
ל"דואפקסטלפון תפקידשםמחלקה
02-9977108avi@binyamin.org.ilר המועצה"יואבי רואה

02-9977225israel@binyamin.org.ilר המועצה"סיוישראל גנץ

02-9977108dikla@binyamin.org.ilר "מנהלת לשכת יודקלה יקותיאלי

02-9977225ccooffice@binyamin.org.ilר "מנהלת לשכת סיומנוחה רימל

02-9977201yehudae@binyamin.org.ilר המועצה"עוזר יויהודה אליהו

02-9977235AdamRi@binyamin.org.ilר המועצה"עוזר יואדם ריבובסקי

02-9977201snir@binyamin.org.ilר המועצה"עוזר יורוני שניר

02-9977212kashi@binyamin.org.ilר "מנהלת משרד בלשכת יועדי קאשי

02-9977105maoz@binyamin.org.ilל המועצה"מנכמעוז ביגון

02-9977105lishka2@binyamin.org.ilל"מנהלת לשכת מנכליאת עטיה

02-9977111153-2-9977111center@binyamin.org.ilמרכזניתמירי עזרןמרכזיה

02-9977228meira@binyamin.org.ilמנהלת מחלקת תקשורת והסברהמאירה דולב

02-9977140TamarAs@binyamin.org.ilדוברת המועצהתמר אסרף

02-9977140mirimo@binyamin.org.ilדוברת חוץמירי עובדיה

02-9977140commu@binyamin.org.ilמנהלת משרד  אלכסנדרה בן עמי

02-9977140atar@binyamin-hevra.org.ilעורכת אתר המועצהאורנית עצר

02-5477754mosheR@binyamin.org.ilמנהל מחלקת תיירותמשה רונצקי

02-5477754go@binyamin.org.ilמנהלת משרדמיכל אודסר

02-9977121rachel@binyamin.org.ilמנהלת משאבי אנושרחלי לוי

02-9977118oritsh@binyamin.org.ilמנהלת משרדאורית שמילה

02-9700608TalDa@binyamin.org.ilרכזת כח אדם טל דמארי

02-9977133tova@binyamin.org.ilעובדי מנהלה- חשבת שכר טובה גל

02-9977255edit@binyamin.org.ilעובדי מעונות- חשבת שכר אדית מזרחי

02-9977126etiatari@binyamin.org.ilעובדי חינוך- חשבת שכר אתי עטרי

02-9977123noam@binyamin.org.ilמנהל מחלקת מיחשוב ומערכות מידענועם עצר

02-9977123marco@binyamin.org.ilעובד מחלקת מיחשוב ומערכות מידעקלמן מרקו

תקשורת 
והסברה

153-2-9977108

2014- אלפון עובדים 

ר "לשכת יו
ר המועצה"וסיו

153-2-9977108

153-2-9977108

153-2-9977105ל"לשכת מנכ

153-2-9977105תיירות בנימין

משאבי אנוש

153-2-9977177

153-2-9977136

מחשבים
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02-9977204efi@binyamin.org.ilגזבר המועצהאפי פלס
02-9977109yaara@binyamin.org.ilסגנית גזבריערה איתן

02-9977236gizbarut@binyamin.org.ilמנהלת לשכת אגף גזברותגלית אוחיון
02-9977128odelyaB@binyamin.org.ilפקידת ביטוחיםאודליה באדי

02-9977115sarel@binyamin.org.ilמנהלת הכנסות ורכזת פרוייקטיםשרה שראל
02-9977203shoshiz@binyamin.org.ilמנהלת חשבונות ראשיתשושי זליקוביץ

02-9977119ziva@binyamin.org.ilמנהלת חשבונות זיוה אטיאס
02-9977198JuditB@binyamin.org.ilמנהלת חשבונותיהודית בן ברוך

02-9977273bracha@binyamin.org.ilמנהלת מחלקת גביהברכה מנשה
02-9977257hagit@binyamin.org.ilמנהלת ארנונהו'חגית בנג

02-9977124alin@binyamin.org.ilפקידת גביהאלין עמר
02-9977262YfatMa@binyamin.org.ilפקידת גביהיפעת מעודה

