
באדום: דורש טיפול (חלק מהטיפול אינו שלנו) בשחור: תקין

(1)
משרד האוצר יו"ר אביגדוריצחקישר האוצר
משרד האוצר מ"משירהברנדשר האוצר

(2)
משרד האוצרנציג  השרערןניצןשר האוצרא

משרד האוצרמ"מאמיררשףשר האוצר
משרד האוצרמ"מיאירפינסשר האוצר
משרד האוצרמ"מאשרדולבשר האוצר
משרד האוצרמ"מצחידודשר האוצר

משרד להגנ"סנציג השרשר להגנת הסביבהב
משרד להגנ"סמ"ממנחםזלוצקישר להגנת הסביבה
משרד להגנ"סמ"מיואבצלניקרשר להגנת הסביבה
משרד להגנ"סמ"משחרסולרשר להגנת הסביבה
משרד להגנ"סמ"מרםאלמוגשר להגנת הסביבה
משרד להגנ"סמ"מאילה גלדמן שר להגנת הסביבה
משרד להגנ"סמ"מבניפירסטשר להגנת הסביבה

משרד האנרגיה והמיםנציג השרדוריתהוכנר שר האנרגיה והמיםג
משרד האנרגיה והמיםמ"מאיגורסטפנסקישר האנרגיה והמים
משרד האנרגיה והמיםמ"מיוסיוירצבורגרשר האנרגיה והמים
משרד האנרגיה והמיםמ"משירלילוישר האנרגיה והמים
משרד התקשורתמ"משר האנרגיה והמים

משרד הביטחוןנציג השרעדנהפרדושר הביטחוןד
משרד הביטחוןמ"מרנטהגומרוב בן מיכאלשר הביטחון

משרד הבריאותנציג השרדודויינברגשר הבריאותה
משרד הבריאותמ"מגרגורירודשטייןשר הבריאות
משרד הבריאותמ"מעיריתהןשר הבריאות
משרד הבריאותמ"מעמיריצחקי שר הבריאות

משרד רוה"מנציג השרגבריאלגולןראש הממשלהו
משרד רוה"ממ"מאמירוייסראש הממשלה
משרד רוה"ממ"מאבנרסעדוןראש הממשלה
משרד רוה"ממ"מאיברהיםזועביראש הממשלה
משרד רוה"ממ"מהאשםחוסייןראש הממשלה
משרד רוה"ממ"מאיריספרנקל כהןראש הממשלה

משרד החקלאותנציג השררותפרום אריכאשר החקלאותז
משרד החקלאותמ"מרענןאמויאלשר החקלאות
משרד החקלאותמ"מחגיתברנרשר החקלאות
משרד החקלאותמ"מנטעפיינשטיין שר החקלאות

משרד המשפטיםנציג השרשר המשפטיםח
משרד המשפטיםמ"מארזקמיניץשר המשפטים
משרד המשפטיםמ"משלומיהייזלרשר המשפטים
משרד המשפטיםמ"ממיכלברדנשטייןשר המשפטים
משרד המשפטיםמ"מאוריתקוטבשר המשפטים
משרד המשפטיםמ"ממשהגולןשר המשפטים
משרד המשפטיםמ"מסילביהרבידשר המשפטים
משרד המשפטיםמ"ממיכלפליגלרשר המשפטים
משרד המשפטיםמ"מכרמיתיוליסשר המשפטים

שר האוצר או נציגו

מיצג גוף חבר / מ"מ

שלושה עשר חברי ממשלה או נציגיהם

ס' 
2(ב) 
בחו

שם פרטישם משפחהקבוצה

חברי המועצה הארצית לתכנון ולבניה 
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משרד התחבורהנציג השראורנהלהמןשר התחבורהט
משרד התחבורה (רת"א)מ"מפנחסברגרשר התחבורה
משרד התחבורהמ"מעיריתשפרברשר התחבורה
משרד התחבורה (רספ"ן)מ"מיגאלמאורשר התחבורה
משרד התחבורה (רספ"ן)מ"מירוןשוורץ שר התחבורה
משרד התחבורהמ"מאוריתנבון שר התחבורה

משרד הכלכלהנציג השראריקלייבוביץ'שר הכלכלהי
משרד התיירותמ"מכרמיתפינץ קדמישר הכלכלה
משרד התיירותמ"מירוןארגזשר הכלכלה
רשות מקרקעי ישראלמ"מרפיאלמליחשר הכלכלה

משב"שנציג השראשלארמונישר הבינוי והשיכוןי"א
משב"שמ"מאיילתקראוסשר הבינוי והשיכון
משב"שמ"מטליהירש-שרמןשר הבינוי והשיכון
משב"שמ"מאילןטייכמןשר הבינוי והשיכון
משב"שמ"משולמיתגרטלשר הבינוי והשיכון
משב"שמ"מליאורהזיידמןשר הבינוי והשיכון

משרד התיירותנציג השרשר התיירותי"ב

משרד הפניםנציג השרשר הפניםי"ג 

(3)
מינהל התכנוןחבר (מ"מ יו"ר המועצה)בינתשורץ מילנרמנהל מינהל התכנון
מינהל התכנוןמ"מתמרכפירמנהל מינהל התכנון
מינהל התכנוןמ"מרוניתמזרמנהל מינהל התכנון
מינהל התכנוןמ"מאהודיוסטמןמנהל מינהל התכנון
מינהל התכנוןמ"מדורוןדרוקמןמנהל מינהל התכנון
מינהל התכנוןמ"מ ירוןטוראל מנהל מינהל התכנון
מינהל התכנוןמ"מ שירהברנדמנהל מינהל התכנון
מינהל התכנוןמ"מ מנחםארסלןמנהל מינהל התכנון
מנהל מינהל התכנון

