
  
 ועדת הנהלה

 
 

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

 shmuel.muni.il-ybrodny@givat 052-8413111 יו"ר יוסי ברודני 1

 bennysomech@gmail.com 054-3025094 חבר בני סומך 2
 

SHLOMIT.MANTEL@GMAIL 054-4973582 חברה שלומית מנטל 3
COM. 

 EINAT1972@YAHOO.COM 052-4323036 חברה עינת כרמל 4

 shmuel.muni.il-vilian@givat 050-4323507 חבר יעקב ויליאן 5

 ahg@zahav.net.il 054-6622399 חבר עדי גרוס 6

     חברה מירי  אברגיל 7

 marer@zahav.net.il 054-9299264 חבר משה מרר 8

 menahemz125@gmail.com 054-9299264 חבר מנחם צרויה 9

     חברה מיכל נתנאל 10

 h.arviv10@gmail.com 050-5235136 חבר הרצל ארביב 11

 

 

 ועדת מכרזים 

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

vilian@givat- 050-4323507 יו"ר יעקב ויליאן 1
shmuel.muni.il 

 izaakadv@gmail.com 052-7994907 חבר צחי סטולוביץ 2

bennysomech@gmail.co 054-3025094 חבר בני סומך  3
m 

 h.arviv10@gmail.com 050-5235136 חבר הרצל ארביב 4

 marer@zahav.net.il 054-9299264 חבר משה מרר  5

 

 

 כספים ועדת  

מינו שם הנציג  
 י

 מייל/כתובת טלפון

 marer@zahav.net.il 054-9299264 יו"ר משה מרר 1

 bennysomech@gmail.com 054-3025094 חבר בני סומך 2

 h.arviv10@gmail.com 050-5235136 חבר הרצל ארביב 3

 MIRI.ABARGEL@HOTMAIL.COM 054-3503020 חבר מירי אברג'יל 4

 MKLAW126@GMAIL.COM 050-6613987 חבר משה קייקוב 5

 

 

 ועדת הנחות  

שם   
 הנציג

 מייל/כתובת טלפון מינוי

שלומית  1
 מנטל

SHLOMIT.MANTEL@GMAIL.CO 054-4973582 יו"ר 
M 
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mailto:bennysomech@gmail.com
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mailto:EINAT1972@YAHOO.COM
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mailto:marer@zahav.net.il
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mailto:h.arviv10@gmail.com
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mailto:bennysomech@gmail.com
mailto:bennysomech@gmail.com
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צחי  2
 סטולוביץ

 izaakadv@gmail.com 052-7994907 חבר

 ahg@zahav.net.il 054-6622399 חבר עדי גרוס 3

גזבר  צחי פרץ 4
 העירייה

050-2059295 shmuel.muni.il-tzahi@givat 

אתי  5
 סומך

מנהלת 
מחלקת 

 רווחה

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

מנהלת    6
מחלקת 

 הגביה

    

אילנה  7
 תמם

יועצת 
 משפטית

050-2059273 shmuel.muni.il-ilana_tamam@givat 

 

 

 

 1הרכב -ארנונה כללית -ועדת ערר  

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

SHTIVINLAW@GMAIL.CO 054-7944057 יו"ר עו"ד ניסים שטיבי 1
M 

 il.com-shlomoz@cpa 052-4591701 נציג ציבור שלומי זכאי 2

 cargo.com-hiliks@total 054-7999831 נציג ציבור ספיאןחיליק  3

 

 

 

 2הרכב -ארנונה כללית -ועדת ערר  

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

 law.co.il-hagay@adoram 054-4900334 יו"ר עו"ד חגי אדורם 1

 ilantorem@gmail.com 054-2323100 נציג ציבור אילן טורם 2

 Odedyam.75@gmail.com 054-4356551 נציג ציבור עודד ים 3

 

 

 

   
 ועדת למינוי עובדים בכירים

 
 

