
 (22/12/20 -)נכון ל 16רשימת וועדות המועצה קדנציה 

 וועדת הנהלה 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

ראש  אבי הררי 1
 המועצה 

050-5858900 lishka@even-yehuda.muni.il 

סגן ראש  דרור ריבובסקי 2
 המועצה

050-6311504 dror@even-yehuda.muni.ul 

 ziv.kamini@gmail.com 054-4789165 חברה זיו קמיני 3

 limorgilshani@gmail.com 052-7003636 חברה לימור גיל שני 4

 hilla.kolet@gmail.com 054-6620368 חברה הילה קולט 5

 megiavinoam@gmail.com 054-2523253 חברה גל אבינועם-מי 6

 meshumar8@gmail.com 050-7550898 חבר משומר לוי 7

 idelsong@gmail.com 050-5710080 חברה שיר אידלסון 8

 aryoscs@bezeqint.net 054-4738406 חבר יוסי אלבז 9

 almor4@walla.co.il 052-3576116 חברה  יוכי פרי  10

 

 משתתפים קבועים

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 kerenkadmi@gmail.com 050-5240312 יועמ"ש למועצה  עו"ד קרן קדמי 1

 mevaker@even-yehuda.muni.il 054-9579962 מבקרת המועצה  שירה שאול 2

 ashers@even-yehuda.muni.il 054-5994444 גזבר המועצה  אשר שמע 3

 victor@even-yehuda.muni.il 053-8317056 מהנדס המועצה  ויקטור אבקסיס 4

 mankal@even-yehuda.muni.il 050-5545415 מזכיר המועצה  אלי גטר 5

 

 וועדת מכרזים 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 limorgilshani@gmail.com 052-7003636 יו"ר לימור גיל שני 1

 dror@even-yehuda.muni.ul 050-6311504 חבר דרור ריבובסקי 2

 aryoscs@bezeqint.net 054-4738406 חבר יוסי אלבז 3

 meshumar8@gmail.com 050-7550898 חבר משומר לוי 4

 idelsong@gmail.com 050-5710080 חברה שיר אידלסון 5

 

 משתתפים קבועים 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

-mankal@even 050-5545415 מזכיר המועצה  אלי גטר 1
yehuda.muni.il 

  053-8317056 מהנדס המועצה  ויקטור אבקסיס 2

 kerenkadmi@gmail.com 050-5240312 יועמ"ש למועצה  עו"ד קרן קדמי 3

-ashers@even 054-5994444 גזבר המועצה  אשר שמע 4
yehuda.muni.il 

-mevaker@even 054-9579962 מבקרת המועצה  שירה שאול 5
yehuda.muni.il 

 

 



 חברתיים  וועדה לשירותים

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 megiavinoam@gmail.com 054-2523253 יו"ר גל אבינועם-מי 1

 hilla.kolet@gmail.com 054-6620368 חברה הילה קולט 2

 idelsong@gmail.com 050-5710080 חברה שיר אידלסון 3

 almor4@walla.co.il 052-3576116 חברה יוכי פרי 4

מנהלת המח'  חגית זהבי 5
לשירותים 

 חברתיים

050-5914455 hagit@even-
yehuda.muni.il 

 anat@polli.co.il 054-4999238 חברה ענת זדה 6

 dalitgur@gmail.com 052-2447317 חברה דלית כהן  7

 

 ועדה לנגע הסמים

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 lishka@even-yehuda.muni.il 050-5858900 יו"ר אבי הררי 1

 ziv.kamini@gmail.com 054-4789165 חברה זיו קמיני 2

 megiavinoam@gmail.com 054-2523253 חברה אבינועםגל -מי 3

 edu@eyedu.org.il 054-2198921 מנהל מח' חינוך  ד"ר שי פרוכטמן 4

מנהלת המח'  חגית זהבי 5
לשירותים 

 חברתיים

050-5914455 hagit@even-yehuda.muni.il 

מנהל ביה"ס  אלי בצלאל  6
 הדסים

052-8757509 eli@wizo-hadassim.org.il 

יו"ר ועד ביה"ס  נבאוםמיכל רוז 7
 הדסים 

054-2021061 Michali.rozenbaum@gmail.com 

 liatlip@gmail.com 054-2992090 נציגת ציבור ליאת ליפסקי 8

 avishmuel10@walla.com 050-6273392 שוטר קהילתי  אבי שמואל 9

 

