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פהפהרקזךמרצכן כןח"מל1

ואדים גורביץשי וידסגל בינושלומי רובננקוארנון גולןרון מלכהישראל גל

נציגנציגנציגפהרקרקטשסמרצכןכןבטחון2

חינוךמשטרהבטחוןאופיר רוביןמירב פינטוגל בינומשה דאליארנון גולןרון מלכהישראל גל

בני משפחותפהכןזכר נרצחי טרור3

גילה הרןשי וידסאלונה בומגרטן

נציגנציגמנהלתנציגנציגפהזךכןכןטשסתנועה תחבורה ותמרור5

משטרהתחבורה.ממוניות.תקואופרטיברשות מקומיתאתי כהןירון כהןשלום מרוםאמיר פוגלמשה דאלי

משקיףמקצועי מייעץמקצועי מייעץמהנדס העיררקטשסכןשימור אתרים6

עיריהסיסיליה קידרמשה דאליכוכבה קניסטר

גזבר העיריהמהנדסתל"מנכנציג ציבורנציג ציבורנציג ציבורנציג ציבורפהכןכןמרצהחברה הכלכלית 7

שי בן חמושלומי רובננקוצביקה לויןגיל מיכלסאלונה מובגרטןכוכבה קניסטרירון יעקבי

רויטל שדה 

תמם

ליאת ארבלרון מלכהמשה דאלינירית בליירממלא מקום

נציגנציגנציגפהמרצטשסזךכןכןכןס "מתנ8

המתנסיםהמתנסיםהמתנסיםגיל מיכלסירון יעקבינפתלי כהןאלונה בומגרטןכוכבה קניסטררון מלכהעמי כחלון

נציג ציבורנציג ציבורנציג ציבורנציג ציבורנציג ציבורנציג ציבורנציג ציבורנציגי ציבור

רות טייבמאי שמולנסוןדן רביןשמואל צרפתיאביגייל דנוךכוכבית ארנון

שאלתיאל 

שוסף

מקצועימקצועימקצועיכןפהרקזךכןטשסכןהתחדשות עירונית9

עיריהעיריהקי מסטריאל'גאתי כהןרותי אלוששלי סהרגלעד אזיקרימשה דאליכוכבה קניסטר

מנהלת 

התחדשות 

עירונית

כןרקפהזךטשסכןמרצכןמלגות10

כוכבה דוד אלושאדריאנה שוולבתומר צימריןמשה דאליעמי כחלוןאביגיל נוסבאוםרון מלכה

טשסכןזךפהזךטשסכןמרצכןשמות11

משה דאליבני ברקיעמית עשהאלשי וידסאלי מרקלנפתלי כהןשלום מרוםאביגיל נוסבאוםאלונה בומגרטן

כןזךרקטשסרקפהפהמרצכןדיור.ת, ע"שפ12

גל בינונפתלי כהןנרית רזשירן טלשי וידסיאיר שבתאיעמי כחלון

עמית 

גלעד אזיכריעשהאל

זךכןרקכןפהפהטשסמרצטשסרווחה וקליטה13

מרים שגיארונית ברקמר'דוסיה קרצפליקס מינדלשי וידסמשה דאלינירית בליירנפתלי כהן

עמית 

עשהאל

כןזךכןרקטשסרקפהפהמרצכןספורט14

יוסי צרפתיענבר מרגוליןבן דאליקרן דרוולאופיר רוביןיעל הרציקוביץיאיר שבתאיאלונה בומגרטן

עמית 

אלעד קיסרעשהאל

נציג גוףנציג גוףנציג שכונותטשסמרצפהרקכןבטיחות בדרכים15

מנהלת 

התחבורה.מחינוך.א

מהנדס העיראור ירוקה"מצילמשה דאליגלית אל נקווהיעל הרציקוביץליאת ארבלישראל גל

בטחון .מ

פנים

פהכןרקזךטשספהכןמרצפהכןכןמנהלת נשים16

גילת לוגסינירית פליישמןמירי שטחנירית בליירזוהר אליעני הסטלי חלפוןהילה קניסטר

דפנה 

סירוטה

אילונה 

אתי כהןשבירו

נציג ציבורנציג ציבורנציג ציבורטשסמרצפהכןבריכת שחיה17

מקצועי 

עירייה

מקצועי 

עירייה

מקצועי 

עירייה

וועדות- עיריית קריית אונו 
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'מתן בינוסביץמר'דוסיה קרצכפיר כץמשה דאלייאיר שבתאיגיל מיכלסעמי כחלון

