
 
  

 

  3102 דף קשר בעלי  תפקידים בישובים  
 

  

 דואר  אלקטרוני 'פקס טל' נייד טלפון שם  הישוב

 ali.10.alazzeh@gmail. com  153-7175858  עלי אלעזי  -נציג מליאה  –אלעזי 

  151-8244222 17-2784313              ביני אורחן –מנהל עיסקי  –בית גוברין 

 

17-2784737 

 

bini@betgovrin.co.il 

 kehila@betgovrin.org.il 154-2724875 17-2784123 לאונרדו  לם     -מנהל קהילה –בית גוברין 

 esthers@betgovrin.co.il  17-2784311 אסתר  סתר -מזכירה   –בית גוברין 

  151-3155711 17-2784213 גלית ברקת –מרכז משק  -בית ניר 

 

17-2772705 

bgalit@beit-nir.org.il 

 shana@beit-nir.org.il 151-8227807 17-2784212 חנה סממה –גזברית  –בית ניר 

 yanat@beit-nir.org.il 151-2201017 17-2784200 ענת ירושלמי  –מזכירות  –בית ניר 

  050-3626667  17-2783507 אהרון גלוזמן  –מרכז משק  -און גל

 

 

17-2783812 

gluzman@galon.org.il 

 kehila@galon.org.il  151-3133747 17-2783505 עוזי הניג –מנהל קהילה  –גלאון 

  153-2712502 17-2783502 מוניקה סולקוביאק –גזבר  –גלאון 

 mazkirut@galon.org.il 151-5534488 17-2783521 איקה  שחם  –מזכירות  –גלאון 

  052-7950250  17-2780210 דב שרמן  –מנהל  עסקי   –גת 

 

 

 

17-2780411 

 

mancal@a.gat.org.il 

 tene@tzavta.co.il 153-2444521 17-2780310 משה טנא -מזכיר    -גת 

 kehila_gat@a.gat.org.il 153-2777521 17-2780084 אורן  אנוך       מ.קהילה –גת 

 gizbar_kg@a.gat.org.il 153-3778717 17-2780027 בנשלמה  נדב  –גזבר  –גת 

 mazkira@a.gat.org.il  17-2780084 נוף   -ת  מיטל  אלומזכיר -גת

 yehuda.weissman@yahoo.com  154-2822142 בית 17-7211732 יהודה ויסמן  –יו"ר ועד מקומי  –ורדון 

 meshekama@gmail.com 17-7573471 052-5533632  איציק קמה יו"ר ועד  אגודה –כפר הריף 

 lilac.fby@gmail.com 154-8772814  לילך בן יקר  –יו"ר ועד מקומי  –כפר הריף 

 kharif@zahav.net.il 153-5304551 17-7572725 שאול זנדני –כיר הישוב מז –כפר הרי"ף 

 yara02@zahav.net.il 153-3240030  רחל יערי -מזכירה   –כפר הרי"ף 

 r_mesek@kfar-menachem.org.il 17-7517414 153-2717717 17-7517413 אבי בן צבי –מרכז משק  -כפר מנחם 

 sigal_s@kfm.org.il 17-7517210 153-5727225 17-7517830 מוטל דויטשמןח –מנהל קהילה  –כפר מנחם 

 gezbarkm@kfm.org.il 17-7517434 153-5757720 17-7517437 אליז זלינגר –גזברית  –כפר מנחם 

  mail.comshmulik.hh@g    153-7712515  רשמוליק לדר -מזכיר  –כפר מנחם

 Sigal_s@kfar-menachem.org.il  17-7517830  מזכירה  סיגל סעידי –כפר מנחם 

  052-3962796 17-2884871 טלי ביטון הולי –מרכזת  משק  –נגבה 

 

 

17-2884215 

 

tali@negbabiz.co.il 

 mazk@negbabiz.co.il 050-2028778 17-2884747 טאסיה שילקרו –מנהלת קהילה   –נגבה 

 aaronegba@negba.org.il 151-8322422 17-2884710 אהרון קאופמן –גזבר  –נגבה 

17-2884800   מלי -מזכירות  –נגבה 

  

 m_negba@negba.org.il 

mali@negba.biz 

  151-7788743  הראל  יעקב  –יו"ר  ועד אגודה   -נחלה 

 

17-7578825 

rl14@walla.com 

 yechiel.shlomo@il.nestle.com 154-2827225  יחיאל שלמה – מקומי יו"ר ועד  –נחלה 

 moshavn@gmail.com  17-7578825 זהבה שפריר מזכירות –נחלה 

   1517727023 שלום נוריאל - ועד אגודה יו"ר   –סגולה 

 

17-7575522 

shnuriel@gmail.com 

 azherz@jafi.org 153-7770703  אשר  שלמה  -ד מקומי  יו"ר וע  -סגולה 

 sgula6@gmail.com  17-7570757 נקש יעל -מזכירות –סגולה 

 kedma1@bezeqint.net 17-7571052 151-2877125 17-7218431 גטלובסקי אדי   –קדמה 

 kedma12@bezeqint.net  1545342222 17-7218411  עינת פיידמן   - הכפר  תמזכיר  -קדמה  

  151-8420722 17-7577888 גלעד מינץ –מרכז משק  -רבדים 

 

