
 ועדות חובה



 המועצהראשת  -שאולגלית ר "ד: ר הוועדה"יו         
 מ ראשת המועצה"סגן ומ -סיבק ד חיזקי "עו1.
 סגן ראשת המועצה - ויצלבסקיגיא ד "עו2.
 סגן ראשת המועצה -( יעריב)יריב יערי 3.
 הדר עם  -שמיל פלג ד "עו4.
 חניאל   -קרוב  פליישר גלדיסד "עו5.
  בארותיים -ד הדס מדליה "עו6.
 כפר חיים   -מרגלית יוכבד 7.
  ה"הראכפר -עיני הילה 8.
 יצחק בית  -גולן אילנה 9.

 בית הלוי   -אביחי מיכל 10.

 צוקי ים   -פאר אהובה 11.

 כפר ויתקין   -דביר שרון 12.

 עולש   -קינן רון 13.

 בת חפר  - כלפון מידד14.

 העוגן   -בן אור נטע אראלי 15.

 חופית   -ברי גדעון 16.

 בחן   -בר סלע יואב 17.

 איחוד גבעת חיים  -שילה אמיר 18.

 ל המועצה"מנכ -ד עמית בן צבי "עו: מרכז הוועדה
 

 
 

 :כספים -הנהלה מינוי חברי ועדת 



 : מינוי חברי ועדה לענייני ביקורת

 (חבר מליאה)חירות בית  -בארי מוטי : הוועדהר "יו
 

 (ת מליאה/חבר) חגלה -וייס ח סתיו "רו1.

 (ת מליאה/חבר)גאולי תימן  -ערבה נדב 2.

 (ת מליאה/חבר)חרב לאת  - נאהריאורי 3.

 (ת מליאה/חבר)בית ינאי  -בן דוד אברהם 4.

 (ת מליאה/חבר)כפר ידידיה  -רגב בתיה 5.

 (ת מליאה/חבר)העמקים שושנת -פורצלן פסח 6.

 
 

 



 מ ראשת המועצה"סגן ומ -סיבק חיזקי ד "עו: הוועדהר "יו
 

 (ת מליאה/חבר)כפר ויתקין  -שרון דביר : מכרזיםר ועדת "מ יו"מ1.

 (ת מליאה/חבר)הדר עם  -ד שמיל פלג "עו2.

 (ת מליאה/חבר) בארותיים -ד הדס מדליה "עו3.

 (ת מליאה/חבר)עולש  -קינן רון 4.

 (ת מליאה/חבר)בת חפר  -גייר דורון 5.

 (ת מליאה/חבר)יצחק בית  -גולן אילנה 6.
 

 
 ל המועצה"מנכ -ד עמית בן צבי "עו: הוועדהמרכז 

 

 : מינוי חברי ועדת מכרזים



 : ח"מינוי חברי ועדת מל
 המועצהראשת  -ר גלית שאול "ד: ר הוועדה"יו

מ  "סגן ומ-ד חיזקי סיבק "עו: ר הוועדה"מ יו"מ1.
 ראשת המועצה  

 (ת מליאה/חבר)כפר ויתקין  -שרון דביר 2.

 (ת מליאה/חבר)חבצלת השרון  - טודרמאיר 3.

 (ת מליאה/חבר)בת חפר  -ירון קומפל 4.

 (ת מליאה/חבר)בת חפר  -דורון גייר 5.

 (ת ציבור/נציג) מונאשכפר  -רז חסיד 6.

 (ת ציבור/נציג) חגלה -שמעון עובדיה 7.

 (ת ציבור/נציג)אלישיב  -' פריגאילן 8.

 ט"ת מכלול רמ/ראש9.
 ת מכלול ביטחון/ראש10.
 ת מכלול מידע לציבור/ראש11.
 ת מכלול חקלאות/ראש12.
 ת מכלול תשתיות/ראש13.

 
 
 

 ת מכלול חינוך/ראש.  14
 ת מכלול משאבי אנוש/ראש  .15
 ת מכלול אוכלוסייה/ראש  .16
 ת מכלול פסח/ראש  .17
 ת מכלול לוגיסטיקה/ראש  .18
 ת מכלול הנדסה ובינוי/ראש  .19

 ת מכלול מוקד/ראש20.

 דוברות מכלול, 2 'מס -ר אמנון מיכאל"ד21.
 
 



 :  טרורזכרם של נפגעי מינוי חברי ועדה להנצחת 

 (נציג ציבור)יאשיה גן  -אוריון ח ארז "ד ורו"עו: ר הוועדה"יו
  

 (ת מליאה/חבר)העמקים שושנת  -פורצלן פסח 1.
 

 (ציבורת /נציג)גבעת חיים מאוחד  -יהודה קליין 2.
 

 (המשפחותת /נציג) ה"הראכפר  -הר לבן ורדית 3.
 
 
 

 מנהלת יד לבנים -מאור ורדה : מרכזת הוועדה
 

 
  
  
  
  
  



 : מינוי חברי ועדה לאיכות הסביבה
 מ ראשת המועצה  "סגן ומ -ד חיזקי סיבק "עו: ר הוועדה"יו

 (ת מליאה/חבר)בת חן  -ליבנה  ויסבלוםטוביה 1.

 (ת מליאה/חבר)בת חפר  - כלפון מידד2.

 (ת מליאה/חבר)העוגן  -נטע אראלי בן אור 3.

 (ת מליאה/חבר)חופית  -גדעון ברי 4.
 

 (ת ציבור/נציג)כפר ויתקין  -עמרם אשל ' פרופ5.

