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מיילניידטלפוןתפקידשם

02-9958600052-7250600mosd@m-yehuda.org.ilראש המועצהמשה דדון

02-9958960052-7250960dorito@m-yehuda.org.ilראש לשכת ראש המועצהדורית אוחנה

02-9958606052-7250606galitr@m-yehuda.org.ilעוזרת אישית ראש המועצהגלית רז

02-9958961052-7250961rohamah@m-yehuda.org.ilמזכירת לשכת ראש המועצהמה'רוחמה חג

02-9958646052-7250646hagitl@m-yehuda.org.ilמזכירה בלשכת ראש המועצהחגית לדאני

02-9958949052-7250949veredc@m-yehuda.org.ilש"יועמורד כהן

02-9958941052-7250941zehavak@m-yehuda.org.ilש"מזכירת יועמזהבה כהן

02-9958858052-7250858ravit_e@m-yehuda.org.ilרכזת יחידת מכרזים וביטוחיםרוית אליהו

02-9958607052-7250607raanan@m-yehuda.org.ilמזכיר מועצהרענן אהרונסון

02-9958608052-7250608gila@m-yehuda.org.ilמנהלת לשכת מזכיר המועצה ואחראית פניות הציבור גילה כהן

02-9958663052-7250663lirazp@m-yehuda.org.ilמזכירת מחלקת רווחת הפרטלירז פנחס לוי

02-9958888052-7250888hay_yosef@m-yehuda.org.ilמנהלן המועצהשמשון חי יוסף

02-9958977052-7250977עובד מנהלהיהודה אקוע

02-9958860052-7250860vardar@m-yehuda.org.ilמנהלת משאבי אנוש ושכרורדה ראובן

02-9958868052-7250868miryamb@m-yehuda.org.ilא"מזכירה כמרים ביטון

02-9958867rikid@m-yehuda.org.ilרפרנטיתריקי דאוד

02-9958778052-7250778yoel@m-yehuda.org.ilמבקר המועצהיואל ינון

02-9958989052-7250989rivka@m-yehuda.org.ilמזכירת מבקר המועצהרבקה עשור

02-9958950052-7250950gili2@m-yehuda.org.ilמנהלת אגף מידע ותקשובגילי אהרוני

02-9958919052-7250919avigail@m-yehuda.org.ilמזכירהאביגיל חזן

02-9958953hanit@m-yehuda.org.ilרפרנטית מאגרי מידעחנית ישראלי

02-9958955kerens@m-yehuda.org.ilרפרנטית מאגרי מידעקרן סיהו

02-9958956טכנאיאליאור שמביק

02-9958951sanit@m-yehuda.org.ilרפרנטית באגף מידע ותקשובשני טיילו

02-9958982052-7250982pinit@m-yehuda.org.ilמנהל אגף תכנון אסטרטגיפיני תורן

02-9958981mirid@m-yehuda.org.ilרפרנטית אגףמירי דדון

02-9958673liora@m-yehuda.org.ilמנהלת מחלקת יישוביםליאורה יפרח

02-9958828052-7250828sivan@m-yehuda.org.ilמנהל עיר ללא אלימותסיוון כהן טופל

02-9958703052-7250703shimonr@m-yehuda.org.ilמנהל מחלקת תחבורהשמעון רונן

02-9958700052-7250700shimonb@m-yehuda.org.ilקצין בטיחות בתעבורהשמעון בוסקילה

02-9958702052-7250702jaklinr@m-yehuda.org.ilמזכירת מחלקה ומנהלת פניות תחבורהקלין פרץ'ז