מנהלת 

גזברדוברלשכה

נציג ציבורנציג ציבורנציג ציבורנציג ציבורנציג ציבורמרצפהכןכןחינוך מוסקלי18

מנהלת אגף 

גזבר העיריהחינוך

מוטי שובלגילה הרןיגאל צוברינירית בליירגיל מיכלסרון מלכהמר'רפי קרצ

תמרה 

איריס בראוןשיפרין

היועצת המשפטיתגזברטשספהרק זךמרצמכרזים20

משה דאלישי וידסליאת ארבלעמית עשהאלנירית בלייר

נפתלי כהןיעל הרציקוביץרות אלושרון מלכהכוכבה קניסטרממלא מקום

רקמרצטשסכןפהכןכןכספים21

רות אלושירון יעקבינפתלי כהןכוכבה קניסטרגיל מיכלסרון מלכהישראל גל

ליאת ארבלנירית בליירמשה דאליאלונה בומגרטןיעל הרציקוביץעמית עשהאלעמי כחלוןממלא מקום

זךטשסכןכןפהביקורת22

עמית עשהאלמשה דאליאלונה בומגרטןכוכבה קניסטרגיל מיכלס

היועצת המשפטיתמנהל גביהמנהל רווחהגזברפהטשסכןהנחות ממסים 23

שי וידסמשה דאליכוכבה קניסטר

ליאת ארבלעמית עשהאלנירית בליירממלא מקום

מנהל מתנסס"מנהל בימנהל חינוךמנהל רווחהרקפהטשסמרצכןקידום מעמד הילד24

 ארגון 

המורים 

העל יסודיים

הורים. ומפקד תחנת משטרה תנועות הנועריפתח שילונייעל הרציקוביץבן דאליגלית אל נקווהכוכבה קניסטר

ר מועצת "יו

הנוער

הסתדרות 

המורים

טלני'צור ז

ארגון 

מתנדבים

הורים.וס"מנהל ביס"מנהל בירקזךמרצכןפהטשסכןחינוך25

תלמידים.מגיא בן גלישראל צימרמןעמית עשהאלירון יעקביעמי כחלוןיעל הרציקוביץמשה דאלירון מלכה

ליאת ארבלאלונה בומגרטןנירית בליירכוכבה קניסטרזוהר אליעני הסנפתלי כהןישראל גלממלא מקום

ישראל צימרמןגלית הנביא אל נקווהאביגיל דנוךדפנה המרשירן טלבן דאלימוטי מורןמשקיפים

תמרה 

שיפרין

נציגנציגנציגתושב מקצועיתושב מקצועיכןפהמרצזךאיכות הסביבה26

ארגון ארציהשרעיריהתדהר גולןאבנר לב ציוןאלונה בומגרטןשי וידסירון יעקביעמית עשהאל

מרצזךטשספהכןכןועדת משנה לתכנון ובנייה

נירית בליירעמית עשהאלמשה דאליגיל מיכלסכוכבה קניסטרישראל גל

ירון יעקביאלונה בומגרטןרון מלכהיעל הרציקוביץנפתלי כהןנפתלי כהן

פהכןכןערר תושבים28

יניב וולףרויטל שדה תמםד צחי סגל"עו

נציגי ציבורנציגי ציבורנציגי ציבוררקטשסטשספהכןכןמרצצעירים + נוער 29

מירב אשדבן דאליגליה גלאוןמשה דאליקי מיסטיריאל'גאופיר רוביןאלעד קיסרחנה גטנברגירון יעקבי

מנהל חינוךל"מנכאזרחים ותיקיםמנהל רווחהמנהל פיקוחמשטרה. נפהזךכןמיגור האלימות30

יעל הרציקוביץעמית עשהאלישראל גל

עולים.נגמלאים.נרווחה.נפהרקפהמרצכןכןטשסגמלאים ועולים32

אדריאנה שוולבדוד ספריןפליקס מינדליצחק מסינגכוכבה קניסטרמר'דוסיה קרצמשה דאלי

דובררקפהפהטשסזךטשסמרצשקיפות והנגשת מידע

מנהלת מחלקת 

איכות ושירות 

נציג ציבורלתושב

פניות 

הציבור

קלין לוזון'זאורלי ארזמירית אלעדניצן צוריאלחיים זיונירית שוולבשירן טלנפתלי כהןקובי רוזנברגרמשה דאלינירית בלייר

זךפהכןמרצכןקשרי חוץ

עמית עשהאלגיל מיכלסליאור שחרנט נוסבאום'גדורון קארפ

נציג ציבורנציג ציבורבית ספר על יסודי. מאגף חינוך. מאגף רווחה. מרקטשסמרצמאבק בנגע הסמים

חן ארדקרן יפתציפי רוזנבאוםנירה פרידמןולטי'עידו זרות אלושמשה דאליירון יעקבי


