






  
  
 

  נספח א'
  
  
  
  

 כ"ב ניסן תשע"ד 
2014אפריל  22   

 14097 -סימוכין 
 

  
  

   2014ועדות העירייה  הנדון:
  

  
  
  

  
  

  וועדת מכרזים 
  מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג
 bennysomech@gmail.com  054-3025094  חבר מועצה  יו"ר  בני סומך

 lifschitzmichal@gmail.com  052-6133011  חברת מועצה  חברת וועדה  מיכל ליפשיץ
 marer@zahav.net.il  054-9299264  חבר מועצה  חבר וועדה  משה מרר

 h.arviv10@gmail.com  050-5235136  חבר מועצה  חבר וועדה  הרצל ארביב
 vilian_j@hotmail.com  050-4323507  חבר מועצה  חבר וועדה  יעקב ויליאן

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  דת הנהלהווע
  מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי   שם הנציג
shmuel.muni.il‐ybrodny@givat 052-8413111  ראש העיר  יו"ר  יוסי ברודני
חבר   בני סומך

  וועדה
 bennysomech@gmail.com  054-3025094  חבר מועצה

חבר   אורי וייס
  וועדה

 Ziput.lakol@gmail.com  050-5666066  חבר מועצה

 תחבר  מיכל ליפשיץ
  וועדה

lifschitzmichal@gmail.com 052-6133011חברת מועצה

חבר   משה מרר
  וועדה

 marer@zahav.net.il  054-9299264  חבר מועצה

חבר   מנחם צרויה
  וועדה

 Menahem125@walla.com  054-4467568  חבר מועצה

חבר   שלומי גרדה
  וועדה

 Shlomigerda@gmail.com 054-6765172חבר מועצה
Shlomi.Gerda@il.nestle.com



  
  
 
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ועדת כספים ו
  מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג
 marer@zahav.net.il  054-9299264  חבר מועצה  יו"ר  משה מרר
 mbennysomech@gmail.co  054-3025094  חבר מועצה  חבר וועדה  בני סומך

 h.arviv10@gmail.com  050-5235136  חבר מועצה  חבר וועדה  הרצל ארביב
 michalwold@gmail.com  054-4447650  חברת מועצה חברת וועדה  עו"ד מיכל וולדיגר

 Michalnetanel101@walla.co.il  054-4959870  ת מועצהחבר חברת וועדה  מיכל נתנאל

  וועדת מל"ח 
 מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג
 shmuel.muni.il-ivatybrodny@g  052-8413111  ראש העיר  יו"ר  יוסי ברודני

מנכ"ל   חבר וועדה  גבי חדד
  העירייה

052-4280100  shmuel.muni.il-gabih@givat 

 Ziput.lakol@gmail.com  050-5666066  חבר מועצה  חבר וועדה  אורי וייס
 vilian_j@hotmail.com  050-4323507  חבר מועצה  חבר וועדה  יעקב ויליאן
 Adv.feldman@gmail.com  052-7038883  חברת מועצה  וועדה תחבר  נעמי פלדמן
 shmuel.muni.il-yoav@givat  050-2059499 קב"ט העירייה    יואב ריעני

  ביטחוןוועדת 
 מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג
 bennysomech@gmail.com  054-3025094  יו"ר  חבר מועצה  בני סומך

 Shlomigerda@gmail.com 054-6765172  חבר וועדה  ר מועצהחב  שלומי גרדה
Shlomi.Gerda@il.nestle.com

 Adv.feldman@gmail.com  052-7038883  וועדה תחבר  מועצהחברת   נעמי פלדמן
   052-4443670  חבר וועדה  נציג ציבור  שלום וייסמן
  ג"ש 11/7דוד אלעזר   050-5316066  חבר וועדה  נציג ציבור  אברהם אסרף
  ג"ש 15/2מנחם בגין   052-6532002  חבר וועדה  נציג ציבור  אברהם גוטמן
  ג"ש 15/13נחם בגין מ  052-8229540  חבר וועדה  נציג ציבור  סנפיר שעיה

נציג שר     
  הביטחון

   