02-9958704052-7250704פקח הסעותיצחק חדד

02-9958707052-7250707micha@m-yehuda.org.ilסגן מנהל מחלקה ורכז תפעולמיכה אברהם

02-9958959052-7250959miris@m-yehuda.org.ilמזכירת מחלקת תחבורהמירי יוסף שיטרית

02-9958701052-7250701חנניה 

02-9958706חדר נהגים

052-7250711נהגיםאבנר מרדכי

052-7250818נהגיםאורי לביא 

052-7250721נהגיםאהוד עידן

052-7250616נהגיםאחמד עבדאללה

052-7250953נהגיםאריאל ברינדר

052-7250722נהגיםבני מיכאל

052-7250719נהגיםגדי סיידוף

052-7250776נהגיםדרור ראובן

052-7250702נהגיםקלין פרץ'ג

052-7250713נהגיםזכריה דוד

052-7250650נהגיםחנוך יפת

052-7250701נהגיםחנניה אוחנה

052-7250717נהגיםיגאל סולמני

052-7250777נהגיםה'יוחנן יונצ

052-7250723נהגיםיחיאל שרוני

052-7250704נהגיםיצחק חדד

052-7250879נהגיםליאור הרוש

052-7250615נהגיםמידד דוד

052-7250720נהגיםמיכאל דוד

052-7250707נהגיםמיכה אברהם

052-7250724נהגיםמימון דהן

052-7250959נהגיםמירי יוסף שיטרית

עדכון מספרי טלפון בעלי תפקידים מועצה אזורית מטה יהודה- פרטי התקשרות 

 02-9958612: אגף מידע ותקשוב פקס

02-9958601: לשכת ראש המועצה פקס

02-9958603: לשכה משפטית פקס

02-9958601: מזכירות המועצה פקס

02-9958610: משאבי אנוש פקס

  02-9958611: מבקר המועצה פקס

 02-9958714: אגף תכנון אסטרטגי פקס

02-9958614: מחלקת תחבורה פקס
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052-7250710נהגיםמנחם אליאס

052-7250729נהגיםמנשה שמואל

052-7250617נהגיםסלמה סלמה

052-7250712נהגיםעוזי אלקיים

052-7250725נהגיםעוזיאלי אלמקייס

052-7250731נהגיםעמוס רפאל

052-7250705נהגיםציון פתיחי 

052-7250716נהגיםרפי סלוניקי

052-7250714נהגיםשאול עצמי

052-7250700נהגיםשמעון בוסקילה 

052-7250718נהגיםשמעוון דהן

052-7250703נהגיםשמעון רונן

052-7250715נהגיםשמשון דוד

052-7250730נהגיםשרון משה

02-9958755052-7250755mosheo@m-yehuda.org.ilגזבר מועצהמשה אוחיון

02-9958756yifat@m-yehuda.org.ilמנהלת לשכת גזבריפעת חכמון

02-9958901052-7250901estii@m-yehuda.org.ilחשבת חינוך-עוזרת גזבר ומנהלת הכנסות אסתי יששכר

