תפקיד
לשכה
מנהלת לשכת ראש המועצה
מזכירת לשכת סגן ראש המועצה ורכזת
פניות תושבים
ראש המועצה
סגן ראש המועצה
אחזקה ותברואה
מנהל מח' אחזקה ותברואה
איכות הסביבה
מנהל מחלקת איכות הסביבה
אפיקי מים
מזכירת אפיקי מים
מנכ"ל אפיקי מים
הנדסאי  /מתכנן
מנהל מפעל המים
הנה"ח מושבים ושירות לקוחות
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות
ארכיון
ארכיון
ביטחון
מנהלת לשכת מחלקת ביטחון
מנהל מחלקת ביטחון וקב"ט המועצה
קב"ט מוסדות חינוך ומבני המועצה
מתמידים
מפקד חבל
שוטר קהילתי
בית ספר לטרקטורים
מזכירת בי"ס לטרקטורים
מנהל בי"ס לטרקטורים

שם

טלפון

דוא"ל

שושי זייגרמן

6848100

shoshi@maianot.co.il

אורית דהן-דורפמן

6848101

sgan@maianot.co.il

יורם קרין
ירון שפיר

6848100
6848103

yoram@maianot.co.il
yaron@maianot.co.il

יעקב קדוש

6848172

kobi@maianot.co.il

גיא הלדן

6848173

guyh@maianot.co.il

דליה שקד
רן בן נון
מאיר גוטמן
גדי דור
שירלי תורג'מן
אולגה סקליאר
יואב שוהם

6065852
6065649
6065763
6065764
6065898
6065874
606867

dalia@afikei.co.il
ran@afikei.co.il
meir@afikei.co.il
gadid@afikei.co.il
afk@afikei.co.il
olga@afikei.co.il
yoav@afikei.co.il

נטלי סלע

6848167

archive@maianot.co.il

מלכה גוטמן
דותן פוקס
גלעד טל
אלי בגו
אסף מדיזדה
קובי בן חמו

6848200
6848201
6848202
6848203
6848204
6848205

malca@maianot.co.il
security@maianot.co.il
kabat.mosach@maianot.co.il
matmidim@maianot.co.il
chevel@maianot.co.il
shoter@maianot.co.il

איציק וולף

6848190
6848191

tractor@maianot.co.il
itzikwolf@maianot.co.il

גביה וארנונה
מנהלת מחלקת גביה
מוקד גביה
פקידת גביה ,רכזת שומה
פקידת גביה ,רכזת הנחות ,מים וביוב
פקידת גביה ,קופה ראשית
פקידת גביה ,אכיפה הוצל"פ ,העברות
נכסים
פקידת גביה ,סקר נכסים ומדידות
גזברות
מזכירת גזבר
גזבר המועצה
חשב ומנהל מחלקת הנה"ח
הנהלת חשבונות  -ספקים
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות  -ספקים
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות
ממונה תב"רים
גיל עוז
מנכ"ל העמותה
מזכירת העמותה ורכזת הקתדרה
קידום השירות
עו"ס טיפול ביתי
אחראית מרכז יום ,יעוץ וליווי
מומחה שיקומי
גן השלושה
עוזר מנהל הגן וחובש
מנהל הגן
הנה"ח
מנהל המוזיאון לארכיאולוגיה

אפרת בן לולו

6848110
6848111
6848112
6848113
6848114

margalit@maianot.co.il
gvia4@maianot.co.il
gvia1@maianot.co.il

שירן לוגסי

6848115

gvia3@maianot.co.il

טל אור

6848116

gvia5@maianot.co.il

ז'רמן בן שמעון
אסף ברמי
אשל סקלקה
יערית באבאי
סיגל עמר
זוהר כנעני
יפה דדון

6848150
6848151
6848152
6848153
6848154
6848155
6848156
6848157
6848159

zarmen@maianot.co.il
gizbar@maianot.co.il
finance@maianot.co.il
hanhach5@maianot.co.il
sigala@maianot.co.il
hanhach2@maianot.co.il
yafa@maianot.co.il

