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 אבי בן חמו, מנכ"ל עיריית נתניה  .1

אוניברסיטת בר אילן, לימודים לקראת תואר ממתגורר בשוהם, בוגר תואר ראשון בכלכלה 

 שני במינהל עסקים. 

 שירות קרבי בחטיבת גבעתי ובאוגדת מילואים.

 ד העורף מחזור י"א.פיקו -סיום קורס מג"דים -2016נובמבר 

שנה בתפקידים שונים הן כגזבר מתוקף היותי איש כספים  18מכהן בשירות הציבורי מזה 

לים "חבר הנהלת פורום המנככרשויות כ"ס פ"ת וכיום בנתניה, משמש  3והן כמנכ"ל של 

 .לים לאיגוד המזכירים"בהם הייתי שותף מלא לאיחוד בין פורום המנכ

 תף לדורון מילברג בפורום המנכ"לים.בנוסף כיהנתי כיו"ר משו

בנוסף ברצוני לציין כי במהלך כל השירות הציבורי דאגתי ללמוד ולהשתלם במסגרות שונות 

 בהם למדתי חשב מלווה, יעוץ ארגוני לימודי אימון ועוד...
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 אריאל  עירייתאבי עזר, מנכ"ל  .2

 השכלה והשתלמויות

1/1998 M.B.A שבע-אוניברסיטת באר – מנהל עסקים 

6/1996 M.A  אוניברסיטת חיפה –מדעי המדינה 

6/1995 B.A    אילן  )בהצטיינות(-כלכלה ומדעי החברה אוניברסיטת בר 

 חודשים( 4קורס פיקוד ומטה במכללה בין זרועית לפו"מ  )אורך הקורס  1988

 שעות( 400אילן )אורך הקורס -קורס מנהלים בכירים באוניברסיטת בר 1988

 

 :תפקידים מרכזיים ותחומי עיסוק

 מנכ"ל עיריית אריאל           – 1/2/14 

  התפקיד כולל ייצוג-יו"ר )פעיל ללא שכר ( מנהלת עסקים תלפיות    03/05-1/2/14 

 בעלי העסקים באזור התעסוקה תלפיות,השתתפות בועדות                          

 ירוניות לרבות ועדות חריגים וועדות היגוי לקביעת תוכנית מתארע                         

 .  לאזור התעסוקה, פיתוח תשתיות האזור                         

 ייזום ובניה של מאות יחידות דיור, ואלפי מר' -מנהל מרכז בליליוס     10/04-1/2/14

 דלק וגן אירועים.      מסחר ומשרדים ותעשיה לרבות תחנת                          

9/02-1/2/14 

 

1/00-1/06 

 מנכ"ל חברת "אבינועם השקעות והחזקות"

 החברה עוסקת בניהול פרויקטים והשקעות בנדל"ן.

 יו"ר ועדת ביקורת עמותת נאות רעות.
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 עיריית בני ברק  מזכיר ודובראברהם טננבוים,  .3

י אגודת ישראל, שהיתה סיעת פועל-לאחר שמילאתי תפקיד של מזכיר סיעה בכנסת  .א

שנה ,לעיריית בני ברק  40-קיימת בעבר כסיעה עצמאית בכנסת, עברתי לפני כ

 לתפקיד מנהל לשכת רה"ע ודובר העירייה.

כעבור שנים אחדות, נבחרתי ע"י מועצת העירייה גם למזכיר העיר, תפקיד אותו אני  .ב

 ממלא גם היום.

ים והמנכ"לים ברשויות שנה, אני חבר בהנהלת איגוד המזכיר 20-במשך כ .ג

שנים, הייתי גם  10-המקומיות, וכאשר הופיע ביטאון לאיגוד "מקבץ מקומי", במשך כ

 עורך הביטאון.

 פעמים אחדות, מילאתי באיגוד את תפקיד יו"ר ועדת הבחירות להנהלת האיגוד. .ד
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 אהרון אטיאס, מנכ"ל עיריית לוד  .4

 ועד היום 2011תחילת עבודה : 
 

כמנהל כללי המתכלל של פעולות העירייה על כל אגפיה , הפועל ואמון על יישום חזון ראש 

העיר והנהלת העיר , התמקדתי בשלושה פרמטרים אסטרטגים לפיתוחה ומיצובה של העיר 

 לוד : 

העלאת אמון התושב במוסדות העירייה ועובדיה תוך מתן שירות מיטבי ואיכות  .1

 לתושב. 

 וף תושבים בנעשה ברשות תוך קידום שקיפות מלאה. יצירת מנגנון לשית .2

מיתוג העיר באופן שיעודד פיתוח קהילתיות ותחושת שייכות בקרב התושבים אשר  .3

 תמנע ותסייע בבלימת הגירה שלילית מהעיר.