02-9958767barak@m-yehuda.org.ilאחראי גזברותברק שליו

02-9958757talim@m-yehuda.org.ilעוזרת אחראי גזברותטלי מדמון

02-9958758daniela@m-yehuda.org.ilמנהלת חשבונות ראשידניאלה חן

02-9958759liorat@m-yehuda.org.ilהנהלת חשבונותליאורה תנעמי

02-9958760shimons@m-yehuda.org.ilהנהלת חשבונותשמעון סויסה

02-9958761ofrai@m-yehuda.org.ilהנהלת חשבונותעופרה יששכר

02-9958762lizu@m-yehuda.org.ilהנהלת חשבונותליזו גנון

02-9958763shiran@m-yehuda.org.ilהנהלת חשבונותשירן כהן

02-9958764eta@m-yehuda.org.ilהנהלת חשבונותאיטה אליהו

02-9958765hadasyyosef@m-yehuda.org.ilהנהלת חשבונותהדס יוסף

02-9958766irisb@m-yehuda.org.ilהנהלת חשבנותאירס אבוקרט

02-9958878052-7250878yaakova@m-yehuda.org.ilמנהל רכשיעקב אלפסי

02-9958975052-7250975estera@m-yehuda.org.ilמזכירת מחלקת רכשאסתר אקוע

02-9958912benit@m-yehuda.org.ilמנהל מחלקת גבייהבני צברי

02-9958911avigails@m-yehuda.org.ilפקידת גבייהאביגיל שמריהו

02-9958913sharons@m-yehuda.org.ilפקידת גבייהשרון שמואל

02-9958914noy@m-yehuda.org.ilפקידת גבייהדוקומנצי נוי

02-9958915orita@m-yehuda.org.ilפקידת גבייהאורית עזיז

02-9958917liata@m-yehuda.org.ilפקידת גבייהליאת אסרף

02-9958918sigala@m-yehuda.org.ilפקידת גבייהסיגל אביטן

02-9958918suzia@m-yehuda.org.ilמנהלת קופת המועצהסוזי עמר

02-9958922benie@m-yehuda.org.ilאחראי שומהבני אפרים

02-9958924galita@m-yehuda.org.ilפקידת גבייהגלית אמסלם

02-9958927liatn@m-yehuda.org.ilפקידת גבייהליאת נפתלי

02-9958832052-7250832nimi@m-yehuda.org.ilמ ראש המועצה מחזיק תיק פיתוח"סגן ראש המועצה מנמרוד יפה

02-9958833052-7250833alizam@m-yehuda.org.ilמזכירת אגףעליזה משה

02-9958830מזכירת אגףעליזה משה

02-9958945lilachh@m-yehuda.org.ilרפרנטיתלילך חליס

02-9958948מזכירותמזכירות

02-9958946052-7250946sarito@m-yehuda.org.ilתיירות וחקלאות, פיתוח, מנהלת אגף תפעולשרית עוזרי

02-9958939ehud@m-yehuda.org.ilמדור ביובאהוד שליו

02-9958938tomer@m-yehuda.org.ilמחלקת בינויתומר אמסלם

02-9958863052-7250863avii@m-yehuda.org.ilמחלקת אחזקהאבי יצחק

02-9958920052-7250920avi_k@m-yehuda.org.ilמנהל בטיחותאבי קינן

052-7250889מחלקת ביוב ומתקני טיהורצמח עידו

052-3805968אחזקת מבני מועצה ומקלטיםרונן אלמליח

052-7250614אחזקת מבני מועצה ומקלטיםבאסם עוודאלה

052-7250800אחזקת גניםנח יצחק

052-7250669אחזקת גניםשמעון נחמן

02-9958651052-7250651eran@m-yehuda.org.ilמ מנהל מחלקת תיירות"מערן אוחנה

02-9958716baruch@m-yehuda.org.ilהיחידה לפיתוח כלכליברוך פלד

02-9958650rikim@m-yehuda.org.ilרכזת שיווק ותיירותריקי מאירוביץ

02-9958877052-7250877neta_li@m-yehuda.org.ilמזכירה ורכזת פרוייקטים בתיירותנטע לי אופיר

02-9958653054-7641667barak@m-yehuda.org.ilרכז פורומים במחלקת תיירותברק כץ

02-9958655052-7250655rachelh@m-yehuda.org.ilמנהלת מרכז הדרכה ופיקוחרחל הראל

02-9958617: גבייה פקס- אגף הכספים 

02-9958622: תיירות וחקלאות  פקס, פיתוח, אגף תפעול

02-9958619: מחלקת תיירות וחקלאות פקס

02-9958615: גזברות פקס- אגף הכספים  

02-9958615: הנהלת חשבונות פקס-  אגף הכספים 

02-9958616: רכש פקס-  אגף הכספים 
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02-9958834052-7250834yosim@m-yehuda.org.ilסגן ומחזיק תיק שיפור פני הכפר ואיכות הסביבהיוסי משה

02-9958835052-7250835moshes@m-yehuda.org.ilמנהל אגף שיפור פני הכפר ואיכות הסביבהמשה סויסה

02-9958972052-7250972margalitj@m-yehuda.org.ilמזכירת אגףמו'מרגלית ג

02-9958668052-7250668etib@m-yehuda.org.ilמזכירה ורכזת מוקדאתי ברששת

02-9958822052-7250822aviy@m-yehuda.org.ilמנהל מחלקת חשמלאבי יפתחי

052-7250622מפעיל טרקטורגל אליהו

02-9958944052-7250944levi@m-yehuda.org.ilשילוט ופיקוח תברואה , מנהל מחלקת רישוי עסקיםמאור מרחבי