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

ybrodny@givat- 052-8413111 יו"ר יוסי ברודני 1
shmuel.muni.il 

חברת  רונית לב 2
 הועדה

052-9211630 RONITLEV22@GMAIL.CO
M 

 marer@zahav.net.il 054-9299264 חבר הועדה מררמשה  3

מנכ"ל  גבי חדד 4
 העירייה

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

mailto:izaakadv@gmail.com
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נציג/ת    5
משרד 
 הפנים

    

 

 

 

 עובדיםועדת בחינה למינוי   

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

gabih@givat- 052-4280100 מנכל העירייה גבי חדד 1
shmuel.muni.il 

bennysomech@gmail.co 054-3025094 חבר בני סומך 2
m 

vilian@givat- 050-4989507 חבר יעקב ויליאן 3
shmuel.muni.il 

 he2yst@walla.co.il 052-6540682 נציג ציבור חזי שם טוב 4

 cargo.com-hiliks@total 054-7999831 נציג ציבור חיליק ספיאן 5

-052-927 נציג ציבור תלמה ברוך 6
2147 

talmabr@bezeqint.net 

 -גזבר העירייה צחי פרץ 7
 מוזמן

050-2059295 -tzahi@givat
shmuel.muni.il 

מנהלת משאבי  8
 אנוש

     מוזמן

 

 

 ועדת תנועה     

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

יוסי  1
 ברודני

ybrodny@givat- 052-8413111 יו"ר
shmuel.muni.il 

 marer@zahav.net.il 054-9299264 מ"מ יו"ר הועדה משה מרר 2

הרצל  3
 ארביב

 h.arviv10@gmail.com 050-5235136 חבר

gabih@givat- 052-4280100 מנכ"ל העירייה גבי חדד 4
shmuel.muni.il 

     מוזמן -יועץ תנועה   5

שמעון  6
 ברוכים

מנהל מחלקת הפיקוח 
 מוזמן -וחניה

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

קצין  7
 משטרה

      

 

 

 ועדת מל"ח  

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

 shmuel.muni.il-ybrodny@givat 052-8413111 יו"ר יוסי ברודני 1

 RONITLEV22@GMAIL.COM 052-9211630 חברה רונית לב 2

 shmuel.muni.il-vilian@givat 050-4323507 חבר יעקב ויליאן 3

 gigitavasi@gmail.com 052-4545209 נציג ציבור גלעד טואסי 4

 hazoutd@gmail.com 050-8501409 נציג ציבור דוד חזות 5
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 shmuel.muni.il-gabih@givat 052-4280100 מנכ"ל העירייה גבי חדד 6

 shmuel.muni.il-yoav@givat 050-2059499 קב"ט העירייה יואב ריעני 7

 

 

 ועדת איכות הסביבה  

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

 ahg@zahav.net.il 054-6622399 יו"ר עדי גרוס 1

 EINAT1972@YAHOO.COM 052-4323036 חבר עינת כרמל 2

 marer@zahav.net.il 054-9299264 חבר משה מרר 3

נציגת  מירי בראון 5
 ציבור

054-5490718 miribaron1@gmail.com 

ITZHAKAOSAL@GMAIL.CO 052-8266869 נציג ציבור איציק מוסן 6
M 

נציגת  נירה סימן טוב 7
 ציבור

052-5022265 stnira@gmail.com 

   054-5327131 נציג ציבור יהושע שועלי 8

נציגת  אודליה רוזין 9
 ציבור

052-2996726   

מנהל אגף    10
איכות 

 הסביבה

    

נציג השר  11
 הסביבהלאיכות 

      

 

 

 צוות לתיקון ליקויים  

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

 shmuel.muni.il-gabih@givat 052-4280100 מנכ"ל העירייה גבי חדד 1

 shmuel.muni.il-tzahi@givat 050-2059295 גזבר העירייה צחי פרץ 2

 bennysomech@gmail.com 054-3025094 חבר בני סומך 3

 shmuel.muni.il-vilian@givat 050-4989507 חבר יעקב ויליאן 4

 