6757401
6757402
6757403

מרגלית בלום
בת אל נחום
שני נחום

אודליה טובול

gvia@maianot.co.il

tabarim@maianot.co.il

אורנה ברזילאי
רויטל פוקס
ורד רוס
הדס בסינה
ענבר וייס-לשם
גדי ליאון

6757415
6757417

barzilayorna@gmail.com
revitalfuks@gmail.com
veredruss@gmail.com
hadasbas@gmail.com
inbarwleshem@gmail.com
gilozgadi@gmail.com

שמוליק שלום
יהודה כרמי
הילה אבורמד
דרור סגל

6586219
6661946
6661945
6586352

shmulik@gan3.co.il
yehuda@gan3.co.il
office@gan3.co.il
mus@gan3.co.il

מנהל אתר חומה ומגדל
מתאמת קבוצות חומה ומגדל
מנהל תפעול פארק המעיינות
דואר
אחראי דואר
דוברות ותקשורת
דוברת המועצה
מנהלת אתר האינטרנט ,גרפיקה
הנדסה  /ועדה מקומית לתכנון ובניה
מזכירת אגף הנדסה
מהנדס המועצה והועדה המקומית
עוזרת מהנדס
מזכירת הועדה לתכנון ובניה
בודקת היתרי בניה
מפקח בניה
מפקח בניה
בודקת תכניות בניה
וטרינריה
וטרינר רשותי
פקח וטרינרי ואיכות הסביבה
ועד עובדים
ועד עובדים
חברה כלכלית
מזכירת חכ"ל
מנכ"ל חכ"ל
מנהל פיתוח ותשתיות
מנהל פרויקטים חכ"ל
רכזת פרויקטים חכ"ל
מזכירת הרחבות ,מזכירת ועדת מכרזים
מנהל הרחבות
מנהלת חשבונות חכ"ל

אמיר נפתליס
מירי קירמה
עידן עריף

9552675
6581017

amir@gan3.co.il
homa@gan3.co.il
arifmay@walla.com

דגן צלניק

6848168

dagan@maianot.co.il

אופירה שגב
שרית סלע

6848107
6848108

ofira@maianot.co.il
sarit@maianot.co.il

אריאלה קורן
מייק ארליך
שיר גרביץ
בתיה ישראלי
זהבה פרץ
גד להמן
דניאל מסאמי
אסתי יפרח

6848130
6848131
6848132
6848133
6848134
6848135
6848136
6848137

ariela@maianot.co.il
handasa@maianot.co.il
shir@maianot.co.il
batya@maianot.co.il
tech@maianot.co.il
gad@maianot.co.il
pakach@maianot.co.il
esti@maianot.co.il

דר' גרי וולך
שרון אלוק

6848176
6848175

vet@maianot.co.il
pikuach@maianot.co.il

6848285

vaad@maianot.co.il

6848140
6848142
6848148
6848146
6848144
6848141
6848143
6848145

hacaloffice@maianot.co.il
dael@maianot.co.il
kfir@maianot.co.il
david@maianot.co.il
ruchama@maianot.co.il
hacal@maianot.co.il
harchavot@maianot.co.il
ksafim.hacal@maianot.co.il

שימרית שלום ויינר
דעאל לוי
כפיר אליהו
דוד בר גבע
רוחמה כהן
אסנת נוימן כהן
עידו זיסר
גל לוי