 ועדה למיגור אלימות 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 lishka@even-yehuda.muni.il 050-5858900 יו"ר  אבי הררי 1

 mankal@even-yehuda.muni.il 050-5545415 מזכיר המועצה אלי גטר 2

ד"ר שי  3
 פרוכטמן

מנהל מח' 
 חינוך 

054-2198921 edu@eyedu.org.il 

-kabateven@even 054-2113022 קב"ט שמשון זכריה 4
yehuda.muni.il 

המח' מנהלת  חגית זהבי 5
לשירותים 

 חברתיים

050-5914455 hagit@even-yehuda.muni.il 

יועצת לענייני  תקוה גולן 6
אזרחים 

 ותיקים

054-7402096 Revacha4@even-
yehuda.muni.il 

 avishmuel10@walla.com 050-6273392 שוטר קהילתי  אבי שמואל  7

 megiavinoam@gmail.com 054-2523253 חברה גל אבינועם-מי 8

 ziv.kamini@gmail.com 054-4789165 חברה זיו קמיני 9

 hilla.kolet@gmail.com 054-6620368 חברה  הילה קולט 10



ה"ס ימנהל ב אלי בצלאל 11
 הדסים

052-8757509 eli@wizo-hadassim.org.il 

יו"ר ועד ביה"ס  אוםמיכל רוזנב 12
 הדסים

054-2021061 Michali.rozenbaum@gmail.com 

 liatlip@gmail.com 054-2992090 נציגת ציבור  ליאת ליפסקי  13

 

 ועדת ביטחון ופיקוח

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

-050 יו"ר דרור ריבובסקי 1
6311504 

dror@even-yehuda.muni.il 

-054 קב"ט שמשון זכריה 2
2113022 

Kabateven@even-yehuda.muni.il 

-050 שטר קהילתי אבי שמואל 3
6273392 

avishmuel10@walla.com 

-050 מפקד משא"ז גדי רצבי 4
5076188 

 

 yaron.livnat@gmail.com 0529201111 חבר תירון ליבנ 5

-050 חבר רפי מירון 6
2777690 

rafi@samlaw.co.il 

-052 חבר אבי געש 7
3365916 

gaashavi@walla.com 

-052 חבר )צ'ובו(דן שגיא  8
3689651 

dansagi5@gmail.com 

-054 חבר אבנר ראובני 9
7966343 

avnerreu@gmail.com 

-052 חבר גובני אברהם 9
3673302 

Go_avi1@walla.co.il 

-054 חבר לן רוסויא 10
6583545 

ilan@bsp-il.com 

    

 ועדת מל"ח

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 lishka@even-yehuda.muni.il 050-5858900 יו"ר אבי הררי  1

 dror@even-yehuda.muni.il 050-6311504 מ"מ היו"ר דרור ריבובסקי 2

-kabateven@even 054-2113022 קב"ט שמשון זכריה 3
yehuda.muni.il 

-mamkal@even 050-5545415 מזכיר אלי גטר 4
yehuda.muni.il 

 edu@eyedu.org.il 054-2198921 מנה מח' חינוך  ד"ר שי פרוכטמן 5

 victor@even-yehuda.muni.il 053-8317056 מהנדס ויקטור אבקסיס 6

מנהלת מח'  חגית זהבי 7
 חינוך 

050-5914455 hagit@even-yehuda.muni.il 

 hazut@even-yehuda.muni.il 050-7323118 מנהל מח' משק רביד שמע 8

 

 

 



 

 

 

 ועדת ביקורת

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

  050-7774343 יו"ר זוהר  אברמוב 1

 megiavinoam@gmail.com 054-2523253 חברה מיגל אבינועם 2

 aryoscs@bezeqint.net 054-4738406 חבר יוסי אלבז 3

 

 ועדת הנחות 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 dror@even-yehuda.muni.il 050-6311504 יו"ר דרור ריבובסקי 1