     נציג משטרה    
  ג"ש 3/20יצחק מודעי   052-4545209  נציג ציבור    גלעד טואסי

  ג"ש 50בוטינסקי 'ז  050-5397185  נציג ציבור    דוד נחמיאס 



  
  
 
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  וועדת ביקורת 
  מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי   שם הנציג

 michalwold@gmail.com  054-4447650  חברת מועצה  "ריו  עו"ד מיכל וולדיגר
חברת   מיכל נתנאל

  וועדה
 Michalnetanel101@walla.co.il  054-4959870  חברת מועצה

חבר   הרצל ארביב
  וועדה

 h.arviv10@gmail.com  050-5235136  חברת מועצה

חבר   עדי גרוס
  וועדה

 ahg@zahav.net.il  054-6622399  חבר מועצה
adigro@shahal.co.il 

חברת   נעמי פלדמן
  עדהוו

 Adv.feldman@gmail.com  052-7038883  חברת מועצה

חברת   מיכל ליפשיץ
  וועדה

 lifschitzmichal@gmail.com  052-6133011  חברת מועצה

  עדת הנחות לענייני ארנונהוו
 מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  גשם הנצי
 bennysomech@gmail.com  054-3025094  חבר מועצה  יו"ר  בני סומך

 co.ilMichalnetanel101@walla.  054-4959870  חברת מועצה  חברת וועדה  מיכל נתנאל
 ahg@zahav.net.il  054-6622399  חבר מועצה  חבר וועדה  עדי גרוס

adigro@shahal.co.il 
 shmuel.muni.il-tzahi@givat  050-2059295  גזבר העירייה  חבר וועדה  צחי פרץ

מנהלת מח'   חברת וועדה  אתי סומך
  רווחה

050-2059249  shmuel.muni.il-etis@givat 

מנהלת מח'   חברת וועדה  אביבה לנקרי
  גבייה

050-2059292  shmuel.muni.il-aviva@givat 

ilana_tamam@givat-  050-2059273  יועמ"ש  חברת וועדה עו"ד אילנה תמם
shmuel.muni.il 

   1נה, צוות וועדת ערר ארנו
  מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג

 law.co.il-Danit@adoram  054-4900334    יו"ר  עו"ד חגי אדורם
  גבעת שמואל  7צבי פיקסלר   054-2323100    חבר וועדה  אילן טורם
  125דרך המלך   054-4356551    חבר וועדה  עודד ים

   2וועדת ערר ארנונה, צוות 
  ובתמייל/כת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג

 רמת גן  7ז'בוטינסקי   054-4289838    יו"ר  עו"ד זיו ביטל
 גבעת שמואל 12לוי אשכול   052-4591701    חבר וועדה  שלומי זכאי
 hiliks@total-cargo.com  054-7999831    חבר וועדה  חיליק ספיאן



  
  
 
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  עדת בטיחות בדרכיםוו
 מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג
 marer@zahav.net.il  054-9299264  בר מועצהח  יו"ר  משה מרר

אינג' איציק 
  אוז'לבו

 shmuel.muni.il-o@givat-itzik  050-2059255  מהנדס העיר  חבר וועדה

מנהלת אגף   וועדה תחבר  חדווה הייזלר
  ינוךהח

054-4514733  shmuel.muni.il-hedva@givat 

נציג שר     
  התחבורה

   

 Shlomigerda@gmail.com 054-6765172חבר מועצה  חבר וועדה  שלומי גרדה
Shlomi.Gerda@il.nestle.com

 Adv.feldman@gmail.com  052-7038883  חברת מועצה  חברת וועדה  נעמי פלדמן
 ג"ש 10פיקסלר   03-5326668  נציג ציבור    אביחי טבק

     נציג המשטרה    
 גבעת שמואל 13/8מנחם בגין   052-3455499  נציג ציבור     איציק בראל

  הילדוועדה לקידום מעמד 
 מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג

 lifschitzmichal@gmail.com  052-6133011  חברת מועצה  יו"ר  מיכל ליפשיץ
 Michalnetanel101@walla.co.il  054-4959870  חברת מועצה  חברת וועדה  מיכל נתנאל

 michalwold@gmail.com  054-4447650  חברת מועצה  חברת וועדה עו"ד מיכל וולדיגר
  14/27 רחבת אילן  03-5323986  נציגת ציבור    שלומית ליבנה
  ג"ש 4/13גרינברג   03-5323251  נציגת ציבור    מיכל מיכאלי
    נציגת ציבור    סנדרין בורניק

