
 
  

 

  םדף קשר בעלי  תפקידים בישובי
11.2.11.  

שם 

 הישוב

 תפקידים

 
 דואר  אלקטרוני פקס טל' נייד טלפון

 Ali.10alazzeh@gmail.com    252-7275858  עלי אלעזי –נציג מליאה  אל עזי

 

בית 

 גוברין

  252-8711777 27-2781222 ביני אורחן  –מנהל עיסקי 

27-2781727 

 

bini@betgovrin.co.il 

 kehila@betgovrin.org.il 251-2721885 27-2781272 לאונרדו לם  -מנהל קהילה

 oren@mitki.co.il 252-7722222  אורן מיתקי  –יו"ר  מנהלת 

 esthers@betgovrin.co.il  27-2781222 אסתר  סתר -מזכירה  

  252-2255722 27-2781722 גלית ברקת –מרכזת משק  בית ניר

27-2772715 

 

bgalit@beit-nir.org.il 

 g.ilziv@tene.or 252-2778782 27-2781727 זיו מצליח –מנהל קהילה 

 shana@beit-nir.org.il 252-8727817 27-2781727 חנה סממה –גזברית 

 asaf.kremer@gmail.com 257-7887788  יו"ר ועד אגודה  אסף קרמר 

 vishnir@bezeqint.net  27-2781711 יו"ר  הקיבוץ  יובל וישניצר 

 yanat@beit-nir.org.il 252-2712127 27-2781711 ענת ירושלמי  –מזכירות 

 gluzman@galon.org.il 27-2782827 050-3626667  27-2782517 אהרון גלוזמן  –מרכז משק  גלאון

 kehla@galon.org.il 252-2222717 27-2782515 עוזי הניג –מנהלת קהילה 

 bar@galon.org.il 252-7727512 27-2782512 מוניקה סולקוביאק –גזברית 

 mazkirut.galon@gmail.com  27-2782572 גפן לירז –מזכירות  –גלאון 

  052-7950250  27-2781721  דב שרמן –מנהל  עסקי   גת

27-2781122 

 

mancal@a.gat.org.il 

 tenne@gat.org.il 252-7111572 27-2781221 משה טנא-מזכיר ויו"ר ועד מקומי

 kehila_gat@a.gat.org.il 252-2777572 27-2781181 אורן  אנוך       -מ.קהילה  

 gizbar_kg@a.gat.org.il  252-2778727 27-2781127 בנשלמה  נדב  –גזבר 

 mazkira@a.gat.org.il   27-2781181 נוף   -מיטל  אל -מזכירה 

 Yehuda.weissman@yahoo.com 251-2822217  251-7282285 -27-7222722 יהודה ויסמן  –יו"ר ועד מקומי  ורדון

כפר 

 הריף

 kharif@zahav.net.il 27-7572172 252-5211552 27-7572775 שאול זנדני –מזכיר הישוב 

 Lilac.fby@gmail.com 251-8772821  ן יקרלילך ב –יו"ר ועד מקומי 

 meshekama@gmail.com 052-5533632  איציק קמה –יו"ר ועד האגודה 

 yara02@zahav.net.il 252-2711121  רחל יערי –מזכירה 

כפר 

 מנחם

 r_mesek@kfar-menachem.org.il 27-7527221 252-8171727 27-7527122 גלעד מינץ –מרכז משק 

 shulaofir@gbrener.org.il 27-7527221 252-2722272 27-7527821 שולה אופיר –הלת קהילה מנ

 shalomisd@gmail.com   252-5272221 שלומי שקד –יו"ר קהילה 

 shalomi@kfm.org.il   252-7727722 שלומי גרבר –יו"ר ועד מקומי 

 gezbarkm@kfm.org.il 27-7527121 252-5757721 27-7527127 אליז זלינגר –גזברית 

 zeev_pa52@gmail.com  252-8528118   זאב פקציארד –מנהל קהילה הרחבה 
 aguda.km@gmail.com   288-7527751 אתי קדוש - מזכירת מתיישבי כפר מנחם

 sigal_s@kfar-menachem.org.il 27-7527121  27-7527821 סיגל סעידי –מזכירת הקיבוץ 

  052-3962796 27-2881872 טלי ביטון הולי –מרכזת  משק  נגבה

27-2881725 

 

tali@negbabiz.co.il 
    

 shlomo@gaash.com 252-2855521  שלמה ניימן –מזכיר 

 aaronegba@negba.org.il 252-8277122 27-2881721 אהרון קאופמן –גזבר 

 m_negba@negba.org.il  27-2881811 מלי  –מזכירות 

 rl14@walla.com 27-7578875 252-7788712  הראל  יעקב–יו"ר  ועד אגודה נחלה

 adi0421@gmail.com 252-7715277  עדי דפנה–יו"ר ועד מקומי 

 moshavn@gmail.com  27-7578875 מזכירות 

 asaf3000@hotmail.com  252-2282122  אסף כהן  -יו"ר ועד האגודה סגולה

 azherz@jafi.org 252-7771712  אשר שלמה –יו"ר ועד מקומי 

 sgula6@gmail.com  27-7571757 יעל נקש -מזכירות

 kedma1@bezeqint.net 27-7572157 252-2877225 27-7228122 אדי גטלובסקי  -מנהל  קדמה

 kedma12@bezeqint.net 251-5212777 27-7228122 ענת פיידמן –מזכירות  הכפר 

  252-8171727 27-7577888 גלעד מינץ –מרכז משק  רבדים

 

27-7577821 

Rikuz_me@revadim.org.il 

 tuvia@revadim.biz 252-2122122 27-7577225 טוביה טל –מנהל קהילה 

 Revadim-secretary@revadim.org.il 252-8722552 27-7577777 ניתאי  קרן –מזכיר קיבוץ 

 finance@revadim.org.il-Revadim  27-7577227 ישראל שירמן –גזבר 

 Naama@revadim.biz 252-5171282 27-7577871 נעמה לנציאנו -מזכירות 

שדה 

 יואב

  252-7725225 27-2821211  יונתן  לביא  –קמש .ור –גזבר -עסקי .מ

27-2821111 

 

Ylavee1@gmail.com 

 ehud.borovich@intel.com 251-8772171   אודי  בורוביץ   -יו"ר  

 m.khila@sdeyoav.org.il 252-2181717 27-2821222 רונן  רותם   –מנהלת קהילה 

 mtchnet@sdeyoav.org.il  27-2821222 נחמה -זכירות מ
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