 (ת ציבור/נציג)מכמורת  -ר מיכל בן גל "ד6.

 (ת ציבור/נציג)גן יאשיה  -נתן  ר משה"ד7.

 (ת ציבור/נציג)שושנת העמקים  -משעל עומרי 8.
 

 (ארגונים) אקופיס -טל נדב 9.
 (ארגונים)צלול  - יעקובסמאיה 10.

 

 מנהל אגף תפעול -ששי מגידו 11.

 קיימות ותברואה, מנהל מנהלת מחלקת איכות סביבה -אבירם בוצר 12.
 קיימות ותברואה, מנהל מנהלת מחלקת איכות סביבה -בוצר אבירם : מרכז הוועדה  



 :  למאבק בנגע הסמים המסוכנים מינוי חברי ועדה 

 המועצהראשת סגן  -( יעריב)יריב יערי : הוועדהר "יו
 

 (ת מליאה/חבר)חיבת ציון  -רף אמיר 1.

 (ת מליאה/חבר)בת חפר  -ירון קומפל 2.
 

 (ת ציבור/נציג)גן יאשיה  -ח ארז אוריון "ד ורו"עו3.

 (ת ציבור/נציג)כפר ויתקין  -איל שחר 4.

 (ת ציבור/נציג)בית חרות  -שאול עקביה 5.
 

 מנהלת אגף רווחה והשירותים החברתיים -גלית גרופר 6.

 ת אגף חינוך/מנהל7.

 ת בית ספר על יסודי/מנהל8.

 בדרכיםצוות מניעה להתנהגות בסיכון ובטיחות  -שגב לוי ועירית צליל 9.
 

 צוות מניעה להתנהגות בסיכון ובטיחות בדרכים -צליל לוי ועירית שגב : מרכזות הוועדה



 :  מינוי חברי ועדה למיגור אלימות

 סגן ראשת המועצה -( יעריב)יריב יערי : ר הוועדה"יו
 

 (ת מליאה/חבר)חיבת ציון  -אמיר רף 1.
 

 ל המועצה"מנכ -ד עמית בן צבי "עו2.

 אגף חינוךת /מנהל3.

 אגף ביטחון ושירותי חירוםמנהל  -בן עזרא יהודה 4.

 אגף רווחה והשירותים החברתייםמנהלת  -גלית גרופר 5.

 נוערמנהל מחלקת  -בארי עמרי 6.
 

 נציג אחד או יותר של משטרת ישראל7.
 

 
   ל המועצה "מנכ -ד עמית בן צבי "עו: מרכז הוועדה

 
 

 



 :  ובנייהלתכנון מינוי חברי ועדת משנה 
 ראשת המועצה -שאול גלית ר "ד: ר הוועדה"יו

 
 מ ראשת המועצה"סגן ומ -סיבק חיזקי ד "עו: ר הוועדה"מ יו"מ1.
 חניאל   -קרוב  פליישר גלדיסד "עו2.
 בת חפר  - כלפון מידד3.
   ה"הראכפר  -עיני הילה 4.
 גן יאשיה  -שכטר רן 5.
 כפר חיים  -מרגלית יוכבד 6.
 העוגן   -בן אור נטע אראלי 7.
 עין החורש   -ליאור פרץ 8.
 בית יצחק   -שפיר אמנון 9.

 בית חירות   -בארי מוטי 10.
 

 מנהלת הוועדה -יסמין יצחקי : הוועדהמרכזת 
 

 



 :  מינוי חברי ועדה חקלאית
 (חבר מליאה) מונאשכפר  -פז רון : ר הוועדה"יו

 
 הדר עם   -פלג ד שמיל "עו1.
 המעפיל   -גיסיס יואב 2.
 ויתקין  כפר  -כהן עופר 3.
 משמר השרון   -מרגלית רועי 4.
 ביתן אהרון   - חייקיןעמוס 5.
 עולש   -קינן רון 6.
 חרב לאת  - נאהריאורי 7.
 כפר ידידיה   -רגב בתיה 8.

 
 
 

 מזכיר הוועדה החקלאית -דנין עופר : הוועדהמרכז 
 

 



 : מינוי חברי ועדה לשימור אתרים
 

 מ ראשת המועצה"סגן ומ -סיבק חיזקי ד "עו: הוועדהר "יו
 

 ראשת המועצה -ר גלית שאול "ד1.

 (ת מליאה/חבר)בית חרות  -בארי מוטי 2.

 (ת מליאה/חבר)חופית  -ברי גדעון 3.

 (  ת מליאה/חבר)יד חנה  - שוסטרישי 4.
 

 (ת ציבור/נציג)הדר עם  -רונית תירוש 5.
 

 מתכנן המחוז שבתחומו פועלת המועצה  6.

 ת המועצה לשימור אתרים/נציג  7.

 
 המקומית  מחלקת תכנון בוועדה מנהלת  -גלית עוזיאל : הוועדהמרכזת 

 
 
 
 

 
 



 : מינוי חברי ועדת ביטחון וחירום
 מ ראשת המועצה"סגן ומ -סיבק חיזקי ד "עו: ר הוועדה"יו

 

 המועצהראשת סגן  - ויצלבסקיד גיא "עו1.

 (ת מליאה/חבר)הדר עם  -פלג ד שמיל "עו2.

 (ת מליאה/חבר) מונאשכפר  -רון פז 3.

 (ת מליאה/חבר) בורגתה - בכרטןיוסי 4.

 (ת מליאה/חבר)גאולי תימן  -נדב ערבה 5.