(4)
משב"שחבריוסישטיינברגבעל הכשרה בשיכון ובניה
משב"שמ"מעינתגנוןבעל הכשרה בשיכון ובניה
משב"שמ"מאיילתקראוסבעל הכשרה בשיכון ובניה
משב"שמ"מטליהירש-שרמןבעל הכשרה בשיכון ובניה
משב"שמ"מאילןטייכמןבעל הכשרה בשיכון ובניה
משב"שמ"משולמיתגרטלבעל הכשרה בשיכון ובניה
משב"שמ"מליאורהזיידמןבעל הכשרה בשיכון ובניה

(5)
רט"גחברשאולגולדשטייןמנהל הרט"ג
רט"גמ"ממודיאורוןמנהל הרט"ג
רט"גמ"מענתיציבמנהל הרט"ג
רט"גמ"מיובלפלדמנהל הרט"ג
רט"גמ"מהללזוסמןמנהל הרט"ג
רט"גמ"מניראנגרטמנהל הרט"ג

(6)
ירושליםחברנירברקתירושליםא

ירושליםמ"מקוביכחלוןירושלים

תל אביב - יפוחבררוןחולדאיתל אביב - יפוב
תל אביב - יפומ"מדורוןספירתל אביב - יפו
תל אביב - יפומ"מאסףזמירתל אביב - יפו
תל אביב - יפומ"מנתןאלנתןתל אביב - יפו
תל אביב - יפומ"ממיטללהביתל אביב - יפו

מונו ממלאי מקום נוספים לוועדות משנה יעודיות מבין עובדי מינהל התכנון

בעל הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה 

מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים או נציגו

ראשי העיריות ירושלים, תל אביב - יפו, חיפה ובאר שבע 

מנהל מינהל התכנון או נציגו מבין עובדי מנהל התכנון
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חיפהחבריונהיהבחיפהג
חיפהמ"מחדווהאלמוגחיפה

באר שבעחבררוביקדנילוביץ' באר שבעד. 
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(7)
עכוחברשמעוןלנקריעיר אחתא

טירת הכרמלמ"מאריהטל עיר אחת
הרצליהמ"ממשהפדלוןעיר אחת

אילתחברמאיריצחק הלויעיר שתייםב
נס ציונהמ"מיוסףשבו עיר שתיים
דימונהמ"מבנימיןביטוןעיר שתיים

בועיינה נוג'ידאתחברסאלחסולימאןמועצה מקומית אחתג
שגב שלוםמ"מעאמראבו מעמרמועצה מקומית אחת
קריית טבעוןמ"מדודאריאלימועצה מקומית אחת

גדרהחבריואלגמליאלמועצה מקומית שתייםד
חצור הגלילית מ"משמעוןסויסה מועצה מקומית שתיים
גן יבנהמ"מאהרוןדרור מועצה מקומית שתיים

עוספיהחברוגיהכיוףמועצה מקומית שלושה
ערערה בנגבמ"ממטאועאבו ערארמועצה מקומית שלוש
סאג'ורמ"מג'אברחמודמועצה מקומית שלוש

לב השרוןחברעמירריטובמועצה אזורית אחתו
מרום הגלילמ"מעמיתסופרמועצה אזורית אחת
שפירמ"מאשראברג'ילמועצה אזורית אחת
לב השרוןמ"מיצחקיצחקמועצה אזורית אחת

אשכולחברגדירקונימועצה אזורית שתייםז
גולןמ"מאליהומלכהמועצה אזורית שתיים
גן רווהמ"משלמהאלימלךמועצה אזורית שתיים

(8)
מהנדסים ואדריכלים

(9)
חברארגוני נשים

(10)
טכניוןחבראמנוןפרנקלטכניון
טכניוןמ"מעדנהשביבטכניון
טכניוןמ"מארזהצ'רצ'מןטכניון
טכניוןמ"מאברהםיזיאורוטכניון

(11)
הסוכנות היהודיתחבראברהם צבידובדבנימוסדות מיישבים
מוסדות מיישבים

(12)
חברבעל הכשרה בסוציולוגיה
מ"ממריםביליגבעל הכשרה בסוציולוגיה

(13)
נציג ארגון הגגנאורירושלמיארגון הגג
 חלה"טמ"מאיתמרבן דודארגון הגג
אדם טבע ודיןמ"מאליבן אריארגון הגג
חלה"טמ"מנירפפאיארגון הגג
חלה"טמ"מענתהורוביץ הראלארגון הגג

(14)
נציג הארגון

(15)

נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה

נציג הטכניון

נציגת ארגוני הנשים

נציג הדור הצעיר

ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה

בעל הכשרה מקצועית בסוציולוגיה

ראשי שתי עיריות אחרות, ראשי שלוש מועצות מקומיות, וראשי שתי מועצות אזוריות 

מהנדסים ואדריכלים

נציג המוסדות המיישבים
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התאחדות הסטודנטיםחבררועירבר מונקההדור הצעיר
הדור הצעיר