 

 ועדת חינוך  

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

 bennysomech@gmail.com 054-3025094 יו"ר  בני סומך 1

 RONITLEV22@GMAIL.COM 052-9211630 חברה רונית לב 2

יעקב  3
 ויליאן

 shmuel.muni.il-vilian@givat 050-4989507 חבר

שלומית  4
 מנטל

SHLOMIT.MANTEL@GMAIL.CO 054-4973582 חברה
M 

מיכל  5
 נתנאל

 Michalnetanel101@walla.co.il 054-4959870 חברה

הרצל  6
 ארביב

 h.arviv10@gmail.com 050-5235136 חברה

מנהל/ת אגף    7
 החינוך
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נציג ועד  דוד חזות 8
הורים 
 עירוני

050-8501409 hazoutd@gmail.com 

יו"ר מועצת  יאיר מנטל 9
תלמידים 

 עירונית

053-5234708 MANTEL132424@GMAIL.COM 

יו"ר ועד  חגית בן נר 10
הורים 
 אולפנה

050-2345702  hagitbn1@gmail.com 

יו"ר ועד  זיו בייטל 11
הורים 
 ישיבה

054-4289838 zbeitel@netvision.net.il  

מירב  12
 שולנר

יו"ר ועד 
 הורים אלון

054-4764829 merav.shulner@gmail.com 

יו"ר ועד  מורן יערי 13
הורים בן 

 גוריון

054-4689658 moran.yaari@gmail.com 

יו"ר ועד  ערן הלר 14
 הורים 

054-4400803 eran@ehl.co.il 

 יו"ר ועד נועם זיו 15
 הורים זבולון

050-5822008 noamziv100@gmail.com 

אורטל  16
 בראל

 ORTAL.BAREL@GMAIL.COM 052-8424076 נציגת ציבור

עינת  17
 חזקיהו

 einatkas@gmail.com  052-4840843 נציגת ציבור

חדוה בן  18
 שטרית

   054-5432342 נציגת ציבור

מיכל טל  19
 סוחר

 NORIKTAL@HOTMAIL.COM 052-8352393 נציגת ציבור

תלמה  20
 ברוך

 talmabr@bezeqint.net 052-927-2147 נציגת ציבור

לינוי  21
שרעבי 

 הושק

 LINOYH@HOTMAIL.COM 052-6280199 נציגת ציבור

שמואל  22
 בורקש

     נציג ציבור

גבריאל  23
 קלוגמן

     נציג ציבור

 noamelcer@gmail.com 054-5900673 נציגת ציבור נועה מלצר 24

רחל  25
 שמוקלר

נציגת בית 
 ספר יסודי

050-7689251 smukler@gmail.com 

חנית  26
 סויסה

נציגת בית 
ספר על 

 יסודי

050-3355989 alonhanit@walla.co.il 

אושרית   27
 ספיבק

 hanhaga.menachem@gmail.com 052-5803046 יו"ר מנחם

 

 ועדת הקצאות  

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

מנכל  גבי חדד 1
 העירייה

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

mailto:hazoutd@gmail.com
mailto:MANTEL132424@GMAIL.COM
mailto:zbeitel@netvision.net.il
mailto:merav.shulner@gmail.com
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גזבר  צחי פרץ 2
 העירייה

050-2059295 shmuel.muni.il-tzahi@givat 

ilana_tamam@givat- 050-2059273 יועמ"ש אילנה תמם 3
shmuel.muni.il 

     מהנדס העיר   4

חלי  5
 הרשקוביץ

מנהלת 
 נכסים

050-2059245 shmuel.muni.il-heli@givat 

 

 

 
 

 

