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 המועצה המקומית עספיא                             

 المجلس المحلي عسفيا                          
                          Isfiya Local Municipality  

 

 חבר ועדה חבר ועדה חבר ועדה חבר ועדה חבר ועדה חבר ועדה חבר ועדה חבר ועדה  יו"ר הועדה ועדות חובה
    לביב תלחמי סמיח עזאם מחרז מחרז סמירה עזאם איוב שרוף ראש המועצה ועדת הנהלה

  יועמ"ש גזבר מזכיר  סמירה עזאם איימן סיף לביב תלחמי ראש המועצה תכנון כלכלי והבראה
       איוב שרוף סמיח עזאם רמזי אבוסעדה ועדה לענייני ביקורת

 צוות.מ   סמירה עזאם איוב שרוף מחרז מחרז דני סאבא סמיח עזאם סולטאן חמדאן ועדת מכרזים
  יועמ"ש גזברית רווחה סמיח עזאם מחרז מחרז דני סאבא איימן סיף רמזי אבוסעדה יעדת הנחות במיסים

 צוות.מ לביב עזאם סולטן חמדאן רוזי רוחנא איוב שרוף מחרז מחרז דני סאבא רמזי אבוסעדה איימן סיף ותועדת מחיק
     רכש מהנדס גזברית יועמ"ש מזכיר ת הקצאותועד

    קב"ט רווחה מחרז מחרז איוב שרוף סולטן עזאם סמיח עזאם סמיםביטחון וועדה 
       מחרז מחרז דני סאבא סמיח עזאם ועדת תמיכות
     איוב שרוף רוזי רוחאנא דני סאבא לביב תלחמי סולטאן חמדאן ומים ועדת חקלאות
    מחרז מחרז סמיח עזאם רוזי רוחאנא דני סאבא סמירה עזאם איוב שרוף ועדת תחבורה

     שוימנהל רי איוב שרוף דני סאבא לביב תלחמי מחרז מחרז רישוי עסקיםועדת 
  חרום מנהלת מזכיר איוב שרוף רמזי אבוסעדה סולטן חמדאן איימן סיף סמיח עזאם ראש המועצה ועדת מל"ח

   רמזי אבוסעדה סמירה עזאם סמיח עזאם סולטן חמדן ילביב תלחמ מחרז מחרז איימן סיף ועדת משנה תכנון
       שרבל חתר אחמד והב איימן פרו ועדת ערר בארנונה

    פריד עלו רמזי סעדה סולטן חמדן מחרז מחרז דני סאבא סמיח עזאם יכות סביבהועדת א
     מבקר רכש גזבר יועמ"ש מזכיר ועדת רכש ומלאי

 

 לא חבר חבר ועדה חבר ועדה חבר ועדה חבר ועדה חבר ועדה יו"ר הועדה הועדה שם ועדות רשות

 סמיח עזאם מחרז מחרז סמירה עזאם איוב שרוף סולטאן חמדאן איימן סיף בהיג' מנצור ועדת חינוך  מ.מ -סמירה עזאם 
   סמיח עזאם רמזי אבו.ס דני סאבא רוזי רוחאנא מחרז מחרז ועדת ספורט 
  סולטן .ח סמירה עזאם איוב שרוף מחר מחרז רוזי רוחאנא ספואן סאבא ועדת תיירות 
   סמירה עזאם סולטן.ח מחרז מחרז עלאא כיוף איוב שרוף ואתרים ועדת שמות 
   רווחה סולטן חמדאן סמירה .ע לביב תלחמי מחרז מחרז ועדת רווחה 
   רווחה איימן סיף לביב תלחמי רוזי רוחאנא סמירה עזאם האישהועדה לקידום מעמד  
   עזאם סמירה דני סאבא מחרז מחרז רוזי רוחאנא סמיח עזאם נוער וצעיריםועדת  
    סמירה עזאם איוב שרוף מ.מ לביב תלחמי בהיג' מנצור דתותועדת  

   )איימן סיף( )פרג' זאהר( סמיח עזאם מהנא אבוסעדה בהיג מנצור ועדת רכס הכרמל מ.מ.  –עלאא כיוף 
     סולטן חמדן מחרז מחרז לביב תלחמי ועדת בריאות 
  סמיח עזאם איוב שרוף רמזי אבוסעדה איימן סיף מחרז מחרז מנצורבהיג'  ועדת מעקב תאגיד 

 חמד עוד עומר דרוב גבי רוחאנא נאדיה גודי סמי הלון שריף אבורוכן סאלח שיך זידאן עטשה נציגי ציבור – כוח אדם
 