תכנון עירוני מתארי אסטרטגי ברמה גבוהה, פיתוח ושדרוג תשתיות עירוניות, קידום  .4

 חבורה. פרוייקטים לדיור, תעסוקה ות

 עמידה בזמני תקן קיימים במוקד העירוני.  .5

 טיפוח עובדי העירייה והכשרתם למקצוענות.  .6

שיפור תשתיות טכנולוגיות, שדרוג תשתיות פיזיות וסביבתיות במרחב הציבורי  .7

 להעלאת איכות חיי תושבי העיר. 

 פרוייקטים מחוללי שיני כגון: תכנון מפורט ותב"ע של אזורי התעשייה הצפוני, .8

העברת תחנת גלי צה"ל לעיר, מוזיאון הפסיפס, קידום תוכניות האב השונות בעיר, 

 הסכם גג הגדול  בארץ שנחתם. 

כמנכ"ל הרשות אני אחראי על כלל האגפים והמחלקות , ומבקר את תפקודם תוך  .9

בחינת עמידתם ביעדים שהוצבו ע"י הרשות. האגפים אחראים למימוש המטרות 

 התייעלות מתמדת ומתן דגש על שיפור השירות לתושב. והיעדים שהוגדרו תוך 

כמנכ"ל הני מוביל פרוייקטים עירוניים חוצי רשות , שותפויות עם גורמי חוץ ומשרדי  .11

 ממשלה במטרה להביא למימוש יעדי הרשות. 
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 גרי עמל, מנכ"ל עיריית ערד .5

 

עם הנני משמש כמנכ"ל עיריית ערד מזה כשנתיים ומחצה. לערד הגעתי 

בתחילת דרכה של העיר. בערד סיימתי את לימודי התיכון  1964הורי בשנת 

ולאחר שחרורי מצה"ל בדרגת סגן מחטיבת "גולני" התחלתי לעבוד בקריה 

שנים ופרשתי ממנה לאחר  27למחקר גרעיני בנגב. בקריה עבדתי כ 

שתפקדתי בין היתר כממונה על הביטחון ולאחר מכן כסמנכ"ל לארגון 

 .  52פרשתי מהקריה בגיל ומנהל. 

) חטיבת  5במקביל לשנות עבודתי בקריה למחקר גרעיני בנגב, שרתתי במילואים בחטיבה 

"גבעתי" במילואים ( בתפקידי הפיקוד השונים כמפקד פלוגה, מפקד גדוד ולבסוף כמפקד 

 החטיבה במשך שש שנים.

חברת המים  –"מקורות עם סיום עבודתי בקריה, עברתי ועבדתי כסמנכ"ל לארגון ומנהל ב

המלח. בסיום תפקיד זה -הלאומית", ולאחר מכן שרתתי כשש שנים כמנכ"ל רשות ניקוז ים

 עברתי לעבוד כמנכ"ל עיריית ערד.

לפני כשלוש שנים עברתי להתגורר בנס ציונה עם רעייתי חביבה. לנו שלושה ילדים וארבעה 

 נכדים. 

אביב בתחום המנהל הציבורי. כיום -יטת תלהשכלתי האקדמאית הינה תואר שני של אוניברס

 שאותו אני אמור לסיים ממש בימים אלו.  )אני לקראת סיום לימודי משפטים ) תואר ראשון 

 אוכל לתרום רבות מניסיוני הרב במישורי העשייה השונים במגזר הציבורי.
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 מונד -דדי דהן , מזכיר מועצה מקומית תל .6

 ושה. סא"ל במילואים בחיל התותחנים. נשוי ואב לשל 1964יליד 

 במדיניות מינהל ציבורי .– B.Aבעל תואר 

בוגר קורס מנכ"לים  בתאגידים  1994מונד משנת -מכהן כמזכיר המועצה המקומית תל

וחברות עירוניות, קורס גישור וקורסים והשלמויות בנושאי כ"א. בעל ניסיון עשיר בכל פעולות 

 הרשות המקומית.

 הייתי חבר הנהלת איגוד המזכירים. 2000ת הבתחילת שנו

העשייה הציבורית מלווה אותי במשך כל שנותיי ואני מעוניין להצטרף להנהלת המנכ"לים על 

מנת להמשיך ולחזק את מעמד המנכ"ל ברשות המקומית. ולנסות ולהעמיק את שיתופי 

 הפעולה בין הרשויות והעמקת הלמידה ההדדית.
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 עיריית רחובות  דורון מילברג , מנכ"ל .7

 בעבר מנכ"ל עיריית ראשון לציון ועיריית לוד. -

מכהן כיו"ר איגוד המנכלי"ם והמזכירים בארבע השנים האחרונות, לפני כן יו"ר  -

 משותף בפורום המנכל"ים.