 

17-7577820 

 

 

Rikuz_me@revadim.org.il 

 Revadim-community@revadim.org.il 151-2411033 17-7577235 טוביה  טל –מנהל קהילה  –רבדים 

tuvia@revadim.biz 

 Revadim-secretary@revadim.org.il 151-8722551 17-7577772 ניתאי  קרן  –מזכיר קיבוץ  –רבדים 

 Revadim-finance@revadim.org.il 151-5470181 17-7577312 ישראל שירמן  –גזבר  –רבדים 

 נעמה לנציאנו  -מזכירות –רבדים 

 משרד מרכז הפעלה

17-7577870  Naama [Naama@revadim.biz 

revadim-office@revadim.org.il  

  –מנהל עסקי)גזבר ורכז משק(  –שדה יואב 

 יונתן  לביא 

17-2830300 153-2735335  

17-2830000 

ylaveen@gmil.com 

 m.khila@sdeyoav.org.il 153-3238570 17-2830311 דלית  גדיש –נהלת קהילה מ –שדה יואב 

 mkehilasy@sdeyoav.org.il  17-2830313 נחמה -מזכירות  –שדה יואב 
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 מרכזי הפעלה של צח"י

 
 רכזי ההפעלה של צוותי צח"י ביישובי יואב

 

 בית גוברין:

 הנהלת חשבונות לאונרדו לם  וחדר -הקהילה מיקום: חדר מנהל

 לכל אירוע אחר 80-2084886אירוע פח"ע  80-2084886טלפונים: 

 80-20840607780-2084886פקס: 

 , kehila@betgovrin.org.il  ,tali@bgpol.co.il   ,herom@betgovrin.org.il  מייל :-אי

 

 :בית ניר

 גלית ברקת-משק תוחדר מרכז ענת ירושלמי -חדר מזכירה טכניתמיקום: 

   7780-2084866 80-2084886טלפונים:

 80-2002066פקס: 

 , nir.org.il-bgalit@beit  ,nir.org.il-yanat@beit :מייל-אי

 

 גלאון:

 איקה שחם מנהל קהילה עוזי הניג -מזכירות הקיבוץמיקום: 

 80-2086460, 80-2086688, 80-2086666טלפונים: 

 80-2086888פקס: 

 , kehila@galon.org.il  ,mazkirut@galon.org.il:מייל-אי

 

 גת:

 מועדון לחבר, מזכירות, חדר ישיבות מיקום: 

  8802086686770-2086684, 80-2086806, 80-2086688טלפונים: 

 80-2086488פקס: 

  ,kehila_gat@a.gat.org.il  ,mazkira@a.gat.org.il ,mazkirut_gat@gat.org.il:מייל-אי

 

 ורדון:

 מועדון היישובמיקום: 

  868-6464426ניר שיש   מטי 864-6424608טלפונים: 

 פקס: 

  matib@mct.co.il:מייל-אי

 

 כפר הרי"ף:

 מזכירות היישוב מיקום: 

 868-6268820, 866-6688286 80-0602686טלפונים: 

 80-0606408פקס: 

 , judi.stoler@gmail.com ,meshekama@gmail.com ,lilac.fby@gmail.com:מייל-אי

 

 כפר מנחם:

 , מזכירותמועדון לחברמיקום: 

 80-0680486, 80-0680866, 80-0680486טלפונים: 

 80-0680286פקס: 

  menachem.org.il-r_mesek@kfar  ,sigal_s@kfm.org.il  ,menachem.org.il-Sigal_s@kfar:מייל-אי

 

 נגבה:

 מזכירות הקיבוץ מיקום: 

 868-6608662שי לזרוביץ רב"ש  80-2884868, 80-2884640, 80-2884866טלפונים: 

 80-2884886פקס: 

 tali@negbabiz.co.il  ,mali@negba.biz  ,mazk@negbabiz.co.il:ילמי-אי
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 נחלה:

 מזכירות היישוב, מועדוןמיקום: 

 80-0608886טלפונים: 

 80-0608886פקס: 

   rl14@walla.com  ,yechiel.shlomo@il.nestle.com  ,moshavn@gmail.com:מייל-אי

 

 סגולה:

 מזכירות היישובמיקום: 

 80-0606660טלפונים: 

 80-0606628פקס: 

  sgula6@gmail.com  ,azherz@jafi.org:מייל-אי

 

 רבדים:

  ,, מזכירותמרכז הפעלהמשרד  מיקום: 

 80-0600668, 80-0600886, 80-0600806טלפונים: 

 80-0600860, 80-0600826פקס: 

 office@revadim.org.il-revadim,  ,secretary@revadim.org.il-Revadim ,community@revadim.org.il-Revadim  :מייל-אי

    

 

 שדה יואב:

 דלית גדיש–מנהלת קהילה  מזכירות, משרד הנהלת חשבונותמיקום: 

 80-2866686,802866688,80-2866666טלפונים: 

 80-2866666פקס: 

 m.khila@sdeyoav.org.il :מייל-אי
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