
ל"דואנייד/ טלפון שםתפקידישוב

054-5684430zvulun@shomriya.comזבולון כלפאר קיבוץ"יוכרמים

054-4985611merakezkramim@gmail.comשאולי רבידרכז משק

054-4933844kehila@kramimk.co.ilאסף להבמנהל קהילה6597111טל 

054-6614335office@kramimk.co.ilליאת סדוןמזכיר הנהלה6597107פקס 

052-8613882haya058@gmail.comחיה שרעביר ועד"יו

054-5969685nechemyam@gmail.comנחמיה מרקוביץחבר ועד

050-2958080tamir.a@meuhedet.co.ilל'תמיר אברגיחבר ועד

054-7916669yaara.sat@gmail.comיערה סטמריחבר ועד

6597183kramim1kramim@gmail.comאילנהאחראית אינטרנט

050-4443042miriammedan@gmail.comמירי מדןי"ראש צח

050-2034735חיים יצחקיש"רב

052-5019901mish2686@gmail.comמיכאל בן ברוך גולןמליאה

050-2366669zivtur@gmail.comזיו טרובבוביץרכז מוניציפלי

052-2626808motich1403@gmail.comסטה'מוטי כוזרכז בינוי

052-8790248galitdrori@gmail.comגלית מרקוביץר ועדת חינוך"יו

054-7916622matibavli@gmail.comמתי בבלי(כלכלי וחברתי)ר קיבוץ "יולהב

050-5781366yosik@shoket.co.ilיוסי כהןרכז משק

050-2034752mazkir@dolav.co.ilלימור כהןמזכיר9913206טל 

052-2382233kehila@dolav.co.ilליאור דפנרמנהל קהילה9910471פקס 

050-2034206sigi@dolav.co.ilסיגי אמזלגמזכירות

054-3339381assaf.le.guennec@intel.comאסף לה גנקהנהלה, מליאה

050-2034730דני וזאנהי"ראש צח

050-2034222אמיר שכטרי"מ צח"מ

050-2034500שלום טוביםש"רב

050-2034200moshet@dolav.co.ilמשה תיירמקרקעין

050-2034246רונימנהל הנוי

050-2034307עמרםמנהלת אחזקה
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058-5781411yitzhak.dobo@gmail.comדובותברואן

uzi@dolav.co.il 054-2001306עוזי הנינגמזכיר מתיישבי דבירדביר

052-8105201noa@dolav.co.ilקר'נועה לוין ריצרכז משק

9111203 ורדמזכירות רכז משק9111200טל 

050-6902486galia@dolav.co.ilגליה פלג(קהילה)מנהל קיבוץ 9111334פקס 

9111333eti@dolav.co.il אתי שואףמזכירות מנהלת קיבוץ

054-2508988roth.asaf@gmail.comאסף רוט מליאה

052-8105200פיני טלר ועד אגודה"יו

052-8105000yair@dolav.co.ilלוין יאירחבר ועד

050-3440276חורש בליט טלחבר ועד

052-4287874lhay35@gmail.comשדמי חיון ליאורחבר ועד

052-9272973ms.shaltal@gmai.comטל משיח שלהבתחבר ועד

052-9272973שלהבת משיחי"ראש צח

054-2508988roth.asaf@gmail.comאסף רוטי"מ צח"מ

hanan@dolav.co.il 052-8105489חנן לבביש"רב

050-6841812lhay35@gmail.comליאור חיוןפים "מנהל ועדה ואחראי על הצוות השצ

052-8105446shamir@dvir.org.ilחגי שמיר

052-8105555amitainegev@gmail.comיצחק אמיתיצמיחה דמוגרפית. חבר ו

050-3440276tal@alqasoum.org.ilטל חורש בליט

052-8105297veredtal50@gmail.comורד טל

053-5258599Ettyvax@bgu.ac.ilאתי וקסר ועד"יובית קמה

054-4252602vishnir@bezeqint.netיובל וישניצרר קיבוץ"יו

052-9453027kehila@beitkama.org.ilרונן לינשבסקימנהל קהילה9915272טל 

052-2232989mazkirbk@beitkama.co.ilיריב ציונימשק פנים. ר+ מזכיר  9918007פקס 

052-6015200rmeshek@beitkama.co.ilגולן הקטורפרוייקטים. מ

054-6755115yotamuriya@gmail.comקוצר-מיכל שבןחבר ועד
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052-4204007ohadsella@gmail.comאוהד סלעחבר ועד