  7774343-050 חבר זוהר אברמוב 2

מנהל המח'  חגית זהבי 3
לשירותים 

 חברתיים

050-5914455 hagit@even-yehuda.muni.il 

 ashers@even-yehuda.muni.il 054-5994444 גזבר המועצה  אשר שמע 4

 kerenkadmi@gmail.com 050-5240312 יועמ"ש למועצה  עו"ד קרן קדמי 5

 Gvia2@even-yehuda.muni.il 052-2724962 רכזת הוועדה  יוכי עושרי 6

 

  התקשרותועדת 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

-gizbarut@even 052-2339927  ע. גזבר  קרן יפרח 1
yehuda.muni.il 

-mankal@even 050-5545415 מזכיר המועצה  אלי גטר 2
yehuda.muni.il 

 kerenkadmi@gmail.com 050-5240312 יועמ"ש למועצה  עו"ד קרן קדמי 3

 

 ועדת שמות והנצחה 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 dror@even-yehuda.muni.il 050-6311504 יו"ר דרור ריבובסקי 1

 almor4@walla.co.il 052-3576116 חברה  יוכי פרי 2

 galsmadar@gmail.com 052-5720863 חברה סמדר גל 3

 hh_hila@yahoo.com 0547531070 חברה הילה הרמן 4

 robby@khayatlaw.com 0505782691 חבר עו"ד רובי גוברין 5

 morelev@walla.co.il 050-7550898 חבר משומר לוי 6

 yaffa.ovadia@gmail.com 054-6677805 חברה יפה עובדיה  7

 

 

 

 



 

 

 ועדת תנועה ותמרור 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

-lishka@even 050-5858900 יו"ר  אבי הררי 1
yehuda.muni.il 

-victor@even 053-8317056 מהנדס המועצה  ויקטור אבקסיס 2
yehuda.muni.il 

 liran6@bezeqint.net 0502740999 יועץ תנועה יצחק לירן 3

  053-7004148 משטרת ישראל  רונה גרוס 4

-dror@even 050-6311505 חבר  דרור ריבובסקי 5
yehuda.muni.il 

 avishmuel10@walla.com 050-6273392 שוטר קהילתי  אבי שמואל  6

 

 ועדה למחיקת חובות

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 dror@even-yehuda.muni.il 050-6311504 יו"ר  דרור ריבובסקי 1

 limorgilshani@gmail.com 052-7003636 חברה לימור גיל שני 2

 kerenkadmi@gmail.com 050-5240312 יועמ"ש המועצה  עו"ד קרן קדמי 3

 ashers@even-yehuda.muni.il 054-5994444 גזבר המועצה  אשר שמע 4

מנהלת המח'  חגית זהבי 5
לשירותים 
 חברתיים 

050-5914455 hagit@even-yehuda.muni.il 

 Gvia2@even-yehuda.muni.il 052-2724962 מזכירת הוועדה  יוכי עושרי 6

 

 ועד מנהל הדסים

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 ziv.kamini@gmail.com 054-4789165 מחזיקת תיק חינוך זיו קמיני 1

 edu@eyedu.org.il 054-2198921 מנהל מח' חינוך ד"ר שי פרוכטמן 2

מנהל ביה"ס  זאב טויטו  3
 הדסים

052-3914470 zeev@wizo-
hadassim.org.il 

 

 מועצה דתית

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 shirs@inter.net.il 050-5868720 יו"ר שמואל שיר 1

  050-2240301 מ"מ משה יוסף 2

   החבר שלי פיסינגר 3

   חבר רועי נויזף 4

 anat@polli.co.il 054-4999238 חברה ענת זדה 5

   חבר דוד אברהם 6

   חברה  ניניולי  7

   חבר ינון מן 8

 

 



 

 

 

 יועץ הרשות לאזרחים ותיקים

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

-Revacha4@even 054-7402096 עו"ס קשישים  תקוה גולן 1
yehuda.muni.il 

 

 הממונה על חופש המידע/פניות הציבור ומעמד האישה

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

מנהלת לשכת ראש  רונית זלוף  1
 המועצה 

054-7705335 lishka@even-
yehuda.muni.il 

 

 

 הממונה על הטרדות מיניות

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

מנהלת המח'  חגית זהבי 1
 לשירותים חברתיים

050-5914455 hagit@even-
yehuda.muni.il 

 

 הממונה על האנרגיה 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

-maor@even 054-2207442 הנדסאי מאור אמסלם 1
yehuda.muni.il 

 