 (ת מליאה/חבר)בת חפר  -גייר דורון 6.
 

 (ת ציבור/נציג) בורגתה - קלשלאון 7.

 (ת ציבור/נציג)חופית  -יורם רביב  8.

 (ת ציבור/נציג) ה"הראכפר  - פרלשטיין אורציון9.
 (ת ציבור/נציג) חגלה -שמעון עובדיה 10.
 (ת ציבור/נציג)אלישיב  -' פריגאילן 11.

 

 חירוםאגף ביטחון ושירותי מנהל  -בן עזרא יהודה 12.

 חירוםאגף ביטחון ושירותי מנהל  -יהודה בן עזרא : הוועדהמרכז 



 ועדות סטטוטוריות



 :  מינוי חברי ועדה לבחינת קבלת תרומות

 ל המועצה"מנכ -ד עמית בן צבי "עו: ר הוועדה"יו
 

 גזבר המועצה -מנשה דוד 1.

 ש המועצה"יועמ -ולדמן שלמה ד "עו2.
 

 
 

 
 

 ל המועצה"מנכ -ד עמית בן צבי "עו: מרכז הוועדה

 
  
   

 



 : מינוי חברי ועדה לבחינת מימון הוצאות משפטיות

  
 גזבר המועצה  -דוד מנשה 1.
 מבקרת המועצה -נס ויסמן ר עידית "ד2.
 ש המועצה"יועמ -ד שלמה ולדמן "עו3.

 
 

 
 

  
  
  
   

 



 : מינוי חברי ועדת צוות תיקון ליקויים

 ל המועצה"מנכ -ד עמית בן צבי "עו: ר הוועדה"יו
 

 גזבר המועצה -דוד מנשה 1.

 מהנדס המועצה -ארמין אברמוביץ ' אינג2.
 

 

 
 
 

 ל המועצה"מנכ -ד עמית בן צבי "עו: מרכז הוועדה



 :  מינוי חברי ועדת רכש והתקשרויות

 ל המועצה"מנכ -ד עמית בן צבי "עו: ר הוועדה"יו
 

 גזבר המועצה -דוד מנשה 1.

 המועצה ש"יועמ -ד שלמה ולדמן "עו2.
 
 
 
 

 מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות -סיגלית שדה : הוועדהמרכזת           

 
  
  
 

 



 :  מינוי חברי ועדת הקצאות מקרקעין

 ל המועצה"מנכ -ד עמית בן צבי "עו: ר הוועדה"יו
 

 גזבר המועצה -דוד מנשה 1.

 מהנדס המועצה -אברמוביץ ארמין ' אינג2.

 ש המועצה"יועמ -שלמה ולדמן ד "עו3.
 

 
 
 

 ל המועצה"מנכ -ד עמית בן צבי "עו: הוועדהמרכז 



 : מינוי חברי ועדת הנחות בארנונה

 מ ראשת המועצה"סגן ומ -סיבק ד חיזקי "עו: ר הוועדה"יו
 

 (ת מליאה/חבר)אלישיב  -שרעבי רצון : הוועדהר "יומ "חבר ומ1.

  (ת מליאה/חבר) חגלה -ח סתיו וייס "מ חבר רו"מ2.
 

 אגף הרווחה והשירותים החברתייםמנהלת  -גלית גרופר 3.

 המועצהגזבר -דוד מנשה 4.

 ש המועצה"יועמ -ולדמן ד שלמה "עו5.
 

 
 גזבר המועצה -מנשה דוד : מרכז הוועדה

 
  
  
  



 : מינוי חברי ועדת ערר לענייני ארנונה

 נציג ציבור -בן אור ד צפריר "עו: ר הוועדה"יו
 

 (  ת ציבור/נציג)אביחיל  -תגר דן 1.

 (  ת ציבור/נציג)אמץ  -יוסי ישראל 2.
 
 
 
 
 

 דרטל : מרכזת הוועדה
 
 

  
 

  
  
  



 :  מינוי חברי ועדת תמרור

 ראשת המועצה -שאול גלית ר "ד: ר הוועדה"יו
 

 המועצהמהנדס  -אברמוביץ ארמין ' אינג1.
 

 (קדימה/ נתניה/ משטרת שדות) -ישראל קצין תנועה במשטרת 2.

 יועץ תנועה3.

 
 
 

 מהנדס  . ע -שבזי ענת : הוועדהמרכזת                                               

  
 

 
 

  
 

  
  
  



 ועדות רשות



 : מינוי חברי ועדה לסולידריות חברתית
 מ ראשת המועצה"סגן ומ -סיבק חיזקי ד "עו: ר הוועדה"יו

 

 (ת מליאה/חבר) חגלה -וייס ח סתיו "רו1.

 (ת מליאה/חבר)גאולי תימן  -נדב ערבה 2.

 (מליאהת /חבר)גבעת חיים מאוחד  -מרום רחל 3.
 

 (ציבורת /נציג)גבעת חיים איחוד  -לב רון נועה 4.

 (ציבורת /נציג)אביחיל  -הילה קפלן 5.

 (ציבורת /נציג)מכמורת  -דפנה שפר 6.
 

 מנהלת אגף רווחה והשירותים החברתיים -גרופר גלית 7.

 הדתיתהמועצה ר "יו -בטיטו יאיר 8.