054-7772063nir.rehav@gmail.comניר רכבחבר ועד

050-3137599inbar.shani.il@gmail.comענבר שניחבר ועד

052-6015316amah51@walla.com'אמנון אהרונוביץחבר ועד

052-6015007diana@beitkama.org.ilדיאנה שנימזכירות 

052-6015272aguda@beitkama.org.ilנועה רביד בן אורמזכירת האגודה

052-4590799doron.yonay@hazera.com דורון יונאיהנהלה, מליאה

052-6661069liron.campo@gmail.comלירון קמפוי"ראש צח

058-4929966אתי סלעי"מ צח"מ

052-3425555ניר נווהש"רב

054-8375444ron.b@Mevoot.org.ilרון בן שלום

052-6015494noamgolan@hotmail.comנועם גולןתברואן

054-4888215zikil@shovall.bizציקי לויןר ועד"יו- רכז משק שובל

ildat@shovall.biz 052-8747627אילדה טליאנסקימזכירת ריכוז משק

 Gmail.com@054-79177157701591אסף ארטלמנהל קהילהטל 9916530

052-6751535g.boker@gmail.comגונן רייכר מזכיר9916569פקס 

054-6780572verede@shovall.bizורד איתןמנהלת כספים

9916220noas@shovall.bizנועה שחרמזכירת המזכירות

052-6130111hasiai@shovall.bizחסיה ישראליהנהלה , מליאה

054-6668460gili.golani@edsystems.comגילי גולניחבר ועד

052-8037395beerimoran@gmail.comמורן באריחבר ועד

052-5257411asheri@shovall.bizאשר ישראליחבר ועד

053-5293955toml@post.bgu.ac.ilתום לויחבר ועד

052-3962717mendlev_a@mac.org.ilאיילת מנדלבחבר ועד

052-6187779netaliansky@gmail.comנטע טליאנסקיחבר ועד

052-2625072rakefet1212@gmail.comרקפת קלמןמנהלת משאבי אנוש

050-7280222shimonf@shoval.org.ilשמעון פשליתברואן

052-3360728lazerkov1@shovall.bizלייזר קובסקיי"ראש צח
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052-2297981ורד בלול י"מ צח"מ

052-2297916        לוי (שמעון)קלי ש"רב

054-7775221dudi224@012.net.ilדודי ריישמנהל משקשומריה

054-6673596אלחנן וינשטיין

054-5684430zvulun@shomriya.comזבולון כלפא

050-8463226yaniv@shomriya.comיניב מילסמנהל קהילה077-9611125טל 

054-6671887איריס כלפהרכזת קהילה

077-9611125rachel@shomriya.comרחלמזכירות077-4131213פקס 

054-2240940eyal0940@gmail.comאייל פינסמליאה

054-5236453noahraisch@gmail.comנועה ריישי"ראש צח

054-7840840פאר הורוביץי"מ צח"מ

054-2240870מיכאל אדריש"רב

054-5684415chaim@shomriya.comחיים אלברטתברואן

052-3969360mazkirgiv@gmail.comעוזי דורימנהלת קהילהגבעות בר

054-8328258office@givotbar.org.ilחן בנימיןמזכירות

053-5275515kehila@givotbar.org.ilיפעת דהאןמנהלת כספים ומזכירת וועד

050-8615565netzahbh@gmail.com (בן חור)נצח צביאלי ר ועד"יו6601292טל 

054-4954612osher@kedarcpa.comאושר קידר חבר ועד   6600907פקס 

050-8220137amit@givotbar.org.ilעמית שרם חבר ועד   

050-2031412drmrp614@gmail.comצביקה טרבלסיחבר ועד   

דוד אלביליהחבר ועד   

050-6319486אסתי כהןי"ראש צח

050-9304030חגי אללש"רב

052-3995395borbamelia@gmail.comירון בורבאמליאה

052-3319090sharonbarami@gmail.comשרון ברמירכז מוניציפלי

050-7966550nitai@mhanegev.org.ilניתאי קרןר קיבוץ"יו

054-6614741yeri@mhanegev.org.ilירי דגןרכז משק-מנהל קהילהמשמר הנגב

052-3667140Adirbe@gmail.comאדיר בן חמור אגודה קהילתית"יו
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050-5765296yoram4740@gmail.comיורם ענברמנהל אגודה9911206טל 