חוות עדן
גיטה ניסים
מזכירת חוות עדן
ציון דקו
מנהל מו"פ חוות עדן
יפתח גלעדי
מנהל תחנת הניסיונות
חזי גורן
מנהל חממות
חנוך גלסנר
חוקר מדגה
דניאל כץ
חוקר חידקונית הדקל
שמעון לחייאני
מנהל אחזקה
חינוך וקהילה (חינוך ,מתנ"ס ,שירותים חברתיים ,תחבורה)
סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך וקהילה
נגה גיל
מנהלת אגף חינוך וקהילה
עפר לניר
מנהל תחום בתי ספר
אפרת אבירן
מנהלת תחום גיל הרך וגנים
אלה פרג
רכזת בינוי חינוך
רכזת הסעות חינוך מיוחד ומנהלה גיל הרך אלינור קדמי
לירז נוקד
קצינת ביקור סדיר וטיפול בפרט
עינב אלקוני
קצינת ביקור סדיר וטיפול בפרט
נעה אלסר-רוס
רכזת תוכנית עמק חינוך
יפעת גונן בן ענת
מנהלת השפ"ח
גליה סגל
חשבת אגף חינוך וקהילה
נטעלי גונן שלו
מרכזת היחידה לביטחון קהילתי
יישובים
דיתי הרפז
מנהלת מח' יישובים
ילדים ונוער
מאיה ארטל
מנהלת מח' ילדים ונוער
בר ששון
רכזת להב"ה ורכזת נוער
חן אלון  -מורדיש
חינוך סביבתי וקיימות
הילה צרפתי
רכזת תנועות נוער
מבקר המועצה
עלאא זועבי
מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור
מועצה דתית

6848280
6848281
6848282
6848283
6848284
6848285
6848286

gita@mauanot.co.il
tzion@maianot.co.il
yftach@maianot.co.il
hezi@maianot.co.il
h.glass1@gmail.com
1danielkatz@gmail.com

6848210
6848211
6848212
6848213
6848214
6848215
6848216
6848217
6848261

smadar@maianot.co.il
noga@maianot.co.il
ofer@maianot.co.il
efrata@maianot.co.il
binuy@maianot.co.il
transport.edu@maianot.co.il
liraz@maianot.co.il
kabas1@maianot.co.il
noakziza22@gmail.com
yifatgo@gmail.com
galia@maianot.co.il
sikun@maianot.co.il

6848106

diti@maianot.co.il

6848225
6848226
6848227
6848228

mayaer@maianot.co.il
noar@mauanot.co.il
chen.sviva@maianot.co.il
tnua@maianot.co.il

6848105

mevaker@maianot.co.il

6848218
6848262

מזכירת המועצה הדתית
יו"ר המועצה הדתית
רב אזורי
רב אזורי
מזכיר המועצה הדתית
מוקד המועצה
מוקד המועצה
מזכיר המועצה
מזכירת מזכיר המועצה ,ביטוחים
מזכיר המועצה
מנהלת מש"א
רכזת מש"א
חשבת שכר
אם בית
עובדת משק
עובדת משק
מיחשוב
מנמ"ר ,מנהל אבטחת מידע
סגנית מנהל מיחשוב
מרכז למוסיקה
מזכירת מתנ"ס והמרכז למוסיקה
מנהלת המרכז למוסיקה
מרכז למחול
מנהלת המרכז למחול
מרכז צעירים
מנהלת מרכז צעירים והתנדבות
רכזת מעורבות חברתית ורכזת התנדבות
מתנ"ס
מזכירת מתנ"ס
מזכירת מתנ"ס
מנהלת מתנ"ס

שרה יעקב
יוסי מנחם
הרב שלמה אזואלוס
הרב שלמה רוזנפלד
מוטי פרץ

6848180
6848181
6848182
6848182
6848183

datit@maianot.co.il
yosi@maianot.co.il
rabanut@maianot.co.il
rabanut@maianot.co.il
mdatit@maianot.co.il

6588107
דינה אזוגי
מיה גומא-להב
עדי פרי
שירה כץ
אילנה סלאח
גלית עאנא
סיגל מזרחי
כנרת פרץ

6848160
6848161
6848162
6848163
6848164
6848165

dina@maianot.co.il
maya@maianot.co.il
adi@maianot.co.il
shira@maianot.co.il
ilanas@maianot.co.il
galit@maianot.co.il