 
 החברתייםאגף רווחה והשירותים מנהלת  -גרופר גלית : הוועדהמרכזת                        

 
 

  
  
 



 : מינוי חברי ועדה בנושא ים וחופים
 (חבר מליאה)חופית  -גדעון ברי : הוועדהר "יו

 
 מ ראשת המועצה"סגן ומ -סיבק חיזקי ד "עו1.
 (ת מליאה/חבר)מכמורת  -טומי זיו 2.
 (ת מליאה/חבר)שפירא גבעת  -דותן בורנשטיין 3.
 (ת מליאה/חבר)בית ינאי  -אברהם בן דוד 4.

 (ת ציבור/נציג)השרון חבצלת  - יונגררן 5.

 (ת ציבור/נציג)  מונאשכפר  -רז חסיד 6.

 (ת ציבור/נציג)בית חרות  -גדי חייט 7.

 (ת ציבור/נציג)מכמורת  -דפנה שפר 8.

 (ת ציבור/נציג)חופית  -יופה דני 9.
 

 הכלכליתל החברה "מנכ -אלון הימן 10.

 
 כלכלית עמק חפר, מנהל חופים -בני זבידוב : הוועדהמרכז                              

 
  

   
  
  

 
 
 



 : א"מינוי חברי ועדה בנושא כ
 (חבר מליאה)אחיטוב  -חנן אדרי : ר הוועדה"יו

 

 (ת מליאה/חבר)בית ינאי  -בן דוד אברהם 1.

 (ת ציבור/נציג)ציון חיבת  -אורלי הדר 2.

 (ת ציבור/נציג) חגלה - עפגיןעפרה 3.
 

                                     
 
 

 אנוש אגף משאבי מנהלת  -אסנת וולף : הוועדהמרכזת                                          
 



 ועדות ציבוריות



 : ועדה לקשרי חוץ
 (נציג ציבור)חופית  -שרצריוני : ר הוועדה"יו

 סגן ראשת המועצה - ויצלבסקיד גיא "עו1.

 (ת מליאה/חבר)משמר השרון  -מרגלית רועי 2.

 (ת מליאה/חבר)מכמורת  -טומי זיו 3.

 (ת מליאה/חבר)השרון חבצלת  - טודרמאיר 4.
 

 (ת ציבור/נציג)ביתן אהרון  - חייקיןאלון 5.

 (ת ציבור/נציג)בית יצחק  -הרשקוביץ לביאה 6.

 (ת ציבור/נציג) ה"הראכפר  - פרלשטיין אורציון7.

 (ת ציבור/נציג) בורגתה -סיגל קדוש גריל 8.

 (ציבורת /נציג)בית יצחק  - אנגלברגרחל 9.
 (ציבורת /נציג)עולש  -נאווה גל 10.
 (  ציבורת /נציג)ויתקין כפר  -דגנית פלס 11.
 (  ת ציבור/נציג)גבעת חיים מאוחד  -בראון זיו 12.
 (ת ציבור/נציג)כפר ויתקין   -וינטר סיון 13.
 (  ציבורת /נציג)גן יאשיה   -מור מאור 14.

 

 נוערמנהל מחלקת  -עמרי בארי 15.

    חוץ  המחלקה לקשרי מנהל  - לפונדרר 'ג16.
 חוץהמחלקה לקשרי מנהל  - לפונדרר 'ג: הוועדהמרכז        

 



 : ועדה ציבורית חקלאית
 (חבר מליאה) מונאשכפר  -פז רון : ר הוועדה"יו

 
 (מליאהת /חבר)בית יצחק  -שפיר אמנון 1.

 

 (ת ציבור/נציג) מונאשכפר  - קלוסקידניאל 2.

 (ת ציבור/נציג)חבצלת השרון  - יונגררן 3.

 (ת ציבור/נציג)כפר ויתקין  -איל חר ש4.

 (ת ציבור/נציג) חגלה -ינאי מוטי 5.

 (ת ציבור/נציג)בית הלוי  -פרדו אליעזר 6.

 (ת ציבור/נציג)כפר ידידיה  -ערן רוזנברג 7.

 (ת ציבור/נציג)חיבת ציון  -פלוטקין גיל 8.

 (ת ציבור/נציג) בארותיים -מנחם קליין 9.
 (ת ציבור/נציג) בארותיים -דוד שבח 10.

 

 מזכיר הוועדה החקלאית -דנין עופר : הוועדהמרכז 
 

 



 : ועדה ציבורית לאיכות הסביבה
 מ ראשת המועצה  "סגן ומ -ד חיזקי סיבק "עו: ר הוועדה"יו

 (ת מליאה/חבר)חיבת ציון  -רף אמיר 1.
 

 (ת ציבור/נציג)אביחיל  -שדמה  רימרמןר נטע "ד2.

 (ת ציבור/נציג)חבצלת השרון  - יונגררן 3.

 (ת ציבור/נציג)ידידיה כפר  -אורון  יוחנן 4.

 (ת ציבור/נציג) מונאשכפר  -רז חסיד 5.

 (ת ציבור/נציג) חגלה - שמעון עובדיה 6.

 (ת ציבור/נציג)אביחיל  -  רוזנשייןיצחק 7.

 (ת ציבור/נציג)בת חפר  -ענת גונן 8.

 (ת ציבור/נציג)אמץ  -חן לולי 9.
 (ת ציבור/נציג)בית יצחק  -לביאה הרשקוביץ 10.
 (ת ציבור/נציג)חופית  -פרידמן עתר 11.
 (ת ציבור/נציג)אביחיל  - סייפרסמאיה 12.
 (ת ציבור/נציג)חופית  -דני יופה 13.
 (ת ציבור/נציג) חגלה - איצקוביץאמיר 14.
 (ת ציבור/נציג) חגלה -הדר מנור 15.