9911206neta@mhanegev.org.ilנטעמזכירות9919116 פקס 

054-6614234mkehila@mhanegev.org.ilקרלוסמזכיר קיבוץ

054-6614382smazkir@@kv-saad.org.ilתומר רכטמןמליאה

050-5432965gili@inz.org.il   gili.molcho@gmail.comגילי מולכומליאה

050-7655423גיא וילקי"ראש צח

052-7711995הדס פלגי"מ צח"מ

054-6614824דדה אלוקש"רב

052-4868883מיכל ראובןחברת ועד

054-6614529margalit39@gmail.comמרגלית זלצמןחברת ועד

054-6614643dror.shenhav@gmail.comדרור שנהבחבר ועד

052-6614754efrat@mhanegev.org.ilאפרת רותםמנהלת כספים וחשבת

ayal.gazit@gmail.com 052-5013761איל גזיתרכז בנין / מנהל התשתיות

054-6614716ouric4064@gmail.comאורי קורסיהתברואן

054-3200455Motyg@iroads.co.ilמוטי יוסףר ועד מוניצפלי"יונבטים

050-7777579nemi@besor.org.ilנמי שחףר ועד אגודה "יו

052-3542970bachang@zahav.net.ilגבי בחןעסקי האגודה החקלאית.א6277277טל 

054-2401414tomer.priel@gmail.comתומר פריאלמנהל קהילה

052-3542970nevatim50@walla.co.ilדפנה יהושועמזכירות

052-3820475sr28771@gmail.comשמעון רוזיליומליאה

050-6233020yanivorit418@gmail.comיניב יפתר ועד מקומי"יו

054-7663721y0547663721@gmail.comירון אליהוחבר ועד

052-5229908smnehemia1@gmail.comסמדר נחמיה בוחבוטחבר ועד

054-3200455moti85079@gmail.comמוטי יוסףחבר ועד

052-6499989dromaxa@gmail.comלירז בוהדנהחבר ועד

052-3847458avigailjoseph@gmail.comאביגיל יוסףהנהלה, מליאה, רכזת רווחה

050-7549766yehoshua.shani@gmail.comיהושע שניי"ראש צח

054-6878280shimdudu@netvision.net.ilשמעון אברהםי"מ צח"מ
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050-5067344אבי אורחןמשק קהילתי- ש "רב

050-7277962shalom411@walla.co.ilציון דווארמזכיר מושבים

054-3338222edi-tr@yedtik.co.ilמן'אדי טורג מליאה

054-6673701מאיר אזרןר אגודה חקלאית"יו

052-4760346admati@bezeqint.netערן אדמתיר ועד"יו

052-5014926sigzak1@017.net.ilצחי סלמונהחבר ועד

054-6767832yosi24@014.net.ilיוסי מססחבר ועד

054-2228364dor.gbz@gmail.comדור יעקבחבר ועד

052-4704946ayecohen@gmail.comאיילת טלי"ראש צח

050-7205780מאיר דרעיש יחדיו"רב

050-8325027בברתברואן

054-5993855אלי אלמליחר ועד מקומי"יוברוש

053-7564849דוד קדושר ועד אגודה"יו

052-4708801pinchassi70@gmail.comרועי פנחסחבר ועד

053-4747475idan20005@gmail.comשלומי אלקייםחבר ועד

050-6233657GUYHADIDA1969@GMAIL.COMגיא חדידהמליאה

052-6433307uniquedarom@gmail.comמשה ברועדת בריכה

052-6665353batyaaho@netvision.net.ilאיציק אבוטבולהנהלה, מליאהתדהר

054-2250202jack2598@gmail.comשמשון יעקב ר ועד"יו

050-5578012negev136@gmail.comמן יגאל'תורגחבר ועד

052-8722546ofer17700@walla.comפחימה עופרחבר ועד

050-4444422lazmihaim@gmail.comלזמי חייםחבר ועד

054-6120549gurfil@012.net.ilגורפינקל עמיתחבר ועד

054-6755111אלון שוסטרר קיבוץ "יוחצרים

ido.raanan@hatzerim.co.il 052-5013108 עידו רענןמנהל קהילה 

tzvika.barkai@hatzerim.co.il 054-4229947צביקה ברקאי ר מזכירות כלכלית"יו6473640טל 

 052-5013649dror.krichman@hatzerim.co.ilדרור קריצמןמנהל עסקי6473092פקס 

תאשור
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052-5013705minhala2@hatzerim.co.ilאריאנה מלכהמנהלת אדמיניסטרטיבית 

052-5013406minhala@hatzerim.co.ilאוקסנה רגימוב מזכירה אדמינסטרטיבית

052-5013907טלי קורץאשכול רווחה 

052-3667602עופר הורנשטייןמנהל כספים

054-7636665מזור- הגר בקון א"מנהלת מש

052-5013877דבי שרדנימנהלת אשכול חינוך

052-5013535aryeh.valdberg@netafim.comאריה ולדברגמליאה

052-5013567hadar.ron@hatzerim.co.ilהדר רוןמליאה

052-5013393מיכל וינגרטי"ראש צח

052-5013566דליה ידליןי"מ צח"מ

052-5013816ואדים קוזלובש"רב
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