 ועדת תמיכות 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

-mankal@even 050-5545415 מזכיר המועצה  אלי גטר 1
yehuda.muni.il 

-ashers@even 054-5994444 גזבר המועצה  אשר שמע 2
yehuda.muni.il 

 kerenkadmi@gmail.com 050-5240312 יועמ"ש למועצה  עו"ד קרן קדמי 3

 

 עדה לשימור אתריםו

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 dror@even-yehuda.muni.il 050-6311504 יו"ר דרור ריבובסקי  1

 efratfish@gmail.com 050-6311504 רכזת הוועדה אפרת פישביין 2

 052-6663460 נציגת "שרונים" עדנה רינדה 3
, (050-
5248772) 

adna@shronim.co.il  

 victor@even-yehuda.muni.il 053-8317056 מהנדס המועצה  ויקטור אבקסיס 4



 hilla.kolet@gmail.com 054-6620368 חברה הילה קולט 5

  050-7774343 חבר זוהר אברמוב 6

נציג הוועדה  7
 לשימור אתרים

   

 

 

 נציג ציבור מעיינות השרון

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 rettameiry@gmail.com 050-8673311 חבר רטה ברדוש  1

 

 איגוד ערים לתברואה השרון הצפוני

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 avnerreu@gmail.com 054-7966343 חבר  אבנר ראובני  1

 

 ועדה להקצאת קרקע 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

-mankal@even 0505545415 מזכיר המועצה  אלי גטר 1
yehuda.muni.il 

-ashers@even 054-5994444 גזבר המועצה  אשר שמע 2
yehuda.muni.il 

 kerenkadmi@gmail.com 050-5240312 יועמ"ש למועצה  עו"ד קרן קדמי 3

-victor@even 053-8317056 מהנדס המועצה  ויקטור אבקסיס 4
yehuda.muni.il 

-mankal@even 054-2140493 הוועדה  רכזת הדר מנטקה 5
yehuda.muni.il 

 

 ועדת מלגות 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 hilla.kolet@gmail.com 054-6620368 יו"ר  הילה קולט 1

 sagia68@gmail.com 0505235760 חבר שגיא אשכנזי 2

 morelev@walla.co.il 050-7550898 חבר משומר לוי 3

 almor4@walla.co.il 052-3576116 חברה  יוכי פרי  4

-lishka@even 054-7705335 רכזת הוועדה רונית זלוף 5
yehuda.muni.il 

 

 נציג ציבור לוועדת בחינה

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 sagia68@gmail.com 0505235760 חבר שגיא אשכנזי 1

 yakialalouf@gmail.com 0523-663421 מ"מ   יקי אללוף 2

 

 

 



 ועדת השקעות

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

-mankal@even 050-5545415 מזכיר המועצה  אלי גטר 1
yehuda.muni.il 

-ashers@even 054-5994444 גזבר המועצה  אשר שמע 2
yehuda.muni.il 

-gizbarut@even 052-2339927 מזכירת הוועדה  קרן יפרח 3
yehuda.muni.il 

-victor@even 053-8317056 מהנדס המועצה  ויקטור אבקסיס 4
yehuda.muni.il 

 

 רשות ניקוז השרון

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 sagia68@gmail.com 0505235760 חבר שגיא אשכנזי 1

 

 המועצה ב"שרונים" גנצי

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

-lishka@even 050-5858900 יו"ר  אבי הררי 1
yehuda.muni.il 

-dror@even 050-6311504 מ"מ  דרור ריבובסקי 2
yehuda.muni.il 

 

 ממונה על הגביה

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

-ashers@even 054-5994444 גזבר המועצה  אשר שמע 1
yehuda.muni.il 

 

 מנהל הארנונה 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

-gizbarut@even 052-2339927 ע. גזבר  קרן יפרח 1
yehuda.muni.il 

 

 וועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 limorgilshani@gmail.com 052-7003636 חברה  לימור גיל שני 1

 

 נציגת המועצה בעסקים קטנים

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 limorgilshani@gmail.com 052-7003636 חברה  לימור גיל שני 1

 

 