   
 ועדת רכש

 
 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

 shmuel.muni.il-gabih@givat 052-4280100 מנכ"ל גבי חדד 1

 tzahi@givat-shmuel.muni.il 050-2059295 גזבר צחי פרץ 2

     חבר מנהל אגף רלוונטי 3

     מוזמן מנהל רכש 4

 

 

 

 ועדת משנה מקומית לתכנון ובניה
 

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

-ybrodny@givat 052-8413111 יו"ר יוסי ברודני 1
shmuel.muni.il 

 bennysomech@gmail.com 054-3025094 מ"מ בני סומך 2

 ahg@zahav.net.il 054-6622399 חבר עדי גרוס 3

RONITLEV22@GMAIL.CO 052-9211630 חברה רונית לב 4
M 

 marer@zahav.net.il 054-9299264 חבר משה מרר 5

 EINAT1972@YAHOO.COM 052-4323036 חברה עינת כרמל 6

 h.arviv10@gmail.com 050-5235136 חבר הרצל ארביב 7

 

 

 

 

 ועדת השקעות  

שם   
 הנציג

 מייל/כתובת טלפון מינוי

 shmuel.muni.il-tzahi@givat 050-2059295 יו"ר  צחי פרץ 1

     מנהלת מחלקת הגביה   2

 shmuel.muni.il-gabih@givat 052-4280100 מנכ"ל גבי חדד 3
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 חריגים-ועדת חניה

  
 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

gabih@givat- 052-4280100 יו"ר גבי חדד 1
shmuel.muni.il 

h.arviv10@gmail.co 050-5235136 חבר הרצל ארביב 2
m 

 marer@zahav.net.il 054-9299264 חבר משה מרר 3

shimonb@givat- 050-2059271 מוזמן שמעון ברוכים 4
shmuel.muni.il 

 

 

 
 ועדת שמות

 
 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

 shmuel.muni.il-ybrodny@givat 052-8413111 יו"ר יוסי ברודני 1

 vilian@givat-shmuel.muni.il 050-4323507 חבר יעקב ויליאן 2

 menahemz125@gmail.com 054-4467568 חבר מנחם צרויה 3

ITZHAKAOSAL@GMAIL.CO 052-8266869 נציג ציבור איציק מוסן 4
M 

נציגת  חגית בן נר 5
 ציבור

050-2345702  hagitbn1@gmail.com 

נציגת  שירי הימלפרב 6
 ציבור

050-2330318   

 gigitavasi@gmail.com 052-4545209 חבר גלעד טואסי 7

מנהל אגף  נועם ארוילי 8
 -שפע

 מוזמן

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

 

 

 ועדה לקידום מעמד האישה

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

 Michalnetanel101@walla.co.il 054-4959870 יו"ר מיכל נתנאל 1

SHLOMIT.MANTEL@GMAIL.C 054-4973582 חברה שלומית מנטל 2
OM 

 EINAT1972@YAHOO.COM 052-4323036 חברה עינת כרמל 3

 RONITLEV22@GMAIL.COM 052-9211630 חברה רונית לב 4
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mailto:ITZHAKAOSAL@GMAIL.COM
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mailto:EINAT1972@YAHOO.COM
mailto:RONITLEV22@GMAIL.COM


נציגת  מירב שולנר 5
 ציבור

054-4764829 merav.shulner@gmail.com 

רוזלינד  6
 איידלהייט

נציגת 
 ציבור

050-7712055   

 

 

 

 

   
 

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

 EINAT1972@YAHOO.COM 052-4323036 יו"ר עינת כרמל 1

 MKLAW126@GMAIL.COM 050-6613987 חבר משה קייקוב 2

 h.arviv10@gmail.com 050-5235136 חבר הרצל ארביב 3

 gallenchner@gmail.com 052-3605099 חבר גל לנצנר 4

 gigitavasi@gmail.com 052-4545209 נציג ציבור גיגי טואסי 5

 SHAYASS1@GMAIL.COM 052-8229540 נציג ציבור שעיה סנפיר 6

AVIASRAF0@WALLA.CO 050-5316066 נציג ציבור אבי אסרף 7
M 

 YONILEVI77@GMAIL.COM 052-2226694 נציג ציבור יוני לוי 8

 atschwed@gmail.com 054-4481688 נציג ציבור אשר צבי שוויד 9

   050-2387888 נציג ציבור שרון חלפון 10

       נציג שר הביטחון 11

נציג שר  12
 המשטרה

      

