
יו”רשם הועדה

חובב צוברי - קרית עקרוןביטחון, משטרה, כבאות והצלה

גבי נעמן - שלומיביקורת

משה פדלון - הרצליהבריאות 

זיו דשא - זכרון יעקבאיכות הסביבה

אילן אור – יסוד המעלההדרכה

צביקה גנדלמן - חדרהוטרינריה ורווחת בעלי חיים

מאיר יצחק הלוי - אילתזכויות ראשי ערים

חוסן רשותי )מדד סוציו-אקונומי והשפעתו על
הרשויות המקומיות ומדדים נוספים רלוונטים(

אייל שמואלי – כפר ורדים – יו”ר משותף
חיים מנדל שקד - הר אדר - יו”ר משותף

שלום בן משה - ראש העיןחינוך

יוסי ברודני - גבעת שמואלסל תלמיד 

שוש כחלון כידור - כפר יונהועדת משנה לגיל הרך

שלום בן משה - ראש העין צוות לליווי בג”ץ נגד משרד החינוך

יוסי ברודני - גבעת שמואל חקיקה, חוק ומשפט חוק העיריות 

שי רוזנצויג – אלפי מנשהטכנולוגיה

אלון דוידי – שדרותיוזמה, הערכות וניהול משברים

אליהו זוהר - קרית מלאכיכח אדם

עופר בן אליעזר - רמת ישיכספים והסכמי עבודה ושכר

אבי גרובר - רמת השרוןנוער

יאיר רביבו – לודפנים תכנון ובנייה

שמעון לנקרי – עכוצעירים 

רשימת ועדות – מרכז השלטון המקומי



יעלה מקליס - יהוד מונסוןקידום מעמד האישה

תמים חרזאללה - זמרקידום פארקי טכנולוגיה בהייטק במגזר הלא יהודי

זכריא נבסו - כפר קמא יו”ר משותףקידום תוכנית מתאר ותב”עות במגזר הערבי
אתגר דקוואר - פסוטה יו”ר משותף

ליזי דלהריצ’ה - גני תקווהקשרי חוץ

דימיטרי אפרצב - קצריןקליטה

ועדה לאישור השתתפות נסיעות לחו”ל
ראשי רשויות ועובדי מש”מ

אבי הררי - אבן יהודהרווחה, סמים ומניעת אלימות

איתן פטיגרו - שוהםשיכון ודיור לאומי

רז קינסטליך - ראשון לציוןתחבורה

רונן מרלי - נהריהתיירות 

דרור אהרון - גן יבנהתכנון וחשיבה אסטרטגית

ליאת שוחט - אור יהודהתקשורת והסברה

רן קוניק - גבעתייםתרבות וספורט

רחמים מלול - רחובותתשתיות מים וביוב

רחמים מלול - רחובות צוות מאבק בנושא תאגידי מים 

שלום בן משה - ראש העין  הועדה להסכמי גג

חיים ברוידא - רעננהועדה לענייני רמ”י )רשות מקרקעי ישראל(

רוביק דנילוביץ’ – באר שבע הקרן לצמצום פערים

אלון דוידי - שדרות - יו”ר צוות בנושא סקר עבירות בנייה

בני כשריאל - מעלה אדומיםצוות בנושא תקציב מענקי איזון

יאיר רביבו - לוד צוות הארכת אגרות שמירה

יאיר רביבו - לוד צוות חסינות ראש רשות 

אבי הררי - אבן יהודה צוות בנושא חופש המידע ותביעות יצוגיות
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