02-9958613052-7250613avigailr@m-yehuda.org.ilמנהל מחלקת תברואהלוי עזיז

02-9958708052-7250706hagar@m-yehuda.org.ilמפקחת רשותיתאביגיל נאור

02-9958709052-7250709inspecpor@m-yehuda.org.ilמפקחת רשותיתהגר בן סימון

02-9958671052-7250671מפקח רשותימרדכי בן חמו

02-9958670מפקח רשותיבועז באטוט

052-7250892חשמלאייחיאל אלישע הראל

052-7250689חשמלאיבועז אליהו

052-7250688חשמלאישמוליק מטיאס

052-7250664תברואהיניב שמר

052-7250611תברואהגרשון שרבני

052-7250612תברואהדוד משה

050-9194989תברואהדי עוודאללה'מג

052-7250843תברואהאופיר שלום

052-7250699תברואהצדוק משה

תברואהחנניה נפתלי

תברואהיורם מנשורי

תברואהאמגד אחמד

02-9958686052-7250686yaira@m-yehuda.org.ilמנהל מחלקת בטחוןיאיר אברהם

02-9958604052-7250604batya@m-yehuda.org.ilמזכירת מחלקת בטחוןבתיה יוסף

02-9958996052-7250996assaf@m-yehuda.org.ilט ישובי עדולם "מנהל מוקד וקבאסף אליהו

02-6456658052-7250767bitachon@tzuba.co.ilט ישובי ההר "קבצפריר שיפמן

02-9958857052-7250857bitachon@tzuba.co.ilר ועד העובדים"ט מוסדות חינוך וי"קבמשה דוד

02-9958905052-7250905amosb@m-yehuda.org.ilרופא וטרינר ומנהל מחלקת שרותים וטרינריים ר עמוס ברזילי"ד

02-9958906admita@m-yehuda.org.ilמזכירה ומנהלת כלביה אדמית ענפי

פיקוח וטרינריאיציק אבגי

פיקוח וטרינרימאור כהן

פיקוח וטרינריחתאם עוודאלה

02-9958990052-7250990sharonab@m-yehuda.org.ilראש מינהל חינוךשרונה בר נס

02-9958662052-7250662inbalb@m-yehuda.org.ilמזכירת אגףענבל בן שלום

02-9958652052-7250652lirona@m-yehuda.org.ilמנהל תאום ותפעוללירון אהרון

02-9958735052-7250736orlyb@m-yehuda.org.ilמזכירה ומענה טלפוניאורלי בוטה

02-9958903052-7250903ora@m-yehuda.org.ilמנהלת מחלקת בתי הספר היסודייםאורה מרדכי

02-9958816052-7250816rachel@m-yehuda.org.ilריכוז גני ילדיםרחל קייותי

02-9958815052-7250815ofrad@m-yehuda.org.ilריכוז אחזקת גני ילדים וצהרוניםעופרה דוד

02-9958882052-7250882sima@m-yehuda.org.ilרישום ומנהלסימה אלמליח

02-9958984052-7250984pini_y@m-yehuda.org.ilחינוך מיוחדפיני יהושוע

02-9958845052-7250845mazalk@m-yehuda.org.ilרכזת ועדות השמה מזל קסטיאל

02-9958993052-7250993revitale@m-yehuda.org.ilמזכירה חינוך מיוחד ורכזת הסעותרויטל אליהו

02-9958942052-7250942sylvi@m-yehuda.org.ilקצין ביקור סדירסילבי אהרון

02-9958904052-7250904amos_r@m-yehuda.org.ilקצין ביקור סדירעמוס רחמים

02-9958916052-7250916smadarb@m-yehuda.org.ilמזכירת מנהל תאום ותפעולסמדר בשארי

02-9958803052-7250803efrte@m-yehuda.org.ilמנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי אפרת אלימלך

02-9958802052-7250802zviad@m-yehuda.org.ilמזכירת השירות הפסיכולוגי החינוכיצביה דקומנצי

02-9958974052-7250974shal@m-yehuda.org.ilנוער וספורט, תרבות, מנהלת אגף חברהשלהבת מרכספולד