  במסגרת תפקידי יחד עם חברי להנהלה: -

 ו אתר אינטרנט פעיל.נ. הקימ1

 וצלחים מאד.לים ומזכירים שנתיים מ". אורגנו כנסי מנכ2

אביב, ירושלים, חיפה, ראשל"צ, -. אורגנו מפגשים תקופתיים מנכ"ל מארח ב:  תל3

 הוד  השרון, רחובות, עכו, נתניה, אריאל ועוד.

 . אירגנו כנס מנכלי"ם בנושא חרום.4

 . יצרנו תשתית תקשורתית לחילופי מידע ביננו בנושא הסכמים, יועצים, חוזים וכו'.5

 לכנסים בינלאומיים.. שלחנו משלחות 6

 . קידמנו תנאי שכר למנכלי"ם ולמזכירים.7

 שכר מנכ"ל למזכירים.  100%     

 פדיון ימי מחלה     

  אי הורדת שכר שנתי לצמודים למדד המחירים לצרכן ועוד.         

 .  הגשנו בג"צ בנושא חוק הנגישות בשיתוף עיריית ירושלים.8
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 ת מועצה אזורית ברנר דפנה קירו כהן, עו"ד, מנכ"לי .8

 השנים האחרונות.  4מכהנת בתפקיד מנכ"לית מועצה אזורית ברנר ב

סיימתי תואר ראשון )בהצטיינות( במשפטים באוניברסיטה העברית ותואר שני במשפטים 

 . 2004מאוניברסיטת תל אביב, והנני בעלת רישיון עו"ד מאז יוני 

ישראל במגוון של תפקידים, שהאחרון , עבדתי בתנועה למען איכות השלטון ב2013עד 

שבהם היה ניהול המחלקה המשפטית. תפקיד זה שילב הן עבודה משפטית וייצוג בבתי 

משפט ובבג"צ, עבודה פרלמנטרית בכנסת, פעילות אזרחית וכן הופעות בתקשורת. בנוסף, 

ה הנחתי סטודנטים רבים במסגרת קליניקות משפטיות המלמדות סטודנטים למשפטים עבוד

 מעשית. 

, התחלתי את תפקידי כמנכ"לית המועצה האזורית ברנר. התפקיד היה חדש 2013באוגוסט 

במועצה, ולכן למעשה בניתי את התפקיד ואת ממשקי העבודה במועצה, אשר בתחומים 

 רבים היו חסרים. כיום אני מובילה ומרכזת תחומי תוכן רבים במועצה, פרויקטים ומיזמים. 

סיימתי )בהצטיינות( את התוכנית להכשרה מחייבת של מנכ"לים  2016 – 2015בשנת 

 ברשויות מקומיות. 

 ילדים מתוקים, גרה בגבעת ברנר.  3אני נשואה )באושר( ואמא ל 

אני מאמינה שניסיוני המקצועי כמו גם הכשרתי המשפטית, יכולה לקדם ולסייע לאיגוד 

 המנכלים וייצוג נאות של ציבור המנכלים ברשויות. 

 שמח לייצג אתכם.  א
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 האני סמעאן, מזכיר מועצה מקומית עילבון .9

קידום פרויקטים . בנוסף לתפקידי אחראי על מקומית עילבוןהמועצה במזכיר ומנהל כח אדם 

 . ותוכניות שינוי יעוד

  שנה  40שנות וותק : 

 אוניברסיטת חיפה   - 1990 -ב בשנת -א השכלה : מינהל שלטון מקומי

 תפקידים באגוד : 

 שנים  5חבר ועדת ביקורת  .1

 שנה  15חברה הנהלה  .2

 עד היום  2014גזבר האגוד משנת  .3

בתקופת תפקידי כגזבר האגוד הצלחתי לצור קשר ישיר  עם כל החברים  דבר שהביא 

קיים. החברים דבר שלא היה להידוק הקשר בין כלל חברי האגוד ותרם רבות לחילופי ידע בין 

שיתוף פעולה עם מפעם וללהגדלת  הכנסות האגוד בצורה משמעותית ,  , הבאתיבנוסף

 . השרון לקידום הכנסים  השנתיים של האגוד
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 חנה גולן, מנכ"לית עיריית הוד השרון  .11

 כיהנתי כמנכ"לית עיריית אריאל. 2011 – 2003בין השנים 

 ביצעתי תכנית הבראה אשר בסיומה העיר זכתה בפרסי הצטיינות במהלך כהונתי 

 ובניהול תקין מידי שנה.

בניתי והובלתי תוכניות אסטרטגיות בתחומי חינוך ותרבות, קידום העסקים ומיתוג 

 העיר.