 ועדה לאיכות והגנת הסביבה וחזות המושבה 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 dror@even-yehuda.muni.il 050-6311504 יו"ר דרור ריבובסקי 1

 hilla.kolet@gmail.com 054-6620368 חברה הילה קולט 2

 aryoscs@bezeqint.net 054-4738406 חבר יוסי אלבז 3

 almor4@walla.co.il 052-3576116 חברה יוכי פרי 4

 morelev@walla.co.il 050-7550898 חבר משומר לוי 5

 gaashavi@walla.com 052-3365916 חבר אבי געש 6

 avnerreu@gmail.com 054-7966343 חבר אבנר ראובני 7

מזכיר  אלי גטר 8
 המועצה 

050-5545415 mankal@even-yehuda.muni.il 

מנהלת מח'  ליאל קורן 9
תברואה 

ואיכות 
 הסביבה 

050-5858901 sviva@even-yehuda.munu.il 

מנהל מח'  רביד שמע 10
 משק

050-7323118 hazut@even-yehuda.muni.il 

 dudu214222@walla.com 050-6524888 חבר דודו עמר 11

 ozcohen9@gmail.com 052-8989749 חבר  עוז כהן 12

 

 ועדת חינוך 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 ziv.kamini@gmail.com 054-4789165 יו"ר  זיו קמיני 1

 hilla.kolet@gmail.com 054-6620368 חברה  הילה קולט 2

 hh_hila@yahoo.com 054-7531070 חברה הילה הרמן 3

 megiavinoam@gmail.com 054-2523253 חברה גל אבינועם-מי 4

 idelsong@gmail.com 050-5710080 חברה שיר אידלסון  5

 edu@eyedu.org.il 054-2198921 מנהל מח' חינוך  ד"ר שי פרוכטמן 6

 anat@polli.co.il 054-4999238 חברה ענת זדה 7

   חברה ליאת ליפסקי 8

 rosmarin_l@walla.com 052-2575895 חברה לימור רוזמרין 9

-shlomit@marcom 054-5544144 חברה שלומית הרץ  10
mall.co.il 

  052-2499545 חברה אורלי פינקלמן 11

 aninadin@gmail.com 052-8523228 חברה אנינה דינר 12

 sagia68@gmail.com 050-5235760 חבר שגיא אשכנזי 13

 yaffa.ovadia@gmail.com 054-6677805 חברה יפה עובדיה  14

 

 ונהנוועדת ערר לאר

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 liav@barak-law.co.il 052-7349997 יו"ר עו"ד ליאב ברק 1

 noam@tsur-cpa.co.il 053-4457016 חבר רו"ח נועם צור 2

 Hagai24@013.net 054-7927822 חבר חגי הראלעו"ד  3

 atiyalaw@netvision.net.il 052-2548757 מ"מ  עו"ד ויקטור עטיה  4

 

 



 הוועדה לפיתוח קשרי קהילה, תרבות ופנאי 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 idelsong@gmail.com 050-5710080 יו"ר שיר אידלסון 1

 almor4@walla.co.il 052-3576116 חברה יוכי פרי 2

 ziv.kamini@gmail.com 054-4789165 חברה זיו קמיני 3

 megiavinoam@gmail.com 054-2523253 חברה גל אבינועם-מי 4

 morelev@walla.co.il 050-7550898 חבר משומר לוי 5

 yaeleyalraz@gmail.com 054-8991774 חברה יעל רז 6

 hilla.kolet@gmail.com 054-6620368 חברה הילה קולט 7

 hh_hila@yahoo.com 0547531070 חברה הילה הרמן 8

מנהל המרכז  משה בבלפור 9
 הקהילתי

050-3594566 mb@matnasim.org.il 

 anat@polli.co.il 054-4999238 חברה ענת זדה  10

 

 

 משתתפים קבועים: 

 נציגי חינוך ורווחה

 נציגי תנועות הנוער

 נציגי הנהגת הורים

 נציגי מוסדות 

 

 ועדת תקשורת והקשר לתושב

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 hilla.kolet@gmail.com 054-6620368 יו"ר הילה קולט 1

 dror@even-yehuda.muni.il 050-6311504 חבר דרור ריבובסקי 2

 ziv.kamini@gmail.com 054-4789165 חברה זיו קמיני 3

 megiavinoam@gmail.com 054-2523253 חברה גל אבינועם-מי 4

 limorgilshani@gmail.com 052-7003636 חברה לימור גיל שני 5

 avnerreu@gmail.com 054-7966343 חבר ראובניאבנר  7

 amir.even.tov@gmail.com 052-5840584 חבר טוב-אמיר אבן 8

-052 חבר אילן שבת 9
24996777 

ilan@dobiz.co.il 

-kabateven@even 054-2113022 קב"ט המועצה  שמשון זכריה 10
yehuda.muni.il 

 idelsong@gmail.com 050-5710080 חברה  שיר אידלסון  11

 