מנהלת אגף   וועדה תחבר ד"ר חדווה הייזלר
  החינוך

054-4514733  shmuel.muni.il-hedva@givat 

' מנהלת מח  חברת וועדה  אתי סומך
  רווחה

050-2059249  shmuel.muni.il-etis@givat 

    נציג משטרה    
מנהלת בית     איילה צדוק

ספר מורשת 
  נריה

050-7783466  ayala.zadok@gmail.com 

יו"ר מועצת     גל פרבמן
  דיםתלמי

  גבעת שמואל 13ויצמן  057-5324851
Fgal11@walla.com 

נציג תנועות     ערן אבן צור
  הנוער בעיר

054-9987810  eraneventsur@gmail.com 

    חברת וועדה  נציגת ציבור  ’אתי יעקובוביץ

 ג"ש 9זינגר   03-5327086  חבר וועדה  נציג ציבור  ון ויטוריצי
 ג"ש 11שלמה הלל   057-5550002  חבר וועדה  נציג ציבור  גיל בן ישראל

 גבעת שמואל 7סמטת רחל  054-5764995  חברת וועדה  נציגת ציבור  לילך אור



  
  
 
  

  וועדת חינוך 
 מייל/כתובתטלפוןתפקידמינוישם הנציג
ybrodny@givat‐ 052-8413111ראש העירו"רי יוסי ברודני

shmuel.muni.il
Menahem125@walla.com 054-4467568חבר מועצהמ"מ יו"ר מנחם צרויה
lifschitzmichal@gmail.com 052-6133011חברת מועצהסגן יו"ר מיכל ליפשיץ
 Shlomigerda@gmail.com 054-6765172חבר מועצהסגן יו"ר שלומי גרדה

l.nestle.comShlomi.Gerda@i
vilian_j@hotmail.com 050-4323507חבר מועצהחבר וועדה יעקב ויליאן
יו"ר מועצת חבר וועדהגל פרבמן

  הנוער
(תלמידת י"א)

  גבעת שמואל 13ויצמן  057-5324851
Fgal11@walla.com 

יו"ר וועד חברת וועדהעינת כרמל
הורים יגאל 

אלון

052-4323036 Einat1972@yahoo.com

יו"ר וועד חברת וועדהנועה זוין
  הורים
נריה

052-8027379 zevinon@hotmail.com

יו"ר וועד חברת וועדהנועם זיו
הורים זבולון

050-5822008 Noamziv100@gmail.com

יו"ר וועד וועדה חברדוד חזות
הורים מנחם 

בגין

050-8501409  
hazoutd@gmail.com 

        יו"ר בן גוריון  מעיין רוזנברג
מנהלת אגף   וועדה תחבר  חדווה הייזלר

  החינוך
054-4514733  -hedva@givat

shmuel.muni.il 
ן מנהל סג    שלומית פולק

  אולפנת אמי"ת
 ג"ש 4/43השקד   052-3692961

מנהלת מח'   חברת וועדה  אתי סומך
  רווחה

050-2059249  shmuel.muni.il-etis@givat 

נציג תנועות     ערן אבן צור
  הנוער בעיר

054-9987810  eraneventsur@gmail.com 

יו"ר ועד הורים     עדי גרוס
ישיבת בני 

  עקיבא

054-6622399  ahg@zahav.net.il 
adigro@shahal.co.il 

יו"ר ועד הורים     לאה פוסטיג
  אולפנת עקיבא

 ג"ש 15/1טרומפלדור   054-4463310

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 
  

  

  
  

  וועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים 
 מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג

 michalwold@gmail.com 054-4447650  חברת מועצה  יו"ר  עו"ד מיכל וולדיגר
 lifschitzmichal@gmail.com 052-6133011  עצהחברת מו  חברת וועדה  מיכל ליפשיץ