בשנים אלו, בנוסף לתפקידי כמנכ"לית עיריית אריאל, שימשתי גם כמ"מ של מנכ"ל 

 שות לרבות הכנת תקציב של אותה שנה. החברה הכלכלית, מ"מ גזבר הר

כיהנתי בתפקיד מנכ"לית החברה העירונית לתרבות, פנאי  2013 -2011בשנים 

 חב' גוונים.  –וספורט 

 כיהנתי כדירקטור בחברה למתנ"סים.  2014 – 2011בשנים 

 60,000 -התמניתי למנכ"לית בעיריית הוד השרון, עיר המונה כ  2014בינואר 

 תושבים.  

פקיד דורש יכולת ניהולית גבוהה, גיוס משאבים ממשרדי ממשלה, מקורות הת

 הכנסה, יצירת קשרים ושיתופי פעולה עירוניים ובין עירוניים. 

ניהלתי את התהליכים להקמת החברה הכלכלית עירונית לפיתוח הוד  2015בשנת 

 השרון, וכיום אני חברה בדירקטוריון החברה.

והמזכירים ברשויות המקומיות ושותפה מלאה בפעילות אני חברה באיגוד המנכ"לים 

 האיגוד. 

האיגוד חרט על דגלו להוביל ולייצג את חברי האיגוד כלפי משרדים ומוסדות 

הקשורים למנהל המוניציפאלי במטרה למנף את מעמדו, לרבות קידום ושמירת 

 זכויותיו של המנכ"ל. 

במסגרת התוכנית "מנכ"ל מארח" זכיתי לארח את מנכ"לי הרשויות בעיר הוד השרון, 

עיר בעלת אופי וצביון ייחודי ומרשים בין ערי השרון. הביקור בעיר קצר מחמאות 

 ותודות מצד המנכ"לים בכלל והאגוד בפרט. 

 אני רואה חובה וחשיבות רבה לפעול  למען חיזוק והידוק הקשר בין חברי האיגוד

לבין הגופים והמוסדות השונים, להמשיך ולפעול למיצוב וקידום מעמדו של המנכ"ל 

  . ברשות המקומית
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  מנכ"ל עיריית מודיעין עיליתיאיר קירשבוים,  .11

מודיעין עילית הינה עיר חרדית השוכנת בין השפלה  שנים. 10מנכ"ל הרשות מזה 

תושבים. שעור הגידול הינו  70,000 -ומונה כ 1993להרי ירושלים, הוקמה בשנת 

מתושבי העיר  62%תינוקות(.  55בשנה )בכל שבוע נולדים  13.2%חסר תקדים של 

.  נתון זה  9מכלל האוכלוסייה, ילדים עד גיל  50%-, כש18הינם ילדים מתחת לגיל 

מאתגר אותנו ביומיום ובפרט בתחום החינוך והתעסוקה.   בטרם כניסתי לעירייה 

הוראה בבית ספר יסודי ובשעות אחה"צ הפעלתי חוגים לנוער בסיכון עסקתי בחינוך ו

נשירה. בשירותי הצבאי עסקתי בחינוך והדרכה ובהמשך במסגרת מיל' יצאתי לקורס 

 קצינים ע"י הרבנות הצבאית.    משרת בשפ"מ בחטמ"ר אפרים בדרגת רס"ן.

 השכלה:

 תואר שני מדיניות ציבורית "האוניברסיטה העברית".

 ,  "המכללה האקדמית אונו". L.L.Bמשפטים,  מוסמך

 מורה מוסמך "משרד החינוך".

 השכלה תורנית גבוהה, "הרבנות הראשית לישראל".

 חזון: 

שנים. בעבודתנו הייתה לי הזכות להיות שותף ברעיונות  7-חבר באיגוד מזה כ

ובדיונים לקידום תנאי העבודה/פרישה של המנכ"לים/מזכירים מול ההסתדרות 

שיפור מעמדו ותנאיו של ללית. האתגרים איתם בכוונתי להתמודד בע"ה, הכ

לדוג': שינוי חקיקה בעניין פיטורי המנכ"ל. כיום המנכ"ל מחד, הוא  המנכ"ל ברשו"מ.

האיש החזק מבין העובדים על כתפיו רובצת אחריות אישית בכל תחום ומאידך הוא 

יק לכך }פק' העיריות, ס' העובד שהכי קל לפטרו שכן רוב במליאת המועצה מספ

)א({, אף אחד לא נדרש  לבדוק למה? מדוע?. בכל מע' מערכת בחירות אנו 171

פוגשים  קולגות שמוצאים עצמם בבית בשל שיקולים בלתי ענייניים וללא פיצוי 

מיוחד. בכוונתי לפעול מול האוצר בכדי להגיע להסכם ואיזון ראוי, שכן על אף 

זכויותיו אינן הפקר. מדוע מנכ"ל משרד ממשלתי מקבל  - שהמנכ"ל הינו משרת אימון

המשך התנאים הקיימים עד שנה לאחר סיום תפקידו? מדוע בפיטורי גזבר נדרשת, 

מלבד אישור המועצה, הסכמת נציג האוצר וועדה חיצונית מיוחדת ואילו בפיטורי 

ש מנכ"ל די ברוב אצבעות במליאה? כהנה שאלות ונושאים חשובים נוספים שי

בכדי שאוכל להשפיע ולשנות אבקש את שותפותך, רק ביחד נוכל לעשות לחזקם. 