ספי אבוקה
קרין גודינגר

6848166
6848169

sefi@maianot.co.il
karin@maianot.co.il

אתי ברזני
רוחמה הניג

6848234
6848235

music@maianot.co.il
musicenter@maianot.co.il

רויטל בית און-צור

6848236

dance@maianot.co.il

צרויה שוויגר
רעות בר חן-כהן

6848237
6848238

youngs@maianot.co.il
projects@maianot.co.il

דפנה ארזי
אתי ברזני
נעמה כץ

6848220
6848234
6848221

matnas@maianot.co.il
music@maianot.co.il
naama@maianot.co.il

כספים מתנ"ס
רכזת תפעול
רכז תפעול מרכז עידן
ספורט
מנהל מח' ספורט
ספריה אזורית
מנהל הספריה האזורית
דלפק הספריה האזורית
עידן טכנולוגי
מזכירת עידן טכנולוגי
מנהלת עידן טכנולוגי
רכזת הדרכה
פינוי פסולת
מנהל מחלקת פינוי פסולת

דפנה שלמה
רותי דוד
הרצל אטיאס

6848223
6848230

ksafim@maianot.co.il
ruti@maianot.co.il

אלעד פשחור

6848233

sport@maianot.co.il

אלעד ערמון
דליה טוביה

6848231
6063543

eladarmon@maianot.co.il
emeklib2@gmail.com

מיכל אייגר
מור קרסין
תאיר שטרן

6848260
6848263
6848264

idantech@maianot.co.il
moridan@maianot.co.il
tairshtern@gmail.com

עמיעד גנגר

6848174

psolet@maianot.co.il

צמיחה

מנהל אגף צמיחה
פיתוח קהילתי
פיתוח קהילתי  -יחידת מידע
יחידת מידע ותכנון אסטרטגי
קידום התיישבות
שיווק וקליטה
רישוי עסקים
מנהל מח' רישוי עסקים
רכש
מנהלת רכש
שירותים חברתיים
מזכירת מח' לשירותים חברתיים
מנהלת המח' לשירותים חברתיים
עו"סק
עו"סית
עו"סית

6848121
6848122
6848123
6848124

tzmicha@maianot.co.il
efrat@maianot.co.il
galitd@maianot.co.il
tairk@maianot.co.il
gidonisraeli@gmail.com
klita.emekhamaianot@gmail.com

איתמר מטיאש
אפרת פולק
גלית דקל
תאיר קליימן
גדעון ישראלי
שניר בראון
יעקב קדוש

6848172

kobi@maianot.co.il

דפנה לוי

6848158

dafna@maianot.co.il

לירון רוזנבלום
עפרה סתת
תומר שוב
טל דגני
דקלה דרור

6848240
6848241
6848242
6848243
6848244

revacha@maianot.co.il
ofras@maianot.co.il
tomer@maianot.co.il
tal.dgani@maianot.co.il
diklad@maianot.co.il

*5672

אסנת נורדן
שרית משה
מירב אזולאי
לאה ברדה
ענת גבעון
רעיה בורגנסקי
דפנה שמעוני
מאיה חזי