       נציג שר החינוך 13

נציגים בעלי  14
ניסיון בתחום 

 הביטחון

      

 

 

 
 ועדת בטיחות בדרכים

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

.Michalnetanel101@walla.co 054-4959870 יו"ר מיכל נתנאל 1
il 

MKLAW126@GMAIL.CO 050-6613987 חבר משה קייקוב 2
M 

 ahg@zahav.net.il 054-6622399 חברה עדי גרוס 3

EINAT1972@YAHOO.CO 052-4323036 חברה עינת כרמל 4
M 

מנהל אגף    5
 החינוך

    

       נציג שר התחבורה 6

מהנדס    7
 העיר

    

mailto:merav.shulner@gmail.com
mailto:EINAT1972@YAHOO.COM
mailto:MKLAW126@GMAIL.COM
mailto:h.arviv10@gmail.com
gallenchner@gmail.com
mailto:gigitavasi@gmail.com
mailto:SHAYASS1@GMAIL.COM
mailto:AVIASRAF0@WALLA.COM
mailto:AVIASRAF0@WALLA.COM
mailto:YONILEVI77@GMAIL.COM
mailto:atschwed@gmail.com
mailto:Michalnetanel101@walla.co.il
mailto:Michalnetanel101@walla.co.il
mailto:ahg@zahav.net.il
mailto:EINAT1972@YAHOO.COM
mailto:EINAT1972@YAHOO.COM


       שוטר קהילתי 8

נציג הגופים  9
העוסקים בבטיחות 

 בדרכים

      

 

 

 

 

 

 
 ועדה לקידום מעמד הילד

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

 Michalnetanel101@walla.co.il 054-4959870 יו"ר מיכל נתנאל 1

 izaakadv@gmail.com 052-7994907 חבר צחי סטולוביץ 2

 ahg@zahav.net.il 054-6622399 חבר עדי גרוס 3

 EINAT1972@YAHOO.COM 052-4323036 חברה עינת כרמל 4

נציגת  נחמי לביא 5
 ציבור

054-4820783 NECHMI.LAVI@GMAIL.CO
M 

 GSFORUM.A@GMAIL.COM 052-3995141 נציג ציבור ניר אטיה 6

נציגת  חני אפרגן 7
 ציבור

050-6948984 AFRGANֹH@MAC.ORG.IL_ 

מנהל אגף    8
 החינוך

    

מנהלת  אתי סומך 9
 אגף רווחה

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

       מנהל בית ספר 10

נציג ארגון  11
המורים העל 

 יסודי

      

יו"ר  יאיר מנטל 12
מועצת 

 התלמידים 

053-5234708 MANTEL132424@GMAIL.COM 

יו"ר ועד ההורים  13
 העירוני

      

מפקד תחנת  14
 המשטרה

      

       נציג תנועת הנוער 15

נציג ארגון  16
 התנדבותי

      

נציג הסתדרות  17
 המורים

      

 

   
 הנהלת המתנ"ס

 
 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

 menahemz125@gmail.com 054-4467568 יו"ר  מנחם צרויה 1

חבר  עדי גרוס 2
 מועצה

054-6622399 ahg@zahav.net.il 

mailto:Michalnetanel101@walla.co.il
mailto:izaakadv@gmail.com
mailto:ahg@zahav.net.il
mailto:EINAT1972@YAHOO.COM
mailto:NECHMI.LAVI@GMAIL.COM
mailto:NECHMI.LAVI@GMAIL.COM
mailto:GSFORUM.A@GMAIL.COM
mailto:AFRGANֹ_H@MAC.ORG.IL
mailto:etis@givat-shmuel.muni.il
mailto:MANTEL132424@GMAIL.COM
mailto:menahemz125@gmail.com
mailto:ahg@zahav.net.il