 זאת!
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   יוסי אלימלך, מנכ"ל מועצה אזורית חבל מודיעין .12

 שנים. 10 –מודיעין מזה כ -, מנכ"ל המועצה האזורית חבל 44בן 

 משמש כחבר הנהלת פורום המנכלים בקדנציה הנוכחית.

 ם במועצות האזוריות.משמש כחבר הנהלת פורום מנכלי

 אשמח להעמיד את ניסיוני ולטובת חברות בפורום הנהלת פורום המנכלים.
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   חורה מזכיר מועצה מקומית עו"ד, יוסף אבו אלקיעאן, .13

 השכלה:

 תואר ראשון במשפטים מכללה אקדמית רמת גן 2005-2007

 תואר ראשון במנהל עסקים מכללת יוזמות -1997-1999

 אשון בחינוך מכללת קייתואר ר  -1984-1987

 שנ"ל+ תעודת בגרות 12סיום  -1984

 תעסוקה:

 מזכיר המועצה המקומית חורה ומנהל משאבי אנוש -ועד היום 1997

) שהייתה מועצה ממונה( במספר רב של  2000במסגרת התפקיד שימשתי עד שנת 

 תפקידים ברשות.

 חורהמנהל אגף שפע מועצה אזורית שוקת ורכז היישוב  -1993-1997

 מנהל מח' תברואה מועצה אזורית שוקת 1991-1993

 ניהול בית מאפה בבאר שבע 1987-1991

 כללי:

 .מוכר מאוד במגזר הערבי בכלל והבדואי בפרט 

 .פעיל חברתי בתחום החינוך והחברה במסגרת פרויקטים יישובים, מגזריים וארציים 

 מי.חבר ועדת ביקורת באיגוד המנכ"לים והמזכירים בשלטון המקו 

 מנכ"ל עמותת השלום. 
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 תקווה -יעקב ממן, מנכ"ל עיריית פתח .14

 .23וניב  28נשוי ליעל ואבא לעדי 

 השכלה:

 תואר ראשון "מדעי המדינה" ,שני "ממשל ומדיניות ציבורית" אוניברסיטת בר אילן. 

.   ₪מיליארד  2עובדים, תקציב שוטף+פיתוח   3800 –עד היום : מנכ"ל עירית פתח תקווה  2013

 .        250,000מספר התושבים 

 . צור יגאל -: ראש מועצת כוכב יאיר  2003-2013

 :ניסיון אחר

 : דירקטור בחברה למשק וכלכלה   2008-2013

 :  חבר בהנהלת השלטון המקומי   2008-2013
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 נגרי, מנכ"לית עיריית רעננה-מיכל הירש .15

 חצי השנים האחרונות.מנכ"לית עיריית רעננה, בשלוש ו-מיכל הירש נגרי

 חברה בהנהלת האיגוד ויו"ר ועדת השתלמויות, אחראית בין היתר על תכני הכנס השנתי.

בשמונה השנים לפני תפקיד זה, ניהלתי את מינהל החינוך ברעננה. איגוד המנהלים הינו גוף 

ד חשוב ביותר אשר בו אנו שואפים לייצג את כל המנכ"לים בארץ על כל המורכבויות בתפקי

 ובתנאיו, כמו גם בנושאים למול השלטון המקומי ומשרדי הממשלה.
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 עבד אלסלאם דראושה, מזכיר מועצה מקומית אכסל .16

 ועד היום.  1979מזכיר מועצה מקומת אכסאל משנת 

 השכלה : 

 לונדון  .    T.V.U:   תואר  ראשון  במינהל  עסקים    1999

 רוני  נצרת .:   תיכונית , בית ספר תיכון עי   1977

 קורסים  מקצועיים  : 

 :  קורס  הכשרה  למנכ"ל  ברשות  המקומית .      2013

 :   קורס  הכשרת  דירקטורים  ומנהלי  חברות .   2009

 :   קורס  דו  שנתי  מינהל  שלטון  מקומי , אוניב'  חיפה .   1986

 וניציפאלית  מטעם  משרד בהנה"ח,  וחשבונאות  מ  3:   הכשרת  עובדים  לסוג     1982

 הפנים  .               

