מטה ועדת חירום
שם משפחה
מס' תפקיד בועדה
רועי לוי
 *1יו"ר הועדה
ישי איבגי
 *2מ.מ .יו"ר הועדה
גיורגי גרשקוביץ
 *3ס .יו"ר הועדה
צחי שומרוני
 *4מנכ"ל
יאיר יגר
 *5ממונה חירום
ליאור האס
עוזר יו"ר הועדה
שרון שלמה
מזכירת יו"ר הועדה
רעות בן שלוש
מזכירת מ.מ .יו"ר הועדה
דלית סויסה
מזכירת רמ"ט
רונית ביטון
 *6מרכזת הועדה
בנוסף  -כלל מנהלי/ות המכלולים ואחראי מוקד עירוני הינם חלק ממטה הוועדה )מסומנים בטבלאות(

מס' תפקיד בועדה
 *1מנהל מכלול מבצעים
 *2ס .מנהל מכלול מבצעים
 *3קב"ט  -אחראי מטה משימתי
 4ס .קב"ט
 5אחראי מקלטים
 6ס .אחראי מקלטים
 7אחראי מרה"פ
 8ס .אחראי מרה"פ
 9אחראי מחסן חירום
 10ס .אחראי מחסן חירום

מס' תפקיד בועדה
 *1מנהל מכלול לוגיסטיקה
 2ס .מנהל מכלול לוגיסטיקה
 3אחראי היסעים תחבורה גז ודלק
 4ס .אחראי לתחום היסעים ותחבורה
 5ס.אחראי לתחום דלק וגז
 6אחראי מזון ,משכ"ל וכספים
7
8
9
10
11
12
13
14

ס .אחראי מזון ,משכ"ל וכספים
ס .אחראי לתחום מזון ומשכ"ל
ס .אחראי לתחום כספים
אחראי תברואה והג"ס
ס .אחראי תברואה והג"ס
אחראי אספקת מים
ס .אחראי אספקת מים
מזכירת מכלול לוגיסטיקה
מזכירת מכלול לוגיסטיקה

מכלול מבצעים ,ביטחון וחירום
שם משפחה
יאיר יגר
אורי גרינברגר
גיא מיכאל איצקוביץ'
גיא מיכאל איצקוביץ'
אדיר אלדורי
ליאור חדידה
גבי עמר
מכלול לוגיסטיקה ותשתיות
שם משפחה
מימון טובול
יקי אזולאי
רויטל מזרחי
סיגל מורנל
זאב זימל
חיים שמילה
ולדה אנדרושקוב
שלמה בוזגלו
חנית אלדדי
יוסי ברק  +יוסף צמרת
שמואל עזרא
אבי פסקל
שי לייפר
לימור ממן
רונית איפרגן

15
16
17
18

אחראי תשתיות מים וביוב
ס .אחראי תשתיות מים וביוב
אחראי חשמל
ס .אחראי חשמל

מס' תפקיד בועדה
 *1מנהל מכלול הנדסה ותשתיות
 2ס .מנהל מכלול הנדסה ותשתיות
 3אחראי החזקת ותחזוקת מבנים
 4ס .אחראי החזקת ותחזוקת מבנים
 5מזכירת מכלול הנדסה ותשתיות

אנטון ברמש
אלכסנדר פינקל
מיכה סוויסה
מיכאל בילנשטין
מכלול הנדסה ותשתיות
שם משפחה
לאון גורדצקי
יורי פבלובסקי
אליסה בקר
הדס דומורצקי
טיטוב אביטל
מכלול אוכלוסיה
שם משפחה
אופיר אבוחצירה
מוניקה מסינגר
שלומית סגן כהן
שני בן ארי
טרז כהן
סיגל אשכנזי
אלי ממן
סער מעטי
אריאל )ריקו( ביטון

מס' תפקיד בועדה
 *1מנהל מכלול אוכלוסיה
 2ס .מנהל מכלול אוכלוסיה
 3אחראית רווחה
 4ס .אחראית רווחה
 5אחראית בריאות
 6ס .אחראי בריאות
 7אחראי פס"ח
 8ס .אחראי פס"ח
 9אחראי דת
 10ס .אחראי דת
 11אחראי קליטת עליה
 12ס .אחראי קליטת עליה
 13מזכירת מכלול אוכלוסיה
 14מזכירת מכלול אוכלוסיה

אירנה זבולון
אתי אלה רובין
אורית אטיאס
דורית אוחנה

מס' תפקיד בועדה
 *1מנהלת מכלול מנהל כללי
 2ס .מנהל מכלול מנהל כללי
 3מזכירת מכלול
 4מזכירת מכלול
 5אחראית מתנדבים
 6ס .אחראי מתנדבים
 7אחראי מחשוב
 8ס .אחראי מחשוב

מנהל כללי
שם משפחה
שושי נבו
חופית פרץ
ענבל קנוף
אתי אדרי
בת שבע
אהוד שוורצבלאט
זולטן שפירא
חיים פדידה

מס' תפקיד בועדה
 *1מנהלת מכלול חינוך

חינוך והחינוך הבלתי פורמאלי
שם משפחה
גלי כהן

2
3
4
5
6

ס .מנהלת מכלול חינוך
מזכירת מכלול
מזכירת מכלול
אחראי חינוך בלתי פורמאלי
ס .אחראי חינוך בלתי פורמאלי

מס' תפקיד בועדה
 *1מנהל מכלול מידע לציבור
 2ס .מנהל מכלול מידע לציבור
 *3מנהל מוקד עירוני
 4ס .מנהל מוקד עירוני
 5מזכירת מכלול מידע לציבור

סיון פניני
חלי עזרא
מירי אביטן
טל שפיצר
ליאור קלאפאוק
מידע לציבור ומוקד
שם משפחה
דקל טנצר
רון גולדשטיין
אלי תורגמן
קארין בר לוי