 Adv.feldman@gmail.com 052-7038883  חברת מועצה  חברת וועדה  עו"ד נעמי פלדמן
 shmuel.muni.il-etis@givat 050-2059249  מנהלת מח' רווחה    אתי סומך

 shmuel.muni.il-hedva@givat 054-4514733  מנהלת מח' חינוך    ד"ר חדווה הייזלר
    נציג ציבור    קורל אטיאס

    נציג ציבור     איתן כהן

מנהלת בית ספר בן     תמי טל
  גוריון

050-7689747 taltami@013net.net

מתאמת הרשות     אילנה נחום
  למלחמה בסמים

050-2059228 shmuel.muni.il-ilana@givat

    נציג ציבור    שחף דורי

   לאיכות הסביבהה וועד
 מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג
 Ziput.lakol@gmail.com 050-5666066  חבר מועצה  יו"ר  אורי וייס
 net.ilmarer@zahav. 054-9299264  חבר מועצה  חבר וועדה  משה מרר
 ahg@zahav.net.il 054-6622399  חבר מועצה  חבר וועדה  עדי גרוס

adigro@shahal.co.il 
shmuel.muni.il-noam@givat 050-2059274  מנהל אגף שפ"ה    נועם ארוילי
  ג"ש 20/26יוני נתניהו  052-2201361  נציג ציבור    אמיר כרמל

 ג"ש 22נימרובר  052-5022265  נציגת ציבור    נירה סימן טוב
 א' 2/16רחבת אילן     נציג ציבור    נפתלי סביון

   מיגור אלימותוועדת 
 מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג

 bennysomech@gmail.com  054-3025094  חבר מועצה  יו"ר  ומךבני ס
 shmuel.muni.il-gabih@givat  052-4280100  מנכ"ל  חבר וועדה  גבי חדד

 Adv.feldman@gmail.com  052-7038883  חברת מועצה  חברת וועדה עו"ד נעמי פלדמן
 054-6765172Shlomigerda@gmail.comחבר מועצה  חבר וועדה שלומי גרדה

estle.comShlomi.Gerda@il.n
 lifschitzmichal@gmail.com  052-6133011  חברת מועצה  חברת וועדה  מיכל ליפשיץ
מנהלת אגף   חברת וועדה  חדווה הייזלר

  חינוך
054-4514733  uni.ilshmuel.m-hedva@givat 

מנהל מח'   חבר וועדה  שמעון ברוכים
  פיקוח 

050-2059271  shmuel.muni.il-shimonb@givat 

מנהלת אגף   חברת וועדה  אתי סומך
  רווחה

050-2059249  muni.ilshmuel.-etis@givat 

 shmuel.muni.il-yoav@givat  050-2059499  קב"ט  חבר וועדה  יואב ריעני
 shmuel.muni.il-gabi_b@givat    אגף רווחה    גבי ברוטמן

     נציג משטרה    
     נציג ציבור    יוני יצחק לוי



  
  
 
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  ובנייה תכנון משנה וועדת 
 מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג
 shmuel.muni.il-ybrodny@givat  052-8413111  ראש העיר  יו"ר  יוסי ברודני
 marer@zahav.net.il  054-9299264  חבר מועצה  מ"מ יו"ר  משה מרר

 h.arviv10@gmail.com  050-5235136  חבר מועצה  סגן יו"ר  הרצל ארביב
 halwold@gmail.commic  054-4447650 חברת מועצה  חברת וועדה עו"ד מיכל וולדיגר

 bennysomech@gmail.com  054-3025094  חבר מועצה  סגן יו"ר  בני סומך
 Ziput.lakol@gmail.com  050-5666066  חבר מועצה  חבר וועדה  אורי וייס

 Menahem125@walla.com  054-4467568  חבר מועצה  ועדהחבר ו  מנחם צרויה
אינג' איציק 

  אוז'לבו
 shmuel.muni.il-o@givat-itzik  050-2059255  מהנדס העיר  חבר וועדה

shmuel.muni.il-ilana_tamam@givat  050-2059273  שיועמ"  חברת וועדה  אילנה תמם

  עדה לדיור לאומי וו
  מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג

מהנדס   יו"ר  אינג' איציק אוז'לבו
  העיר

050-2059255  shmuel.muni.il-o@givat-itzik 

  וועדת השקעות 
  מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג
 shmuel.muni.il-gabih@givat  052-4280100  מנכ"ל העירייה  יו"ר  גבי חדד
 shmuel.muni.il-tzahi@givat  052-2059295  גזבר העירייה  חבר וועדה  צחי פרץ
מנהלת מש"א   חברת וועדה  דגנית בר