 מטעם  משרד  העבודה  והרווחה .   3:  תעודת  הנה"ח  סוג     1982

 ניסיון  מקצועי : 

 ועד  היום  :  מועצה  מקומית  אכסאל  בתפקיד  מזכיר הרשות  במסגרת  תפקידי    1979  * 

  וניציפאלי , כולל  מילוי  תפקיד  גזבר  הרשות  רכשתי  ידע  וניסיון  רב  בכל  התחום  המ    

 .   1984  -  1992בין  השנים      

 ועד  היום   1.11.2008*   חבר דירקטוריון  תאגיד  הרי נצרת  מים  וביוב  בע"מ  החל  מ  

 ועד  היום   1.12.2010*  יו"ר  דירקטוריון  תאגיד  הרי נצרת  מים  וביוב  בע"מ  החל  מיום  

 חבר הנהלת איגוד המזכירים והמנכ"לים  *
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 עלי אבו אלחסן, מזכיר עיריית רהט .17

 11נכדים  5)  16)בת ושבע בנים( סבא ל  8אב ל . תושב העיר רהט. 1960יליד שנת 

 . נכדות(

 השכלה אקדמאית בוגר אוניברסיטה )מדעי מדינה ויחסים בינלאומיים(

 בוגר הקורס להכשרת מנכ"לים, מפעם השרון

 הקורס הדו שנתי שלטון מקומי מכללת ספיר בוגר

 בוגר הקורס להכשרת דירקטורים בחברות ציבוריות

 3קדנציות( הבולט לשרוד  6ראשי רשות ) 5עבדתי עם 1991מזכיר עיריית רהט החל משנת 

 (1993-1998ראש רשות בקדנציה אחת רוטציה )

: חבר ועדת ביקורת, חבר בישראל שירות באיגוד המזכירים והמנכ"לים ברשויות המקומיות 

 ועדת הנהלה ומ"מ יו"ר האיגוד ולאחרונה חבר הנהלה.

השתתפות כנציג האיגוד במשלחות לחו"ל , נציג בכנסי איגודים מקבילים שיש איתם קשרי 

 מוכן עוד לתרום. ידידות. )ארה"ב ,פורטוגל (.
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 בית ג'אןהמועצה המקומית פדוה דבור, מזכירת  .18

 בנות ובן וסבתא לנכדה.  3נשואה ואמא ל  51בת 

 :  רקע מקצועי

עד  1/1999 -לשכת ראש המועצה , ומ ת, התחלתי כמנהל1989עובדת במועצה משנת 

 -עבדתי כמנהלת ספריה וכתבנית בבי"ס יסודי והקמתי את הספרייה בביה"ס, ומ 12/2003

קיד מכהנת כמזכירת המועצה ומנהלת כ"א ובכך הייתי לאשה הדרוזית הראשונה בתפ 2004

כזה. בנוסף אני ממונה על חופש המידע ועל פניות הציבור. מנהלת כ"א ברשות, חברה 

חברת הנהלה באיגוד  2014-מ ).במועצת הנשים של הכפר ובעמותת כ"ן )כח נשים

בנוסף לתפקידי הייתי יועצת לקידום מעמד    .המנכ"לים וכיום יו"ר ועדת קשרי חוץ באיגוד

ואז הייתי האשה  1995עד  1991"ר ועד עובדים משנת ויו 2013עד  2006האשה משנת 

 .הראשונה שנבחרה ליו"ר ועד במגזר הלא יהודי

 : השכלה

 תואר ראשון במדעי מדינה ותעודת הוראה , בוגרת התוכנית להכשרת מנכ"לים ברשויות

ולאחרונה לשלטון המקומי. "מובילים דיגיטליים"מאמנת אישית , משתתפת בתוכנית 

למדתי קורסים שונים כמו גישור, מנהיגות פוליטית , אימון תוכנית "מעוז". נתקבלתי גם ל

 .אישי וקורסים מקצועיים
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  משה, מנכ"לית מועצה אזורית לב השרון -פנינה אמויאל .19

 השכלה

לימודי תעודה "תקשורת דוברות ויחסי ציבור", אוניברסיטת בר אילן, המרכז  -2005-2006

 להשתלמויות.

 שבע.–במנהל ומדיניות ציבורית ,אוניברסיטת "בן גוריון", באר     M.Aתואר  – 2002-2004

 לימודי תעודה, ניהול מלכ"רים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.-1994-1995 

 לימודי תעודה לתעודת הוראה, אוניברסיטת חיפה. -1991-1992

 יפה.לשון וספרות עברית, אוניברסיטת ח B.Aתואר -1989-1991

 הכשרות מקצועיות רלוונטיות

 קורס בדיני עבודה.