02-9958978052-7250978ofiras@m-yehuda.org.ilמזכירת אגףאופירה שרוני

02-9958954052-7250954naomi@m-yehuda.org.ilמזכירהנעמי בן יעקב

02-9958829052-7250829uzi@m-yehuda.org.ilרכז ספורטעוזי קחו

02-9958726052-7250726sharonk@m-yehuda.org.ilמ מנהלת מחלקת נוער"משרון כץ

02-9958979motic@m-yehuda.org.ilרכז אזור איגוד המושביםמוטי כהן

02-9958718סיירות הוריםאסנת 

02-9958976kerri@m-yehuda.org.ilרכזת נוער ומגזר ערביקרי עובדיה

02-9958844052-7250844litals@m-yehuda.org.ilמ מנהלת יחידה לקידום נוער"מליטל סומך

02-9958980avigailm@m-yehuda.org.ilקידום נוער, מ מנהלת השכלה"מאביגיל משה

02-9958856052-7250856yochi@m-yehuda.org.ilמנהלת מחלקת תרבות ותרבות תורניתיוכי פחימה

02-9958624: שירותים וטרינריים פקס

 02-9958625: אגף שיפור פני הכפר ואיכות הסביבה  פקס

02-9958626: מחלקת בטחון פקס

 02-9958629: מינהל חינוך  פקס

 02-9958628: השירות הפסיכולוגי החינוכי  פקס

02-9958623פקס -  קידום נוער 02-9958630: אגף חברה ונוער  פקס

02-9908893: יד חריף פקס
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מיילניידטלפוןתפקידשם

02-9908889052-7250732tal@m-yehuda.org.ilמנהל יד חריףטל בן אור

02-9958952052-7250952rivkae@m-yehuda.org.ilמנהלת ספריה אזוריתרבקה אליהו

02-9958997052-7250997ahuva@m-yehuda.org.ilספרניתאהובה פחימה

02-9958957052-7250957meir@m-yehuda.org.ilמנהל המחלקה לשירותי דתמאיר אלמליח

02-9958633052-7250633rabbi.g.a@m-yehuda.org.ilממונה על הכשרויותהרב גד אטיאס

02-9958620052-7250620datot@m-yehuda.org.ilמנחת בלניותכרמלה בוני

02-9958928052-7250928shosb@m-yehuda.org.ilמזכירהשושי בן לולו

02-9958940052-7250940michaln@m-yehuda.org.ilמהנדסת מועצהמיכל נאור ורניק

02-9958636052-7250636kerenb@m-yehuda.org.ilמזכירת אגףקרן ברינדר

02-9958810052-7250810nisan_g@m-yehuda.org.ilסגן מהנדסת לפרויקטים לאומיים ותאום תשתיות ניסן גלבוע

02-9958988052-7250988michal_e@m-yehuda.org.ilסגנית מהנדסת ומנהלת פרויקטים מיכל נברו אדלמן

02-9958602052-7250602ofere@m-yehuda.org.ilע"בודק תוכניות תבעופר אליהו

michalp@m-yehuda.org.il 02-9958925052-7250925מנהלת רישוי פרטייםמיכל וובר פינק

02-9958683052-7250683taliah@m-yehuda.org.ilבודקת תכניות טליה נאור

02-9958637052-7250637nofit@m-yehuda.org.ilפיקוח ובנייה' מנהלת מחנופית נוימן

02-9958923052-7250923moran@m-yehuda.org.ilבודקת תכניות מורן נסים

02-9958962052-7250962ran@m-yehuda.org.ilמפקח בנייהרן סרי

02-9958921052-7250921haytham@m-yehuda.org.ilמפקח בנייההייתם עבדאללה

02-9958638052-7250638ruth@m-yehuda.org.ilמפקח בנייהרות אביטן

02-9958987052-7250987yaels@m-yehuda.org.ilתכנון ושמאות' מזכירת מחיעל שלום

02-9958825052-7250825natalio@m-yehuda.org.ilמזכירת ועדהנטלי דהן

02-9958621052-7250621tikva@m-yehuda.org.ilפקידת ארכיבתקווה מרדכי

02-9958937052-7250937dafnaa@m-yehuda.org.ilמנהלת אגף רווחה ושירותים חברתייםדפנה בירן אשתר

