ראש העיר

מנכ"לית

לשכת מנכ"ל

החברה הכלכלית

מבקר העירייה

החברה לתרבות ופנאי

מפעל המים

פלגי השרון

סגן מבקר העירייה

מ"מ מקום ומשנה למנכ"לית

סמנכ"ל שירות והסברה

אגף איכות סביבה

מהנדסת העיר

מערכות מידע

אגף ביטחון

הלשכה המשפטית

מנהלת אגף החינוך

אגף תרבות
החברה לתרבות הפנאי וחברת
ספיר

מנהל אגף משאבי אנוש

בניה ציבורית

מנהלת אדמינסטרטיבית

מנהלת אגף קהילה רווחה ונוער

רשות הספורט

מנהלת לשכת הגזבר

מנהלת אגף הכנסות
מזכירות האגף

מנהלת מדור
מזכירות
רישוי ופיקוח ,מחלקת רישוי
עסקים

מנהלת לשכת הגזבר

גזבר העירייה
ומנהל מינהל הכספים

מזכירת האגף

מנהלת שירותי רווחה

סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת
על יסודי

ארכיון

סגן גזבר לחשבות

מ"מ סגן יועץ משפטי
תרבות הפנאי
מח' נכסים ויועמ"ש ועדת
מכרזים

מחלקת תשתיות

פארק עירוני

מחלקת תיכנון העיר

גנים ונוף

ניקיון העיר ,פינוי אשפה,
מיחזור ותברואה

צוות ריהוט רחוב

חברת ספיר
מחלקת מאור רחובות

מחלקת רכב

מחלקת קיימות

מחלקת עבודות ציבורית
הרשות לבטיחות בדרכים

טלפוניה

התובע העירוני

מנהלת מחלקת רווחת הפרט
והדרכה

מחלקת תנאי שירות וחשבת
הנהלה

מנהלת מחלקת כוח אדם
ונוכחות

תוכנית עיר ללא אלימות-
מנהלת תחום שרות ובקרה+
ערים בריאות

מרכז לאומנות וקיימות

חינוך משלים והעשרה

קונסרבטוריון למוזיקה
ומחול

מחלקת תחזוקת מבנים
מחלקת שילוט
מתקני משחק

משל"ת

מועדון העסקים
הקטנים

שיטור עירוני

מחלקת תנועה
מדור רישוי עסקים
רישם ומקרקעין

צוות גינון

מנהלת כוח אדם בתי ספר

CRM

תברואה
קציני ביטחון

מנהלת כוח אדם בחינוך )גני
ילדים ,מלוי הסעות ,שמרגנים
ומעברי דרך(

רכזת מכרזים

בית ספיר

שכונות ירוקות

ספריית ילדים

בית הסטודנט

מוזאיון

תיאום מופעים

מדור קופה

מח' כספים ובקרה

סגנית מנהל השפ"ח
הרשות לצעירים

מדור מתנדבים

מרכז אלי כהן
מדור שכר
המרכז להשכלת
מבוגרים

ארכיון העיר

בית לילי

ראש תחום גני ילדים

מדור הנהלת
חשבונות

עו"ס עובדות קהלתיות

מדור הדרכה ומנהיגות צעירה

מדור מרכזי נוער וקהילה

אחראית שירות

מנהלת אכיפה

סגנית דוברת

סגן מנהל מחלקה
אחראי יול"א

ראש תחום מחשוב

 4מעודניות

עליה

המרכז לשלום המשפחה

תוכנית היל"ה

מרכז מוזיקה לנוער

התנדבות נוער
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מרכז למשפחות שבראשן הורה
עצמאי