 .לים ברשויות המקומיות"קורס מנכ

 ניסיון מקצועי

 מנכ"ל המועצה, דוברת ומנהלת המחלקה לאיכות החיים והסביבה. -עד היום-2010

 דוברת ומנהלת המחלקה לאיכות החיים והסביבה מועצה אזורית לב השרון. -2009

 לנושא סמים ואלכוהול במקביל לעבודתי בלב השרון.יועצת הצבא  -2008-2010

 דוברת המועצה ומתאמת המאבק בסמים ובאלכוהול מ.א לב השרון. -2005

 השרון.        -רכזת מדור טיולים וסיורים ומתאמת המאבק בסמים מ.א לב 1997-2005

 מ. א לב השרון.–עובדת נוער וקהילה במושב עזריאל -1993-1997

 פר"ח באוניברסיטת חיפה.רכזת -1990-1992

 עובדת קידום נוער במתנ"ס בית שאן.-1987-1989

 צבא

 מורה חיילת -1985-1987
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 מנכ"ל עיריית כפר קאסם, קובי אלון .21

, תושב הוד 2שנים נשוי+  4,  מנכ"ל עיריית כפר קאסם זה 42בן 

המדינה ותואר שני במדיניות   מדעיהשרון, בעל תואר ראשון ב

 מאונ' בר אילן שניהם -ציבורית 

 ,בשנים האחרונות שותף להפיכתה של כפר קאסם לעיר שוקקת

 עצמאות כלכליתקראת מפותחת ופורחת המצויה בדרך הנכונה ל

 כר' מינהל שלטון מוניציפאלי במרכז השלטון המקומי  כיהנתיבעבר 

שנים. בתקופה זו הייתי אחראי על ריכוז עבודת  4לאורך תקופה של 

מול הרשויות המקומות ומול משרדי מקומי המטה של השלטון ה

 .במגוון רחב מאוד של תחומים הממשלה

מנהל פרויקטים בחב' גני יהושוע ובעבר תפקיד של  ימילאתלפני כן 

שימשתי מספר שנים כעוזר המקצועי של ח"כ בייגה היותר רחוק 

 שוחט.

לדעתי אוכל לסייע מאוד לאיגוד בנושאים הקשורים לקשר עם 

במשרדי הממשלה ובזכות היכרות העומק ת קשריי הממשלה בזכו

עבודת המטה של השלטון המקומי  בהרלוונטי שיש לי  ןוהניסיו

 רשויות. -בכללותו בנושאים חוצי 

 המנכ"לים והמזכיריםאשמח להיות שותף בהמשך הפיכתו של איגוד 

 תלרשויולגורם מוביל משמעותי ומשפיע בתהליכי החלטות הנוגעים 

 אלהמקומיות בישר
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  טורעאן / מנכ"לרבחי דחלה, מזכיר .21

 השכלה

 1983- .בי"ס תיכון טורעאן 

 1988- .תואר ראשון בגיאוגרפיה והיסטוריה, אוניברסיטת בן גוריון 

 1989- .תעודת הוראה, אוניברסיטת בן גוריון 

 ניסיון תעסוקתי

 2000 הלת איגוד עד היום מזכיר/מנכ"ל המועצה המקומית טורעאן וחבר הנ

 המזכירים והמנכ"לים וייצגתי את האיגוד פעמיים בארה"ב.

 1999-1997 – .מפקח של"ח וידיעת הארץ למגזר הערבי במשרד החינוך 

 1996-1994 –   מפקח וראש תחום נוער וקהילה במינהל חברה ונוער במשרד

            החינוך.

 1993-1989 – .מורה ומחנך בבי"ס תיכון טורעאן 

 השתלמויותקורסים ו

במהלך התקופה השתתפתי בקורסים והשתלמויות רבות בנוסף לעשרות ימי עיון, להלן 

 רשימת הקורסים העיקריות :

מס' שעות  מקום תיאור תאריך השתלמות

 לימוד

 שע' 400 אוניברסיטת חיפה מינהל בשלטון המקומי 2001

 שע' 135 גבעת חביבה דוברות ויחסי ציבור 2003

 שע' 80 אוניברסיטת חיפה הליםפיתוח מנ 2008

 מנכ"לים ברשויות מקומיות 2011
מרכז שלטון מקומי ומשרד 

 הפנים
 שע' 240

 הכשרת דירקטורים 2012
מרכז שלטון מקומי ומשרד 

 הפנים
 שע' 80

 כישורים אישיים

  מקצועיות, חריצות, יכולת ארגונית גבוהה, נכונות ללמוד ולהתקדם, מוסר עבודה

הכנה ותכנון של משימות ומטלות, דביקות במטרות -ה בלמידהגבוה, משקיע הרב

והקפדה על השגת היעדים תוך מילוי הוראות החוק והתקנות ושמירה על כללי מינהל 

 תקין.
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 שוקי קליין, ראש מנהל כללי/ מזכיר עיריית דימונה .22

וחבר הנהלת  1992ראש מנהל כללי / מזכיר עיריית דימונה משנת 

 . 1995האיגוד משנת  

כיהנתי בתפקידים הבאים: מ"מ יו"ר  האיגוד, יו"ר ועדת קשרי חוץ , מבקר 

 האיגוד כיום.