02-9958926052-7250926shosa@m-yehuda.org.ilמזכירת אגףשושנה עמוס

02-9958930atic@m-yehuda.org.ilמזכירות אגף רווחהמזכירות אגף רווחה

02-9958929052-7250929hadasd@m-yehuda.org.ilמזכירה ומזכירת העמותה לזקןאסתר כהן

02-9958875052-7250875nechama@m-yehuda.org.ilמנהלת מחלקה וראש צוות ישובייםהדס דוד

02-9958666052-7250666ofrab@m-yehuda.org.ilמנהלת מחלקה וראש צוות ישובייםנחמה יהושוע

02-9958947davidc@m-yehuda.org.ilמנהל וזכאות עפרה בטט

02-9958931hayaperetz@m-yehuda.org.ilחשבדוד קהני

02-9958932052-7250932morant@m-yehuda.org.ilרכזת פעוטות בסיכון ופרויקטיםחיה פרץ

02-9958698052-7250698sozan@m-yehuda.org.ilס לחוק נוער.פמורן טובי

02-9958933052-7250933averahamzahina@m-yehuda.org.ilס לסדרי דין"ס פ"עוסוזן כהן

02-9958869052-7250869granits@m-yehuda.org.ilרכזת משפחתונים מגזר ערביזהייה אברהים

02-9958740052-7250740hannysimkin@m-yehuda.org.ilגבעת יערים כסלון,עובדת סוציאלת לישובים רמת רזיאלגרנית אפרתי

02-9958618elimordichay@m-yehuda.org.ilס לחוק הנוער"עובדת סוציאלית ופחני סמקין

02-9958618052-7250618estigelberg@m-yehuda.org.ilעובדת סוציאלי לישוב רמת רחלאליצור מרדכי

02-9958934sivanbardugo@m-yehuda.org.ilעובדת סוציאליתאסתי גלברג

02-9958691052-7250691nettagolan@m-yehuda.org.ilעובדת סוציאליתסיוון ליזרוביץ

02-9958935hananzabari@m-yehuda.org.ilעובדת סוציאליתנטע גולן

02-9958936liatbacchar@m-yehuda.org.ilעובד סוציאליחנניה צברי

02-9958963052-7250963liors@m-yehuda.org.ilס לסדרי דין"עובדת סוציאלית ופליאת בכר

02-9958690052-7250690hilai@m-yehuda.org.ilעובדת סוציאליתליאור שקד

02-9958692tamars@m-yehuda.org.ilעובדת סוציאליתהילה יששכר

02-9958693ayeletzur@m-yehuda.org.ilעובדת סוציאליתתמר שימל

02-9958694taliagour@m-yehuda.org.ilעובדת סוציאליתאיילת לזרוב צור

02-9958695naomit@m-yehuda.org.ilעובדת סוציאליתתמר גיגי

02-9958969hilay@m-yehuda.org.ilעובדת סוציאליתנעמי תור

02-9958697einav@m-yehuda.org.ilעובדת סוציאליתהילה יצחק

02-9958689lirazn@m-yehuda.org.ilעובדת סוציאליתעינב רייך

02-9958688ilanitz@m-yehuda.org.ilעובדת סוציאליתלירז נקי

02-9958687מנהלת מרכז לילד ולמשפחה רכזת וועדת החלטהאילנית זהבי

02-9958685מזכירות מרכז לילדמזכירות מרכז לילד

02-9958893052-7250893miriiwler@gmail.comמנהלת מרכז יום לקשישמירי איבלר

02-9958684מזכירה מרכז יום לקשישיום לקשיש.מזכירה מ

02-9958664052-7250644yonia@m-yehuda.org.ilל החברה הכלכית לפיתוח מטה יהודה"מנכיוני אלמוג

02-9958891052-7250891orli@m-yehuda.org.ilמנהלת לשכהאורלי חביבי

02-9958831052-7250831leonm@m-yehuda.org.ilל"מנהל מחלקת פרוייקטים הנדסיים וקשר עם תכמשה לאון

02-9958836ortali@m-yehuda.org.ilהנהלת חשבונות חברה כלכליתאורטל ישראל

02-9958643: החברה  הכלכלית  פקס

 02-9958632: ספרייה פקס

 02-9958639: המחלקה לשירותי דת ושירותי רבנות  פקס

02-9958640: ועדה לבניין ערים  פקס

02-9958641: אגף רווחה ושירותים חברתיים פקס

02-9958641: מרכז יום לקשיש  פקס
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