 

 קיימות ותברואה, מנהל מנהלת מחלקת איכות סביבה -בוצר אבירם : הוועדהמרכז       



 : ועדת ספורט
 המועצהראשת סגן  - ויצלבסקיד גיא "עו: ר הוועדה"יו

 

 (ת מליאה/חבר)משמר השרון  -מרגלית רועי 1.

 (ת מליאה/חבר)גבעת חיים איחוד  -אמיר שילה 2.

 (ת מליאה/חבר) בורגתה - בכרטןיוסי 3.
 

 (ת ציבור/נציג)גן יאשיה  -ח ארז אוריון "ד ורו"עו4.

 (ת ציבור/נציג)בית הלוי  - ינסקי'קוצגדי ד "עו5.

 (  ת ציבור/נציג) מונאשכפר  -מעודד דניאל 6.

 (ת ציבור/נציג) מונאשכפר  -חסיד רז 7.

 (ת ציבור/נציג)אביחיל  -שדמה  רימרמןנטע 8.

 (ת ציבור/נציג)חניאל  -טל סנונית 9.
 (ת ציבור/נציג)מאוחד גבעת חיים  -ערבה ליאור 10.
 (ת ציבור/נציג)חרות בית  -ארז שני 11.
 (  ת ציבור/נציג)כפר ויתקין   - וקסלרעומרי 12.
 (ת ציבור/נציג)גבעת חיים איחוד  - סינדליסאיתי 13.

 הספורטמחלקת מנהל  -פיליפ סימון :  הוועדהמרכז                                                                    
 



 :  חינוך וחברה רשותיתמנהלת 

 (ת מליאה/חבר)צוקי ים  -אהובה פאר 1.

 (ת מליאה/חבר)כפר חיים  -יוכבד מרגלית 2.

 (ת מליאה/חבר)גבעת שפירא  -דותן בורנשטיין 3.

 (ת מליאה/חבר)אמץ  -ר יצחק עזוז "ד4.

 (ת מליאה/חבר)העוגן  -נטע אראלי בן אור 5.

 (ת מליאה/חבר)בחן  -יואב בר סלע 6.

 (ת ציבור/נציג)בית יצחק  -ר חיה גולן "ד7.

ת  /נציג)גן יאשיה  -ח ארז אוריון "ד ורו"עו8.
 (ציבור

 (ת ציבור/נציג)חיבת ציון  -אורלי הדר 9.
 (ת ציבור/נציג)יד חנה  -מתי גרוס 10.
 (ת ציבור/נציג)כפר ידידיה  -ניר רווה 11.
 (ת ציבור/נציג) מונאשכפר  - מנובלאגלית 12.
 (ת ציבור/נציג)הדר עם  - אונגרשגיא 13.
 (ת ציבור/נציג) ה"הראכפר  - פרלשטיין אורציון14.

 
 

 (ת ציבור/נציג) בורגתה -סיגל קדוש גריל . 15
 (ת ציבור/נציג)אביחיל  -שדמה  רימרמןנטע . 16
 (ת ציבור/נציג) בורגתה -מירה בדולח . 17
 (ת ציבור/נציג)בית הלוי  -כרמל  שירי. 18
 (ת ציבור/נציג)בית הלוי  -כרמית שירין . 19
 (ת ציבור/נציג)המעפיל  - דנגוריגל . 20
 (ת ציבור/נציג)המעפיל  - אבסעדה . 21
 (ת ציבור/נציג)אלישיב  -' פריגבת חן . 22

 

 ת המרכז הקהילתי האזורי/נציג. 23
 ת אגף החינוך/נציג. 24

 
 
 

 ת אגף חינוך/מנהל: ת הוועדה/מרכז               

 המועצהראשת סגן  -( יעריב)יריב יערי : המנהלתר "יו



 :  רשותיתועדה , מועצת נשים
 (נציגת ציבור)חרב לאת  - סיבידיהני 'ג: ר המועצה"יו

 

 ראשת המועצה -גלית שאול ר "ד1.

 מ ראשת המועצה"סגן ומ -סיבק ד חיזקי "עו2.
 

 (מליאהת /חבר)צוקי ים  -פאר אהובה 3.

 (   ת מליאה/חבר)חפר בת  - כלפון מידד4.
 

 (ת ציבור/נציג) בורגתה -קדוש גריל סיגל 5.

 (ת ציבור/נציג)בית הלוי  -שירין  כמית6.

 (ת ציבור/נציג)כפר ידידיה  -מירב גביש 7.

 (ת ציבור/נציג)אלישיב  -ענת שרעבי 8.

 (ת ציבור/נציג)אביחיל  -אתי מגל 9.
 (       ת ציבור/נציג)בית הלוי  -ענת פרדו 10.

                                                             
 יועצת ראשת המועצה למעמד האישה ושוויון מגדרי -ענת שבזי : מרכזת המועצה                     



 : תחבורהועדת 

 מ ראשת המועצה"ומסגן  -ד חיזקי סיבק "עו1.

 סגן ראשת המועצה - ויצלבסקיד גיא "עו2.

 (ת מליאה/חבר) חגלה -ח סתיו וייס "רו3.

 (ת מליאה/חבר)המעפיל  -יואב גיסיס 4.

 (ת מליאה/חבר)גבעת חיים איחוד  -אמיר שילה 5.

 (ת מליאה/חבר)גן יאשיה  -רן שכטר 6.