 וועדה להנצחת נרצחי הטרור 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 lishka@even-yehuda.muni.il 050-5858900 יו"ר אבי הררי 1

 dror@even-yehuda.muni.il 050-6311504 חבר דרור ריבובסקי 2

 hilla.kolet@gmail.com 054-6620368 חברה הילה קולט 3

  050-7774343 חבר זוהר אברמוב 4

 morelev@walla.co.il 050-7550898 חבר משומר לוי 5

 אבן יהודה  541ת.ד  050-5744244 חבר אביגדור רצבי 6



   חבר בני טיירי 7

   חבר יעקובי עדני 8

  8999253 חבר עובדיה דורני 9

 

 

 הנהלת המרכז הקהילתי

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

הנהלת יו"ר  הילה קולט 1
 רכז הקהילתיהמ

054-6620368 hilla.kolet@gmail.com 

סגן יו"ר הנהלת  שיר אידלסון 2
 המתנ"ס 

050-5710080 idelsong@gmail.com 

 edu@eyedu.org.il 054-2198921 מנהל מח' חינוך ד"ר שי פרוכטמן 3

מנהלת המח'  חגית זהבי  4
 לש"ח 

050-5914455 hagit@even-
yehuda.muni.il 

 hskimel@012.net.il 054-3456776 נציג ציבור סער קימל 5

 avnerreu@gmail.com 054-7966343 נציג ציבור אבנר ראובני 6

    יעל ענתבי 7

    ריקי גרוברמן 8

    דנה פופר  9

   נציגת ציבור יפה דורני 10

 hh_hila@yahoo.com 0547531070 נציגת ציבור  הילה הרמן 11

 shirs@inter.net.il 050-5868720 נציג ציבור שירשמואל  12

נציג החברה  מוטי אבו 13
 למתנ"סים

050-6527979 motiabu@matnasim.org.il 
merkaz@matnasim.org.il 

 מזכירה -דורית

נציגת החברה  יקיר-מנורגילה  14
 למתנ"סים

050-7342066 gilam@matnasim.org.il 

    

 ממונה על העסקת אנשים עם מוגבלויות

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

מנהלת המחלקה  חגית זהבי 1
  לשירותים חברתיים

050-5914455 hagit@even-
yehuda.muni.il 

 

 

 סגני ראש המועצה 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

סגן ראש המועצה  דרור ריבובסקי 1
 בשכר

050-6311504 dror@even-
yehuda.muni.il 

סגנית ראש  לימור גיל שני 2
 בתואר המועצה 

052-7003636 limorgilshani@gmail.com 

סגנית ראש  זיו קמיני 3
 המועצה 

054-4789165 ziv.kamini@gmail.com 

 

 

mailto:motiabu@matnasim.org.il
mailto:merkaz@matnasim.org.il


 

 

 

 

 2021לתמיכות לשנת ועדה לקביעת קריטריונים 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 dror@even-yehuda.muni.il 050-6311504 חבר דרור ריבובסקי 1

 idelsong@gmail.com 050-5710080 חבר  שיר אידלסון 2

 limorgilshani@gmail.com 052-7003636 חבר שני-לימור גיל 3

 almor4@walla.co.il 052-3576116 חבר  יוכי פרי 4

 ziv.kamini@gmail.com 054-4789165 חבר  זיו קמיני 5

 aryoscs@bezeqint.net 054-4738406 חבר יוסי אלבז  6

  050-7774343 חבר זוהר אברמוב  7

 

 ועדה לתיקון ליקויים 

 דוא"ל  טלפון תפקיד שם מס'

 mankal@even-yehuda.muni.il 050-5545415 יו"ר אלי גטר 1

 gizbarut@even-yehuda.muni.ul 052-2339927 חבר  קרן יפרח  2

 edu@eyedu.org.il 054-2198921 חבר שי פרוכטמן  3

 


