
מועדי התכנסות הועדות לשנת 2021

דצמ'נוב'אוק'ספט'אוג'יולייונימאיאפרילמרץפבר'ינוארסוג הועדהסיעהתפקידשם החברשם הוועדה

 *17, *8, 9,*16,*1223*חובהמרציו"רעילאי הרסגור הנדיןאיכות הסביבה
אורן וולשטיין  

ס/מנהל אגף מזכיר  הועדה         
חובהחזות העיר

24*חובהמרציו"רעילאי הרסגור הנדיןכספים
מנהלת לשכת מזכירת הועדהמירי מינוסקין

חובההגזבר

914,2811,251413,10,248,22*12**7,28**24 ,10*17*20*,4*חובהדרך חדשהיו"ררפי סערתכנון ובניה

נציגת עירייהמעיין חיימסון 
 מנהלת תפעול 

 הועדה

23*10**11,27*רפי סערמליאה
 מנהלת תפעול נציגת עירייהמעיין חיימסון 

הועדה

15**27,11*11*15*28*28*חובהליכודיו"ראורן כהןמכרזים
מנהל מח' רכשמזכירת הועדהאביטל חדד

בטיחות
 24*20*חובהראש העיריו"ררפי סערבדרכים

מזכירת הועדהסיגל שטרית
מנהל מח' 

 בטיחות בדרכים

766*8*חובהליכודיו"ראורן כהןבטחון

שי זייד
חבר/מזכיר 

חובהמנהל אגף בטחוןהועדה

1751320*חובהכפר סבא בראשיו"רעו"ד יוסי סדבוןענייני ביקורת
מזכירת הועדהאריאלה ברנשטיין

10*13*1*חובהתנופהיו"רעו"ד איתן צנעניהנחות ארנונה

מנהלת תחום מזכירת הועדהיעל קינאר
 הנחות

125חובהראש העיריו"ררפי סערמיגור אלימות

מנהלת הרשות מזכירת הועדה שני חן כהן
  החדשה

הנצחת נפגעי
21חובהתנופהיו"ראמיר קולמןטרור

מזכירת הועדהעולמית מדמון
מנהלת מח' 

אירועים

14*14*חובהראש העיריו"ררפי סערחינוך

מזכירת הועדהאסנת חכמון
מנהל אגף 

החינוך

מאבק בסמים 
ואלכוהול

דרך חדשהיו"רדני הרוש
 חובה

מנהלת הרשות מזכירת הועדהשני חן
החדשה

קידום מעמד
 21חובהתנופהיו"ראמיר קולמןהילד

מזכירת הועדהמירב הלפמן

מנהלת אגף 
נוער צעירים 

וקהילה

14201219*חובהראש העיריו"ררפי סערמל"ח

מזכיר הועדהאורי טל
ממונה חירו      

ם וביטחון

201715 2118 חובהראש העיריו"ררפי סערשימור אתרים
מייעצת ירדנה וייזנברג

מקצועית 
ומזכירת 

הוועדה

מנהלת המוזיאון 
הארכיאולוגי

327*חובהליכודיו"ראורן כהןקליטת עליה
אחראית קליטה מזכירת הוועדהסבטלנה דורשנקו

ועליה עיריית 
כפ"ס

4*מנכ"ל העירייהיו"ראיתי צחרהקצאות
ס/מנהלת מח' מזכירת הוועדהמיכל כהן

נכסים

4*20**16,*11,*9מנכ"ל העירייהיו"ראיתי צחרתמיכות
מזכירת הוועדהרחלי רם

*4*13,*23*3,*6,16*,25*,מנכ"ל העירייהיו"ר הוועדהאיתי צחרהתקשרויות
 מנהלת מזכירת הועדהרעות סימונס

פרוייקטים אגף 
מיחשוב

431*9*23*יו"ר הועדהעו"ד עמית קפלןועדת ערר

מזכירת הועדהצילה בן עזרא
מזכירת סגן 

חובהראש העיר

רשותמרציו"רעילאי הרסגור הנדיןתחבורה

מנהל אגף יו"רשמעון גיטליץתנועה
תשתיות ובינוי

14*12*רשות
 

 מזכירת הועדהאפרת כהן

 ועדה לגיוס
רשותתנופהיו"ראמיר קולמןלצה"ל
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מזכירת הועדהמירב הלפמן

מנהלת אגף 
נוער צעירים 

20*וקהילה

 ועדה לעניין
 16202023*רשותתפו"חיו"ראברהם ממה שיינפיןשורדי השואה

מזכירת הועדה שוש דרימר

מנהלת המח' 
באוכלוסיה 

מבוגרת

עסקים קטנים 
ובינוניים

ליכודיו"ראורן כהן

רשות
מנהל מח' רישוי מזכירת הועדהרעיה סבירסקי

עסקים

ועדה לדיור 
ציבורי

רשותמרציו"רעילאי הרסגור הנדין

מזכירת סגן מזכירת הועדהצילה בן עזרא
ראש העיר

ועדה לקידום 
ילדים בסיכוי 

כולל ליקויי 
למידה וצרכים 

מיוחדים

רשותדרך חדשהיו"ראוסנת ספורטה

מנהלת מחלקה מזכירת הועדה נרי מנור
לשירותים 

חברתיים הדרים 
(כפר סבא מזרח)

1921 26*14*רשותליכודיו"ראורן כהןועדת ספורט

מזכיר הועדהשאול מיטלברג

מנהל רשות 
הספורט 
העירונית

8רשותמרציו"רלירית שפיר שמשועדת נגישות

מזכירת הועדהאורית בראון

ממונת נגישות 
עירונית וראש 

מנהלת גמלאים

ועדת קשרי
חוץ וערים 

רשותמרציו"רפליאה קטנרתאומות
עוזר מנכ"ל 

העירייה

4292416רשותדרך חדשהיו"רדני הרושועדת רווחה

מזכירה והעדהרוזי נוימן
מנהלת אגף 

שח"ק

רשותתנופהיו"ראמיר קולמןועדת שמות

מזכיר הועדהשמשון ממליה
מנהל מח' 

למורשת ישראל

 ,*15,*11*12*רשותהרשימה שלנויו"רעו"ד עדי לוי סקופועדת תרבות

רכזת  הועדהשרון פז
מנהל אגף 

התרבות

רשותתפו"חיו"רעו"ד אהוד יובל לויועדת שקיפות
סמנכ"לית שירות

והסברה

ועדה לקידום
4*רשותמרציו"רפליאה קטנרצעירים

מזכירת הועדהמירב הלפמן

מנהלת אגף 
נוער צעירים 

וקהילה

ועדה להקמת
מכללה 

רשותתפו"חיו"רעו"ד אהוד יובל לויאקדמית

מזכיר הועדהתומר חלי
מנהל מרכז 

צעירים

מינהלת 
גימלאים

אברהם ממה 
שיינפיין

רשותתפו"חיו"ר
*23

   

עו"ס קהילתית מזכירת הועדהמורן שפיר
אחראית 

פרויקטים 
ומועדנים 

לאוכלוסיה 
שח"ק  המבוגרים