 (ת מליאה/חבר)עין החורש  -ליאור פרץ 7.

 (ת מליאה/חבר)בת חפר  -ירון קומפל 8.

 (ת מליאה/חבר)כפר ויתקין  -עופר כהן 9.
 

 (ת ציבור/נציג) מונאשכפר  -רז חסיד 10.

 (ת ציבור/נציג)בת חן  - בלומןלימור 11.

 (ת ציבור/נציג)כפר ויתקין  -תמיר גל 12.

 (ת ציבור/נציג)אמץ  -גלית קפלן 13.

 ( ת ציבור/נציג)בית יצחק  - יבולסקי'צגדעון 14.
 

ת  /נציג) מונאשכפר  -ענבר בן עמרם חסיד . 15
 (ציבור

 (ת ציבור/נציג)אמץ  -יעל זלצר  .16
 (ת ציבור/נציג)גבעת חיים איחוד  -אייר רום  .17
 (  ת ציבור/נציג)המעפיל  - אבסעדה  .18
 (ת ציבור/נציג)בת חפר  -רעיה קידר . 19

 
 ,  פיתוח עסקיל "סמנכ -שגיא בן יואב  .20

 חפרעמק  כלכלית       
 
 

 
 
 

 מנהלת מחלקת תחבורה -מתיה סער : מרכזת הוועדה

 

 ל המועצה  "מנכ -ד עמית בן צבי "עו:  ר הוועדה"יו



 :  ועדה בנושא בעלי חיים
 מ ראשת המועצה"ומסגן  -סיבק ד חיזקי "עו: ר הוועדה"יו

 

 (ת מליאה/חבר)בית חרות  -בארי מוטי 1.

 (ת ציבור/נציג)חבצלת  - יונגררן 2.

 (ת ציבור/נציג) מונאשכפר  -רז חסיד 3.

 (ת ציבור/נציג)חרב לאת  - מלצקיטל 4.

 (  ת ציבור/נציג)בת חן  - בלומןלימור 5.

 (ת ציבור/נציג) חגלה -בן צבי מירב 6.

 (  ת ציבור/נציג)בת חפר  -שלומית סנדלר 7.

 (ת ציבור/נציג)מכמורת  -נאור יעל 8.

 (ת ציבור/נציג)חופית  -ליאת ולרשטיין 9.
 (ת ציבור/נציג)כפר ויתקין  -מירב פורת 10.
 (ת ציבור/נציג)בית הלוי  -ים צור 11.
 (ת ציבור/נציג)בית הלו  -פרדו ענת 12.

 
 הווטרינריתהמחלקה מנהל  -ר אודי לבל "ד: הוועדהמרכז                                                             

 

  
 
 



 : ועדת בריאות
 מ ראשת המועצה"סגן ומ -סיבק ד חיזקי "עו: ר הוועדה"יו

 
 (מליאהת /חבר)כפר ידידיה   -רגב בתיה 1.

 

 (ת ציבור/נציג)חרב לאת  -רוני צבר ר "ד2.

 (ת ציבור/נציג)אחיטוב  -לימור לוי 3.

 (ת ציבור/נציג)ביתן אהרון  - חייקיןמיכל 4.

 (ת ציבור/נציג) מונאשכפר  -ענבר בן עמרם חסיד 5.

 (ת ציבור/נציג) בארותיים -דוד שבח 6.
  
 
 

 מנהלת מדור בריאות -גלוריה רוט : הוועדהמרכזת                                                        
 

  
  



 :  ילדים אלרגיים ועוד , נגישות: מוגבלויותועדה בנושא 
 המועצהראשת סגן  -( יעריב)יריב יערי : ר הוועדה"יו

 מ ראשת המועצה"סגן ומ -ד חיזקי סיבק "עו1.

 (ת מליאה/חבר)חופית  -ברי גדעון 2.

 (מליאהת /חבר)ידידיה כפר  -בתיה רגב 3.
 

 (ת ציבור/נציג)חיבת ציון  -ח מיה קסטל "רו4.

 (ת ציבור/נציג)עולש  -מור  הלית5.

 (ת ציבור/נציג)הדר עם  -טל גוברין 6.

 (ת ציבור/נציג)אביחיל  -אתי מגל 7.

 (ת ציבור/נציג) בורגתה -דנה קטן רפפורט 8.

 (ת ציבור/נציג) בורגתה -סיגל קדוש גריל 9.
 (ת ציבור/נציג)חיבת ציון   -נילי נדל 10.
 (ת ציבור/נציג)אלישיב  -רחל בלה 11.
 (ת ציבור/נציג)בחן  -נועה ברגר 12.
 (ת ציבור/נציג)בת חן  -דורון יהודה 13.
 (נציגת ציבור)בת חפר  -בר דוד סופי 14.
 אחראית שילוב צרכים מיוחדים בחינוך הבלתי פורמאלי -מרדכי לילך שני 15.

 בריאותמדור מנהלת  -גלוריה רוט : הוועדהמרכזת                                         רכז נגישות  -שי יניב 16.
 
  
  
 
  
  



 : ועדת נוער
 (חבר מליאה)חיבת ציון  -רף אמיר : ר הוועדה"יו

 (ת מליאה/חבר)בחן  -בר סלע יואב 1.

 (ת מליאה/חבר)העוגן  -בן אור אראלי נטע 2.

 (מליאהת /חבר)צוקי ים  -אהובה פאר 3.

 (  מליאהת /חבר) בארותיים -מדליה ד הדס "עו4.
 

 (ת ציבור/נציג)אביחיל  -מלר עומרי 5.

