
 

 

 292841/2017   2017אזורית  -מל"ח  -ועדת  / 04-6757640 -מועצה אזורית עמק הירדן מחלקת בטחון 
 

טלפון  שם ומשפחה עדהוהרכב הו
 במועצה 

 בארוע מל"ח 

 מס' טלפון  '(עב)טלפון  (ב)כתובת, טלפון 
 סלולרי

 תפקיד במועצה

 ראש המועצה 054-8811808 6757600-1 אשדות איחוד 6757600-1 ינבאוםרעידן ג יו"ר ועדת מל"ח

 מנכ"ל המועצה 050-4204249 6757603 טבריה  6757603 דודו פרץ מנכ"ל המועצה 

מנהל מחלקת 
 בטחון

 -א.מאוחד  6757640 אורי אפרת
6757000 

 רכז בטחון 057-7629176 6757640

 מזכירה ראשית 050-5655506 6757600-1 6799978 - חוקוק 6757600-1 מיכל כהן מזכירה ראשית

תשתיות  מכלול
 ולוגיסטיקה  

 

 מנכ"ל החברה לפיתוח 053-4224215 6757656 שער הגולן  6757656 אסף עברי 

 זאב יעל  אחראי מים
 דודו איתן 

 אפיקים  6757618
 אשדות איחוד

 058-6770722 
050-8652387 

 מים ביוב מועצה
 המיםאגודת 

 ועדה מקומית  052-3749204 6757647 6608246 -דגניה א  6757647 סרחיו  וינר  אחראי מזון

    כפר כמא  מוזשיוסי א אחראי דלק

 אחראי תחבורה
 אחראי תחבורה

 עזרא מכפש
 שולי מגן

6757620 
6757620 

 כפר עבודה 
050-7737003 

 6656540 -האון 

6757620 
 

6757620 

050-7737003 
050-5655987 

 עוזר רכב תחבורה
 רכז תחבורה

 אחראי חקלאות 
מחליף אחראי 

 חקלאות

 רון יצחקי 
 ראובן סמית

 6759033 –כנרת  6755536
 מעגן

6755536 050-7279191 
050-6385431 

 ועדה חקלאית
 חקלאות

 מהנדס  050  חיפה 6757635 דוד רודר אח' בינוי ושיכון

 קצין בטיחות  057-6757633 6757633 פוריה כפר עבודה 6757655 אמנון חגבי אחראי כח חשמל

 אחראי משק כללי
 

    כפר כמא 6757659 מוזשיוסי א

 תברואה
 וטרינר

 רענן סרי
 יריב רז

 -כפר עבודה  6757648
6752811 

 אשדות יעקב איחוד

6757648 050-7265444 
052-4702901 

 תברואן
 וטרינר

מכלול אחראית 
  אוכלוסיה 

 -כפר חרוב  6757609/10 איריס שובל
6761947 

 מ. מח' רווחה 050-5655915 6757609/10

 ריבקי אלגד אחראית בריאות
 רותם אלטמן 

 050-7375987  כנרת 
050-4242788 

 חינוך



 

 

       

 נווה עובד  6757638 ניסים אלקובי אחראי פס"ח
 

 רבנות  6757638

  054-6315001    יאל פרטוקאב אחראי תיירות

 יותאחרמכלול 
 מידע לציבור 

 

 עמי כברי 
 

 פימה הלברט

 
 

6757626 
 

 אלון הגליל
 

 6657347 -מסדה 

 
 

6757626 
 

050- 
8648866 

 
050-5655828 

 

 
 
 

 תקשוב

מכלול  אחראית 
 חינוך

 -אשדות איחוד  6757608 עפרה פייקוב
6756405 

 מ. מח' חינוך 050-5656037 6757608

מכלול  אחראי 
 כ"א  

 ערן שגיא 
 
 

 אהוד סלעי 
 

6757644 
 

 -מאוחד  שדותא
6757928 

 
 ב'דגניה 

 
 

6757644 
 

050-8199797 
 
 

054-7731761 
 
 

 מנהל ארגוני
 
 

 חינוך
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