עובדת  אתי סומך 4
 עירייה

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

מנהל אגף    5
 חינוך

    

נציג  ינקי אברמביץ 6
 ציבור

0507476952 yanki.law@gmail.com 

נציג  רפי דובלין 7
 ציבור

050-5207679 DUBLINֹ  R@BBM.ORG.IL_    

 

 

 

 

 

 ועדת קליטה

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

SHLOMIT.MANTEL@GMAIL.CO 054-4973582 יו"ר שלומית מנטל 1
M 

 ahg@zahav.net.il 054-6622399 חבר עדי גרוס 2

 izaakadv@gmail.com 052-7994907 חבר צחי סטולוביץ 3

נציג  דוד חזות 4
 ציבור

050-8501409 hazoutd@gmail.com 
 

 

נציגת  מירי בראון 5
 ציבור

054-5490718 MIRIBARON1@GMAIL.COM 

נציגת  מוריה רודריג 6
 ציבור

054-6225654 MORIA@RODRIGLAW.COM 

נציג  דוד קלפה 7
 ציבור

    

 

 

 ועדה למאבק בנגע הסמים
 
 

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

 MIRI.ABARGEL@HOTMAIL.COM 054-3503020 יו"ר מירי אברגיל 1

SHLOMIT.MANTEL@GMAIL.CO 054-4973582 חברה  שלומית מנטל 2
M 

 
 ועדת ביקורת

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג   

 RONITLEV22@GMAIL.COM 052-9211630 יו"ר רונית לב  1

 Michalnetanel101@walla.co.il 054-4959870 חבר מיכל נתנאל  2

מירי   3
 אברג'יל

 MIRI.ABARGEL@HOTMAIL.COM 054-3503020 חבר

   יועמ"ש אילנה תמם  4

mailto:etis@givat-shmuel.muni.il
mailto:yanki.law@gmail.com
mailto:DUBLINֹ_R@BBM.ORG.IL
mailto:DUBLINֹ_R@BBM.ORG.IL
mailto:SHLOMIT.MANTEL@GMAIL.COM
mailto:SHLOMIT.MANTEL@GMAIL.COM
mailto:hazoutd@gmail.com
mailto:hazoutd@gmail.com
mailto:MIRIBARON1@GMAIL.COM
mailto:MORIA@RODRIGLAW.COM
mailto:MIRI.ABARGEL@HOTMAIL.COM
mailto:RONITLEV22@GMAIL.COM
mailto:Michalnetanel101@walla.co.il
mailto:MIRI.ABARGEL@HOTMAIL.COM


 MKLAW126@GMAIL.COM 050-6613987 חבר משה קייקוב 3

נציג  אמיר שוורץ 4
 ציבור

052-6070209   

מנהלת  אתי סומך 5
מחלקת 
 הרווחה

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

מנהל    6
מחלקת 
 החינוך

    

מנהל בית    7
ספר 

בתחום 
שיפוט 

 העיר

    

נציג    8
הרשות 

למלחמה 
בסמים 
שימנה 
המנהל 

הכללי של 
 הרשות 

    

 

 

 ועדה לשימור
 
 

 מייל/כתובת טלפון מינוי שם הנציג  

     יו"ר יוסי ברודני 1

     מ"מ יו"ר יעקב ויליאן 2

     חבר עדי גרוס 3

     חבר משה מרר 4

     חבר הרצל ארביב 5

     מהנדסת העיר   6

אדר' איילת  7
 מארטינוטי

     יועצת שימור

 

 

mailto:MKLAW126@GMAIL.COM