6848245
6848246
6848248
6848249
6848251
6848252
6848253

עו"סית
עו"סית
עו"סית
רכזת זכאות
עו"סית
עו"סית
עו"סית
מנהלת תכנית נתיבים להורות
6848254
חדר טיפולים
6848255
עדי באבל
עו"סית
adi.b@maianot.co.il
6848256
נורית בורג
עו"סית
nurit.b@maianot.co.il
שירותים מוניציפליים (אחזקה ,איכות הסביבה ,ביטחון ,בי"ס לטרקטורים ,וטרינריה ,מוקד המועצה ,פינוי פסולת ,רישוי עסקים)
6848170
אורית אביב-אליה
מזכירת אגף מוניציפאלי
107@maianot.co.il
6848171
רביב מור
מנהל אגף מוניציפאלי
raviv@maianot.co.il
תאגיד הביוב  -קולחי מעיינות
6848149
צביקה ורד
מנהל תאגיד הביוב
zvika@maianot.co.il
תחבורה
6848270
אלברט אוחיון
מנהל מח' תחבורה
albert@maianot.co.il
6848271
משה אילוק
מ"מ מנהל מח' תחבורה
kbt@maianot.co.il
ישראל רותם
קצין בטיחות בתעבורה ומח' רכב
albert@maianot.co.il
תיירות
6848147
אסנת בצר-רוזנשטיין
מנהלת פיתוח תיירות
tourism@maianot.co.il
תעסוקה  -מעברים
6848128
תמי ירמיהו
רכזת פרט וקשרי מעסיקים
tami@mhk.co.il
6848129
מירה לגנסנר
רכזת פרט והשמת בכירים
mira@mhk.co.il
6544726
אליה שץ-בוזגן
עו"ס קהילתית
eliya@mhk.co.il
תרבות
6848230
רותי דוד
רכזת פרויקטים
ruti@maianot.co.il
6848231
אלעד ערמון
מנהל מח' תרבות והספריה האזורית
armon@maianot.co.il
6848232
ענבר גל זיו
רכזת תכנית ניצנים
nitzanim@maianot.co.il
מאיר לוי
אב בית קימרון
meir3782445@gmail.com
asnat@maianot.co.il
saritm@maianot.co.il
merav@maianot.co.il
lea@maianot.co.il
anat@maianot.co.il
raya@maianot.co.il
dafnas@maianot.co.il
maya@bet-shean.org.il

מפעלים אזוריים
מנכ"ל
מזכירת מנכ"ל
סמנכ"ל
מזכירת סמנכ"ל
משאבי אנוש
מנהל אזור תעשייה
מבקר
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות
חשב משקי שאן
הנה"ח משקי שאן
בנקים
מנהל סחר
חשמל
מוסך
המשביר לחקלאי
בתי ספר
ביכורים  -יסודי ממ"ד
דקלים  -יסודי מ"מ
דרור  -יסודי חנ"מ
רימון  -יסודי מ"מ
שדות  -יסודי ממ"ד
שק"ד  -יסודי ממ"ד
גאון הירדן דרכא  -על יסודי מ"מ
גלעד  -על יסודי חנ"מ
רגבים
חווה בעדן  -חווה חקלאית חינוכית

גברי אייכנוולד
אורלי לנדמן גרינפלד
רפי אלון
נעמי נחום
עמוס ג'אנח
ניר וילק
יפתח אלון
מרגלית תורג'מן
אסתר פרץ
יהודה אביישר
רוחמה כהן צמח
אהובה עידו
איציק בנג'ו
רונן סובול
ציון אלטיט

מזכירות
מזכירות
מזכירות
מזכירות
מזכירות
מזכירות
מזכירות
מזכירות
פירחית ריבלין

6065760
6065686
6065719
6065704
6065639
6065670
6065700
6065782
6065794
6065638
6065614
6065718
6065605
6065642
6065728
076-8014875
6587915
6480867
6066006
6066286
8864473
6585111
6851830
6581698
6078717

gavri@shan.co.il
orli@shan.co.il
rafi.a@shan.co.il
momi@shan.co.il
amos@shan.co.il
nirwik@shan.co.il
iftach@shan.co.il
margalit@shan.co.il
astar@shan.co.il
yehuda@shan.co.il
ruhama@shan.co.il
ahuva@shan.co.il
bengio@shan.co.il
ctrl@shan.co.il
eran@hamashbir.co.il
bicura1@maianot.co.il
inbalroz2@walla.com
drorschool11@gmail.com
rimonmz@gmail.com
sadotschool18@gmail.com
sigal@shakeds.co.il
g.hayarden@gmail.com
eti182@012.net.il
3570622@gmail.com
pirhitriv@gmail.com