 (ת ציבור/נציג)הדר עם  -יובל ברנס 6.

 (ת ציבור/נציג)כפר ידידיה  -ניר רווה 7.

 (ת ציבור/נציג) מונאשכפר  - מנובלאגלית 8.

 (ת ציבור/נציג)הדר עם   - אונגרשגיא 9.
 (ת ציבור/נציג)אביחיל   -שדמה  רימרמןנטע 10.
 (ת ציבור/נציג)המעפיל  - אבסעדה 11.
 (ת ציבור/נציג)אביחיל  -דבורי לב טוב רוסק 12.
 ( ת ציבור/נציג)גן יאשיה  -אורן מאירי 13.
 (ת ציבור/נציג) ה"הראכפר  - טלרגלעד 14.
 (ת ציבור/נציג) מונאשכפר  -גדי קלוד 15.
 (ת ציבור/נציג)אמץ  - גינזבורגעינת 16.
 (ת ציבור/נציג)כפר ויתקין  -מיכל עין גל 17.

 הנוערמחלקת מנהל  -עומרי בארי : הוועדהמרכז                                                                            
 
 



 : ועדת צעירים
 ראשת המועצהעוזר  -אלדד גוטלון : ר הוועדה"יו

 

 
 (ת מליאה/חבר) חגלה -ח סתיו וייס "רו1.
 (ת מליאה/חבר)העוגן  -נטע אראלי בן אור 2.

 

 (ת ציבור/נציג) ה"הראכפר  - פרלשטיין אורציון3.

 (ת ציבור/נציג)בת חפר   -ארז סלומון 4.

 (ת ציבור/נציג)אביחיל  -עומרי מלר 5.

 (ת ציבור/נציג)אלישיב  -הילה שרעבי 6.

 (ת ציבור/נציג)ביתן אהרון  - חייקיןאורן 7.

 (ת ציבור/נציג)בת חפר  - אשושסתיו 8.

 (ת ציבור/נציג)הדר עם  - וילמושגל 9.
 (ת ציבור/נציג)אביחיל   - גרצובסקידורון 10.
 (ת ציבור/נציג)גבעת חיים מאוחד   -דורון שמאי 11.
 (ת ציבור/נציג)בית הלוי   -כרמית שירין 12.
 (ת ציבור/נציג)חניאל  - וולקמוטטלי 13.
 (ת ציבור/נציג)אביחיל   -תומר זמיר 14.
 (ת ציבור/נציג)גבעת חיים איחוד   -גור לס 15.

 

 (ת ציבור/נציג)חיבת ציון  -רועי ארגמן . 17
 (ת ציבור/נציג)בת חן  -אייל גולדמן . 18
 (ת ציבור/נציג)יד חנה  -נעם אוריון  .19

 

המרכז  , רכזת צעירים)חיבת ציון  -הילה בר מאיר . 20
 (  הקהילתי

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 רכזת צעירים -הילה בר מאיר : מרכזת הוועדה



 (: תרבות ואומנות)ועדה בנושא תיירות כפרית 

 (ת מליאה/חבר)בית הלוי  -מיכל אביחי 1.

 (ת מליאה/חבר)כפר חיים  -יוכבד מרגלית 2.

 (ת מליאה/חבר)חבצלת השרון  - טודרמאיר 3.

 (ת מליאה/חבר)משמר השרון  -רועי מרגלית 4.

 (ת מליאה/חבר)עין החורש  -ליאור פרץ 5.
 

 (ת ציבור/נציג)חבצלת השרון  - יונגררן 6.

 (ת ציבור/נציג) מונאשכפר  -רז חסיד 7.

 (ת ציבור/נציג)כפר חיים  -אילן למדני  8.

 (ת ציבור/נציג)בית חרות  -טלי שני 9.
 (ת ציבור/נציג) מונאשכפר  - מנובלאגלית 10.
 (ת ציבור/נציג)בית הלוי  -כרמית שירין 11.
ת  /נציג)גבעת חיים מאוחד  -ליאור ערבה 12.

 (ציבור

 

 (ת ציבור/נציג) חגלה -סבן  גולדשמיטאורלי .  13
 (ת ציבור/נציג)חרב לאת  - לויתןנוגה 14.
 (ת ציבור/נציג)אביחיל  -יפעת פרל 15.
 (ת ציבור/נציג)כפר ויתקין  -נטע גל 16.
 (ת ציבור/נציג)כפר ידידיה  -מירב גביש 17.

 

 מנהלת המחלקה לתכנון -גלית עוזיאל 14.

 נציג רשות הניקוז15.
 
 
 
 

ל פיתוח  "סמנכ -שגיא בן יואב : מרכז הוועדה
 כלכלית עמק חפר, עסקי

 

 מ ראשת המועצה"ומסגן  -סיבק ד חיזקי "עו: ר הוועדה"יו



 : ועדה לעסקים ויזמות
 (נציגת ציבור)חפר בת  -רעיה קידר : הוועדהר "יו

 

 (ת מליאה/חבר)כפר ויתקין  -כהן עופר 1.

 (ת מליאה/חבר)גבעת חיים מאוחד  -מרום רחל 2.

 (ת מליאה/חבר)ית הלוי ב -מיכל אביחי 3.

 (ת מליאה/חבר)אחיטוב  -אדרי חנן 4.
 

 (ת ציבור/נציג)חבצלת השרון  - יונגררן 5.

 (ת ציבור/נציג) מונאשכפר  -רז חסיד 6.

