינה.
התמחות במנהל ציבורי ,סוציולוגיה ויחסים בינלאומיים.
שירות צבאי:
מג"ד במיל' (סגן אלוף) ביחידה להכשרות "זמן יקר".
הכנות לקורס קצינים והכנות לקורסי מכי"ם סדירים ואימוני מילואים.
 -1992 -1988שירות סדיר.
מ"פ וסמ"פ בהכנות לקורסי קצינים ומכי"ם ,מ"מ טירונים כלל צה"לי ,בוגר קורס מכי"ם חי"ר
במסלול ייעודי להדרכת חי"ר וטירונים כלל צה"לי ומשטרה צבאית.