נתיבים להורות

נחשון

מרכז קשר

לזרוס

עלם ונירים בשכונות

מצ"ב-מרכז לצעירים

יחידה לשילוב צרכים מיוחדים

 2עובדי מחלקת
היטלים ואגרות
מרכז הנוער העירוני

מדור צהרונים
ראש תחום פסיכותרפיה

אחראית על השפ"ם

האיצטדיון העירוני

מנהלת פרויקטים חינוכיים -
השאלת ספרים ,מחשב לכל
ילד ותלמידים חולים

מדור רישום

עיר ללא אלימות

מנהלת מדור אגרות חוץ
וועדות השמה

קב"סים

הנהלת חשבונות

מנהלת מדור הסעות

מדור סייעות

מנהל מדור פרויקטים

מנהלת צוותי הגן

מדור יומים

מנהלת תחום הכנה לצה"ל
וחיילים

יוספטל

תחום קרירה
לפיתוח מנהיגות

מנהל אזור

בית אברהם
אלי כהן

היחידה לטיפול בהתמכרויות
אל-סם

תנועות נוער

מנהל אזור
צוותי משאבי אנוש
הראשונים

ראש תחום פגיעות מיניות

בית גיורא
קדימה סאן דיסק
מבחנים פסיכולוגים

מרכז נוער דתי
מנהלת הגיל הרך

מ .תחום גמל וסוציאליות

מדור תשלומים

בית האבן
טיפול באובדנות ומצבי
חירום

קניינות ודרישות רכש

קפלן

מדור חוגים

ראש תחום עולים חדשים

בית המתנדב

יונה
מדור תמיכות
 2מודדים חיצוניים

מעון טל לימן

שכר

מנהלת היחידה לתרבות הדיור

פניות ציבור ואדמיניסטרציה
עו"ס נערות על"א

מרכז הספורט בר לב,
אופירה נבון ,והראל

ארכיב עירוני

סירקין

כיסופים

ראש מיטב"ה

 3הנהלת חשבונות

 1מחלקת הנחות

 3עובדים סקר נכסים

 4עובדי יחידת שומה

 2פקחים

 5עובדי קבלת קהל

 5עובדי יחידת אכיפה

 3עובדי בק אופיס ובקרה
תמ"ר

עציון
מנהלת פרסום הדוברות

שיל ומרכז גישור

סגנית מנהל מחלקה
עובדים חודשיים

מדור מכרזים

פיתוח עיסקי ומנהלת עסקים

סגנית מנהלת רישום

מדור מינויים

ראש תחום חנ"מ ביסודי

מדור קיטנות

מחלקת שכר

מחלקת רכש ומכרזים

ראש תחום על יסודי

תב"ע וחזות העיר

מידע תכנוני

מנהלת מחלקת שומה

פניות ציבור

מפתן

התחדשות עירונית

מנהלת מחלקת היטלים ואגרות

מנהלת מחלקת גביה

החברה הסוכנותית

מרכז גלר

מרכז ברנר

נוף

בטיחות

מנהלת מחלקה לנוער וקהילה

מחלקת הנהלת חשבונות

ראש תחום יסודי

רכז תחבורה ציבורית
קרית הספורט העירוני-
כצנלסון ,גלילי ,היובל:

בית ריזל

יועצת ראש העיר למעמד
האישה ושיתוף ציבור

דוברות

היחידה לשירות הציבור
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מדור בנקים
מרכז אוסשקין

מרכז הספורט אלון
וסורקיס,שזר ,שרת ,אורט
וברנר

מדור בית ספר מנגן

מדור העשרה

 6סניפים
מוכנות לחירום

מינויים ומכירות

מחלקת ילדים בסיכוי

מחלקה להתנדבות ומשאבי
קהילה

מחלקת כספים ובקרה

עליה

Desk Help

 2רכזת כ"א

מעונות יום

אירועים
ופסטיבלים

מחלקת קרית ספיר

ס.מנהל האגף

ספריות

בתי תרבות

קשרי חוץ וערים
תאומות

מנהלת מחלקת בתי ספר
יסודיים

מנהלת מחלקת גני ילדים

מחלקה לעבודה קהילתית

המחלקה לשירותים חברתיים
מזרח

המחלקה לשירותים חברתיים
מרכז

מחלקה לאוכלוסיות מבוגרת

היחידה לקידום הנוער
מרכז הספורט רמז ואופירה
נבון

פקידת כוח אדם

מחלקת כספים

הרשות למלחמה בסמים

קרן להתחדשות

מחסני העיריה

מרכז לטיפול במשפחה
מחלקת תפעול

ניקון העיר ומבני ציבור

פינוי אשפה ומיחזור

מנהלת סניף מגער
מנהל השפ"ח

מחלקת פיקוח על הבנייה

רישוי בנייה

ס.מנהל האגף

סגן גזבר לתקציבים

מדור ספקים

מחלקת ביטוח

מחלקת תקציבים