02-9977176liron@binyamin.org.ilפקידת גביהלירון קליבנסקי
02-9977189emilieh@binyamin.org.ilפקידת גביהאמילי הנה

02-9977113bat7@binyamin.org.ilפקידת גביהבת שבע מלאייב
02-9977243nogam@binyamin.org.ilרכזת נכסיםנגה ממו

02-9977258yaelp@binyamin.org.ilפקידת גביהיעל פחימה
02-9977258halel@binyamin.org.ilפקידת גביהחנה הלל

02-9977242saraM@binyamin.org.ilפקידת גביהשרה מועטי
02-9977267navar@binyamin.org.ilמבקרת מועצהנאוה רוזנבלום

02-9977134dina@binyamin.org.ilרכזת ניהול תקין ואסדרת מיםדינה מליק
02-9977184motti@binyamin.org.ilמנהל מחלקת רכב וקצין בטיחותמוטי הוך

02-9977184irena@binyamin.org.ilמנהלת משרד בכירהאירנה סטוקלוב
02-9977184berkovitz@binyamin.org.ilמנהלת משרדשרון ברקוביץ

02-9977246153-2-9977236eliezer@binyamin.org.ilרכז רכשאליעזר רוזנבאום
02-9977141153-2-9977112belker@binyamin.org.ilמנהלת יחידת המכרזיםרחל בלקר

02-997596502-9975965עפרה- אחראי מחסן ישורון תנעמי
02-9977175shosi@binyamin.org.ilמנהלת מחלקת רישוי עסקיםשושי צוברי

02-9977175berkovitz@binyamin.org.ilמנהלת משרדשרון ברקוביץ

02-9977111אחראי בנייןאיליה בוזיק

02-9977111תחזוקת ניקיוןמשה בן יעקב

גזברות

153-2-9977236

הנהלת 
חשבונות

153-2-9977231גביה

153-2-9977263בקרה תקציבית

153-2-9977100בטיחות ורכב

רכש ומחסן

אב בית וניקיון

153-2-9977175רישוי עסקים

mailto:belker@binyamin.org.il


02-9977208libi@binyamin.org.ilמנהל אגף חינוךיעקב ליבי

02-9977103michalVi@binyamin.org.ilמנהלת לשכת אגף חינוךמיכל ויזל

02-9977196hayale@binyamin.org.ilב"ס יסודי וחט"מנהלת מחלקת ביהחיה לוי

02-9700601eti@binyamin.org.ilרכזת תיאום ובקרהאתי בן שמעון

02-9977278MiriK@binyamin.org.ilהנהלת חשבונות אגף חינוךמירי כהן

02-9977188einav@binyamin.org.ilרכזת חינוך מיוחדעינב חבשוש

02-9977185ronitse@binyamin.org.ilמנהלת משרדרונית סגל

02-9977237naymanY@binyamin.org.ilח"רכזת בקרה תקציבית מוסיעל ניימן

55338elyakim@binyamin.org.ilח"מנהל מדור אחזקה ובטיחות מוסאליקים גרוסמן

 avrahamo@binyamin.org.il ח"עוזר אחזקה ובטיחות מוסאברהם עובדיה

02-9977232liorB@binyamin.org.ilסים"ראש צוות קבליאור בן הרוש

02-9977230avital@binyamin.org.ilס"קבאביטל זגמן

02-9977138odelyak@binyamin.org.ilס"קבאודליה קפלן

02-9977232fransis@binyamin.org.ilס"קבמוריה פרנסיס

02-9977232ShiraY@binyamin.org.ilס"קבשירה ירחי

02-9977206yael@binyamin.org.ilמנהלת מחלקת מעונותיעל אורן

02-9977104efratH@binyamin.org.ilמנהלת משרדאפרת הולצמן

02-9977104מדריכה חינוכיתדינה שנלר

02-9977104מדריכה חינוכיתמרים כהן

02-9977104מדריכה חינוכיתאילנה נדב

02-9977104מדריכה חינוכיתעפרה גבריאלי

02-9977207tikva@binyamin.org.ilמנהלת מחלקת גניםתקוה קסטיאל

02-9977137ifat@binyamin.org.ilסגנית מנהלת מחלקת גניםיפעת חלא

02-9700621hadasb@binyamin.org.ilי"א ופרוייקטים בגנ"רכזת כוהדס ביק

02-9977186dorit@binyamin.org.ilמנהלת משרד בכירהדורית בן דוד

אגף חינוך

153-2-9977103

153-2-9977230

153-2-9977104מעונות

153-2-9977186גנים

mailto:ronitse@binyamin.org.il
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02-9977505hanoh@binyamin.org.ilחינוכי- מנהל השירות הפסיכולוגי חנוך ירס