הובלתי יחד עם גיל  היו"ר הקודם את מהלך איחוד האיגוד והפורום,  וכמו 

 כן את נושא פדיון ימי המחלה והעלאת אתר האיגוד. 

כיו"ר ועדת קשרי חוץ  הובלתי את רקימת הקשרים עם האיגודים 

 בילים  בסין , פורטוגל, ספרד, הונגריה, ליטא , בולגריה  ועוד. המק

חברים  לסיור לימודים בסין ויזמתי השתתפות  10-הוצאתי משלחת של  כ

 חברים באופן קבוע בכנסים מקבילים בחו"ל.

בשנתיים האחרונות במסגרת תפקידי כמבקר האיגוד הוצאתי דוחות  

המידע ומשלחות האיגוד לכנסים בתחומים הבאים: תקציב האיגוד, ניהול 

 בחול.

בכוונתי  לקדם בקדנציה הבאה את  נושא הגנת  מעמדו המשפטי של 

המנכ"ל/מזכיר, את שיפור המיומנות המקצועית בתחומים הרלוונטיים 

למוקדי העשייה המרכזיים ברשות  לאור האתגרים החדשים העומדים 

 בפתחנו: הסכמי גג , ערים חכמות וכו' . 
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 שירלי פאר יגרמן, מנכ"לית עיריית רמת השרון  .23

 . 2016שירלי פאר יגרמן, מנכ"לית עיריית רמת השרון ממרץ 

כיהנתי בתפקידי שיווק וניהול בכירים, מתוקף תפקידיי השונים, ניהלתי תקציבי שיווק 

תי עובדים , ניהל₪מיליארד -לכ₪ מיליון  111בן בחברות ובקבוצות בעלות מחזורים הנעים 

 בדרגות הבכירות ביותר. 

בעלת ניסיון ניהולי עשיר בתחום הכלכלי והתקציבי פיננסי, לרבות ובעיקר בגופים מאתגרים 

פארם, סיבוס וקשרי -)ניו "קבוצת המשביר לצרכן", "טמפו תעשיות בירה בע"מ"כמו, 

חברות וכיהנתי כדירקטורית ב" club 365"תעופה(, שם ייסדתי את מועדון הלקוחות 

 ציבוריות של הקבוצה. 

, חברה למתנות וזרים מתוקים, החברה "זר מתוק"כחלק מניסיוני הייתי הבעלים של חברת 

הראשונה שהגתה רעיון להחליף זרי פרחים בזרי העשויים ממתקים ושוקולד. את הזרים יצרו 

 תשושי נפש ועיוורים, התרומה לחברה הייתה גדולה ותרמה רבות להעסקת אנשים עם

 צרכים מיוחדים.  

כל חיי השארתי מקום לעשייה התנדבותית, כיהנתי כיו"ר עמותת הורי הגנים ברמת השרון 

וכיו"ר הגנים הארצי, חברה בפורום וועדי ההורים הארצי, בתפקידים אלה התנהלתי מול 

 משרדי הממשלה והרשות.

אקדמאים שונים אני מאמינה בהעברת הידע לדור הצעיר ולכן אני מרצה אורחת במוסדות 

 Big data-ו Data baseבנושאים, קמעונאות, אסטרטגיה שיווקית, הקמת מועדוני לקוחות, 

 כחלק מכלי ניהולי.

 בשיווק וניהול.   M.B.Aהנני בוגרת

 התפקיד הניהולי הראשון שלי היה כקצינה בדרגת סגן בחיל המודיעין.

ה ארוכות טווח, יצירת שיתופי פעולה פועלת בחיי המקצועיים לניהול אופרטיבי, תוכניות עבוד

עם מכוונות ערכית, תוך תשומת לב לפרטים הקטנים, מידתיות ושיויון כחלק מתפיסה 

 שירותית. 

אשמח להיות חלק מהגורמים המשפיעים לטובת שינויים אופרטיביים בשלטון המקומי, עבור 

 .חברה טובה וערכית יותר
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 ת כרמלשמואל קטוני, מזכיר עיריית טיר .24

 בוגר מדעי המדינה באוניברסיטת חיפה

 בוגר לימודי מנהל עסקים אוניברסיטת חיפה

 בוגר המכללה לביטוח

 שנים . 37 -מכהן בתפקיד מזכיר עיר מזה כ

 ראשי רשות במשך תקופות ארוכות. 4ניסיון עבודה במחיצתם של 

 בעל ניסיון רב בתחום המוניציפלי על כל גווניו.

 שנים, כחבר בוועדת הדרכה 20 -ד מזה כמכהן בהנהלת האיגו

 ובוועדת קשרי חוץ.

 אשמח להיבחר ולתרום לאיגוד ולחבריו.

 


