
ר הוועדה"יו- ר סוהיל דיאב "ד1ר הוועדה"יו- ראש העיר - ר סוהיל דיאב "ד1ראש העיר- ר סוהיל דיאב "ד1

עאמר אבו אלהיגא2סאלח חגאזי2סאלח חגאזי2

נאדר עואד3עומר עואד3עאמר אבו אלהיגא3

נדאל עותמאן4עדנאן חגאזי4נדאל עותמאן4

'אמנה חאג5סאבר יאסין5'אמנה חאג5

בסאם זידאני6גמאל דיאב6

עיר ללא אלימות- מוחמד עדנאן דיאב 7בסאם זידאני7

עיר ללא אלימות וסמים- שאדי סובוח 8אחמד שקיר8

אסלאם עיאשי9עדנאן חגאזי9

ספאא מוחמד כאמל חוסין סמאר10נזיה סמד10

נזאר יוסף עואד11

גזבר- חאלד עואד 1ר הוועדה"יו- נזיה סמד 1ר הוועדה"יו- גמאל דיאב 1

ביאן מטרי2גמאל דיאב2נזאר יוסף עואד2

יאסר מוחסן3אחמד שקיר3מנהל איכות סביבה- שאהר דיאב 3

יוסף פאעור4עדנאן חגאזי4נאדר עואד4

אחמד עורסאן מוסטפא5נזאר יוסף עואד5אחמד שקיר5

פנסיה- פאטמה שאהין 6נציג ציבור- וליד ערמוש 6

סומיה אבו אלהיגא7נציג ציבור- אבראהים חליל אבו חמיד אבו אלהיגא 7

וועדות חובה

חובה- וועדת למיגור אלימות חובה- וועדת ביטחון וחירום חובה- וועדת הנהלה 

חובה- וועדת הרכש חובה- וועדת המכרזים חובה- וועדת איכות הסביבה 



ל"מנכ- גאד דיאב 1ר הוועדה"יו- בסאם זידאני 1אופוזיציה- נביה חגאזי 1

גזבר- חאלד עואד 2נדאל עותמאן2אופוזיציה- מחמד תופיק עואד 2

יועץ משפטי- נזיה המאם 3עדנאן חגאזי3אופוזציה- כמאל אבו אלהיגא 3

גמאל דיאב4

נביה חגאזי5

ל העירייה"מנכ1ר הוועדה"יו-ר סוהיל דיאב "ד1ר הוועדה"יו- ' אמנה חאג1

גזבר העירייה2עאמר אבו אלהיגא2עאמר אבו אלהיגא2

יועץ משפטי3נדאל עותמאן3סאבר יאסין3

???- מבקר פנים 4נזאר יוסף עואד4נאדר עואד4

נאדר עואד5מנהל מחלקת החינוך- מחמד שמא 5יוץ משפי- נזיה המאם 5

נציג החקלאים- כמאל אבו אלהיגא 6נציג וועד הורים- האני בוקאעי 6גמאל דיאב6

נציג החקלאים- מוסא אחמד דיאב 7'ס אלשריף ד"מנהלת בי- ערין מגדוב 7גזבר העירייה- חאלד עואד 7

מנהל מקיף אלביאן- פאדי דיאב 8מנהל מחלקת הגביה- מועין חגאזי 8

מנהלת מחלקת הרווחה- רחאב זידאני 9

ר הוועדה"יו- ד אנואר דיאב "עו1ר הוועדה"יו- ' אמנה חאג1ל העירייה"מנכ1

ח פואד שחאדה"רו2נדאל עותמאן2גזבר העירייה2

ד מוחמד עבד אלגני דיאב"עו3רחאב זידאני3יועץ משפטי של העירייה3

נזיה סמד4מהנדס העירייה4

עאמר חטיב5

חובה- וועדת ערר על קביעת ארנונה כללית חובה- וועדה לקידום מעמד הילד חובה- וועדה להקצאת קרקעות ומבנים 

חובה- וועדת תמיכות חובה- וועדת הכספים חובה- הוועדה לענייני ביקורת 

חובה- וועדה חקלאית חובה- וועדת החינוך חובה- וועדת ההנחות 



פאטמה יוסף דיאב1ר הוועדה"יו- נזאר עואד 1ר הוועדה"יו- ר סוהיל דיאב "ד1

חליל ריאן2חבר עירייה- נדאל עותמאן 2עדנאן חגאזי2

סלוא נמר עיסא3חבר עירייה- גמאל דיאב 3ר עזיז בוקאעי"ד3

היאם דיאב4מוחמד סאלח עואד4סאבר יאסין4

דיאנא מופק עותמאן5ציבור- יאסר דבורי 5בריאות' מחק- אבראהים סוהיל עואד 5

מבדא יאסין6ציבור- אחסאן עיאשי 6

ריא אסדי7חבר עירייה- סאלח חגאזי 7

גמאל דיאב8חברת עירייה- ' אמנה חאג8

רכז ספורט- מוחמד כנעאן 9

ר הוועדה"יו- ' אמנה חאג1ר הוועדה"יו- עאמר אבו אלהיגא 1ר הוועדה"יו- ר סוהיל דיאב "ד1

עאמר אבן אלהיגא2נדאל עותמאן2נציג משרד התחבורה- סניר זיידל 2

נדאל עותמאן3'אמנה חאג3נציג המשטרה- אדיר חריר 3

נזאר עואד4גמאל דיאב4לשכת ראש העיר- פאטמה שאהין 4

גמאל דיאב5רווחה' מנהלת מח- רחאב זידאני 5'ס ה"מנהלת ב- סמאח עואד 5

הודא מריח6סאבר יאסין6מהנדס העיר- אמין סהלי 6

סלוא כנעאן7טאהר מריסאת7חבר עירייה- עדנאן חגאזי 7

נבילה חסן דיאב8

רשות- וועדה למעמד האישה רשות- וועדת רווחה ושירותים חברתיים רשות- רשויות תימרור , ועדת תחבורה ותנועה

וועדות רשות

רשות- וועדת תרבות רשות- וועדת ספורט רשות- וועדת בריאות 