 (ת ציבור/נציג) חגלה -שמעון עובדיה 7.

 (ת ציבור/נציג)בית הלוי  -כרמית שירין 8.

 (ת ציבור/נציג)מאוחד גבעת חיים  -ליאור ערבה 9.
 (ת ציבור/נציג)חרב לאת  - לויתןנוגה 10.

 

 חפרכלכלית עמק , פיתוח עסקיל "סמנכ -בן יואב שגיא 11.
 החברה הכלכלית, קהילהקשרי מנהל  -מקורי  מטרסורעות : מרכזת הוועדה                               

 



 :  הרחבת בת חפר -היגוי ועדת 

 סגן ראשת המועצה - ויצלבסקיגיא ד "עו1.

 (ת מליאה/חבר) -ירון קומפל 2.

 (ת מליאה/חבר) -דורון גייר 3.

 (ת מליאה/חבר)גן יאשיה  -רן שכטר 4.

 (ת ציבור/נציג) -רעיה קידר 5.

 ר הועד המקומי"יו -עדי אמזלג 6.

 ר ועדת נוער"יו -עדי בכור 7.

   הסביבהר ועדת איכות "יו -ארז ברקאי 8.

 מנהל הישוב -עמרי צליל 9.
 ר צוות תשתיות"יו - גולדפדןאמנון 10.
 ר צוות מוניציפלי"יו - למפלץצביקה 11.
 ר צוות חינוך"יו -משה אוזן 12.
 ר צוות ביטחון"יו -אבי מלכה 13.
 ר צוות קהילה"יו -יפעת ברקת 14.
 חברת ועדת נוער -פלג  יהודאימיכל 15.
 ש"רב -אלי לוי 16.

 

 דובר בת חפר -משה עמר 16.

ממונה מטעם ועד בת חפר לריכוז   -רונן הראל 17.
 ההרחבה

 מנהל אגף תפעול -ששי מגידו 18.

 מהנדס המועצה -ארמין אברמוביץ 19.

 מנהל אגף ביטחון ושירותי חירום -יהודה בן עזרא 20.

 ת אגף חינוך/מנהל21.

 סגנית מנהל המרכז הקהילתי האזורי -סלוצקי תמי 22.

 מנהלת מחלקת יישובי העמק -נחמה כהן 23.

 מנהל מחלקת נוער -עמרי בארי 24.

, ל פיתוח עסקי"המנהלת וסמנכנציג  -שגיא בן יואב 25.
 החברה הכלכלית

 צ בת חפר"ר -ס מירב תירם "עו26.

 מנהל שלוחת המרכז הקהילתי -שני שם טוב 27.
 

 מחלקת יישובי העמק -מאיה רשף : מרכזת הוועדה

 (  חברת מליאה) בארותיים -ד הדס מדליה "עו: ר הוועדה"יו



 : ועדת שקיפות

 (חבר מליאה)אמץ  -יצחק עזוז ר "ד: ר הוועדה"יו
 

 (ת מליאה/חבר) חגלה -ח סתיו וייס "רו1.
 

 (ת ציבור/נציג)גן יאשיה  -ח ארז אוריון "ורוד "עו2.

 (ת ציבור/נציג)חבצלת השרון  - יונגררן 3.

 (ת ציבור/נציג) בורגתה - קלשלאון 4.
 

 
 

                                       
 מנהל קשרי ציבור -שני שניידמן יעקב : הוועדהמרכז                                         

 
 

 



 : הגיל השלישי/ ועדה בנושא ניצולי שואה
 (חברת מליאה)גבעת חיים מאוחד  -רחל מרום : ר הוועדה"יו

 

 (ת מליאה/חבר)מכמורת  -זיו טומי 1.

 (מליאהת /חבר)כפר ידידיה  -בתיה רגב 2.

 (ת מליאה/חבר)חבצלת השרון  - טודרמאיר 3.
 

 (ת ציבור/נציג) בורגתה - קלשלאון 4.

 (ת ציבור/נציג)כפר ויתקין  -לב רן 5.

 (ת ציבור/נציג)בית יצחק  -גולן חגי 6.

 (ת ציבור/נציג)בית הלוי  -שירין  כרמית 7.

 (ת ציבור/נציג)בית יצחק  -אלישיב רלי 8.

 (ר האגודה למען החבר הוותיק"יו)ויתקין כפר  - סיראבן נפתלי 9.
 

 מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים -גלית גרופר 10.

 סגנית מנהלת המרכז הקהילתי האזורי -תמי סלוצקי 11.
 

 מנהלת מחלקת ותיקים -יונה טרגובניק : הוועדהמרכזת                                                  



 : ועדת הנדסה
 (חבר מליאה) חגלה -ח סתיו וייס "רו: ר הוועדה"יו

 
 ( ת מליאה/חבר)יד חנה  - שוסטרישי 1.
 ( ת מליאה/חבר)בית ינאי  -אברהם בן דוד 2.
 (ת מליאה/חבר)אלישיב  -שרעבי רצון 3.
 (ת מליאה/חבר)גן יאשיה  -שכטר רן 4.

 

 (  ת ציבור/נציג) מונאשכפר  -קמחי שרון 5.

 (ת ציבור/נציג) חגלה - רזניקחמי 6.
 
 

 המהנדס. ע -ענת שבזי : מרכזת הוועדה                                                                
 
  



 : ועדת מלגות סטודנטים
 (חבר מליאה)ביתן אהרון  - חייקיןעמוס : ר הוועדה"יו

 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________: הוועדהת /מרכז                                                                
 
  