  ושכר
052-2059229  shmuel.muni.il-dganitb@givat 

  שמות וועדת 
 מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג
 shmuel.muni.il-ybrodny@givat  052-8413111  ראש העיר  יו"ר  יוסי ברודני
 Menahem125@walla.com  054-4467568  חבר מועצה  חבר וועדה  מנחם צרויה
 Ziput.lakol@gmail.com  050-5666066  חבר מועצה  וועדה חבר  אורי וייס

מנהל אגף     נועם ארוילי
  שפ"ה

050-2059274  shmuel.muni.il-noam@givat

טלי דולינקו 
  אלמליח

דוברת   
  העירייה

052-3917832  shmuel.muni.il-Talide@givat

  גבעת שמואל 13/8מנחם בגין   052-3455499  נציג ציבור    יצחק בראל
  ג"ש 5נימרובר   052-5355999  נציג ציבור    חיים מאירוביץ



  
  
 

  
  
  
  

  
  

  

  וועדה לקידום מעמד האישה 
 יל/כתובתמי  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג

 Michalnetanel101@walla.co.il 054-4959870  חברת מועצה  יו"ר  מיכל נתנאל
 lifschitzmichal@gmail.com 052-6133011  חברת מועצה  סגן יו"ר  מיכל ליפשיץ

 michalwold@gmail.com 054-4447650  חברת מועצה  חברת וועדה ד מיכל וולדיגרעו"
 Adv.feldman@gmail.com 052-7038883  חברת מועצה  חברת וועדה  עו"ד נעמי פלדמן
  077-5322824  יבורנציגת צ    שרה סימן טוב
  054-4681257  נציגת ציבור    מירב מושייב
  ג"ש 2/19גרינברג  052-6666982  נציגת ציבור    יונה הראל
    נציגת ציבור    גלית קליין
יועצת לקידום     שירה גבאי

  מעמד האישה
050-2059223 uni.ilshmuel.m-shirag@givat 

    נציגת ציבור    אודליה רזין
    נציגת ציבור    בת אל אבני

    נציגת ציבור    חנה אנגלסמן

  וועדה למינוי עובדים 
  מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג
מנכ"ל   יו"ר  גבי חדד

  העירייה
052-4280100  shmuel.muni.il-atgabih@giv 

גזבר   חבר וועדה  צחי פרץ
  העירייה

052-2059295  shmuel.muni.il-tzahi@givat 

מנהלת   חברת וועדה  דגנית בר
  מש"א ושכר

052-2059229  shmuel.muni.il-dganitb@givat 

 marer@zahav.net.il  054-9299264  חבר מועצה  חבר וועדה  משה מרר
 lifschitzmichal@gmail.com  052-6133011 חברת מועצה  חברת וועדה  מיכל ליפשיץ
cargo.com-hiliks@total  054-7999831  נציג ציבור     חיליק ספיאן

 
 ג"ש 7/23מנחם בגין   050-5477049  נציג ציבור     איציק אבידן
    נציגת ציבור    גלית קליין

hanan.barel@gmail.com  054-9284440  נציג ציבור    חנן בראל

  וועדה למינוי עובדים בכירים 
  מייל/כתובת  טלפון  תפקיד  מינוי  שם הנציג
 shmuel.muni.il-ybrodny@givat  052-8413111  ראש העיר  יו"ר  יוסי ברודני

 shmuel.muni.il-gabih@givat  052-4280100  מנכ"ל העירייה  חבר וועדה  גבי חדד
 marer@zahav.net.il  054-9299264  חבר מועצה  חבר וועדה  משה מרר

 vilian_j@hotmail.com  050-4323507  חבר מועצה  חבר וועדה  יעקב ויליאן
       חבר וועדה  נציג שר פנים