02-9700600lilyan@binyamin.org.ilמנהלת משרד בכירהליליאן אסייג

י"סגנית מנהל שפאיזבל אוזן

פסיכולוגיתאילנה אלעד

פסיכולוגבני ספיר

פסיכולוגאריק שטיין

פסיכולוגהלל קור

פסיכולוגשלמה בלפר

פסיכולוגאריאל לוי

פסיכולוגיתליאת נחשוני

פסיכולוגנריה זיו

פסיכולוגיתרחל סירקיס

פסיכולוגיתד"באב-שירה חזן

פסיכולוגיתקרן זיוון

פסיכולוגציון-הלל לב

פסיכולוגיתאפרת שטיינמץ

פסיכולוגאברהם פרידמן

פסיכולוגיתיונה מורלי

פסיכולוגיתמרוה סלוק

פסיכולוגיתלאה נוזיק

פסיכולוגמשה ברודי

פסיכולוגיתאריאנה רוטשילד

פסיכולוגיתאבשלום גליל

פסיכולוגיתואן משלי'ג

פסיכולוגשמואל טוביאנה

פסיכולוגאלון ברוקנשטיין

השירות 
הפסיכולוגי

153-2-9977188



binyamin-hevra.org.il@02-5848606280מנהלת מרכז גווניםשרה רוזנפלד

binyamin-hevra.org.il@02-5848600291מנהלת היחידה להתפתחות הילדעליזה נבו

02-5848600gvanim@binyamin-hevra.org.ilמנהלת משרד בכירהנטלי אסוס

02-5848606gvanim1@binyamin-hevra.org.ilאחראית גביה ומשכורותאלקה אביחי

02-5848600tamaryoni@gmail.comקלינאית תקשורתתמר אברמוביץ

02-5848600shimpt@actcom.net.ilפיזיוטרפיסטשמשון בורשטיין

02-5848600dana_betel@walla.comפיזיוטרפיסטיתבן חמו דנה

02-5848600פיזיוטרפיסטיתאורטל אטיאס

02-5848600gimdani@013.net.ilמרפאה בעיסוקימדני'יעל ג

02-5848600chedev.n@gmail.comמרפאה בעיסוקחדווה אשואל

02-5848600favremi@gmail.comפסיכולוגאברמי פרידמן

binyamin-hevra.org.il@02-5848600275ס"עוריקי בריקמן

02-5848600jardenadi@gmail.comקלינאית תקשורתאיילת ירדן

02-5848600y.kashtiel@gmail.comקלינאית תקשורתיעל קשתיאל

02-5848600agam774@gmail.comקלינאית תקשורתאביגיל עגם

02-5848600tehila.fir@gmail.comקלינאית תקשורתתהילה פיירברג

02-5848600ilanitos5@walla.comקלינאית תקשורתאילנית ישראלי

02-5848600avivalipnick@gmail.comיועצתאביבה ליפניק

02-5848600uriyay@walla.comמטפלאוריה יורב

02-5848600menasheaivas@bezeqint.netמטפלתגילה אייבס

02-5848600ytbazak@walla.co.ilמטפלת באמנותתמר בזק

02-5848600rel2004@gmail.comפסיכולוגאריאל לוי

-02-5848600ס"עואפרת צימרמן

02-997715902-9973425shiram78@gmail.comרכזת ועדת שמידשירה כץועדת שמיד
02-9665780pisga1@binyamin-hevra.org.ilה"מנהלת פסגעטרה דוידוביץ

02-9665779SharonB@binyamin.org.ilמנהלת משרדשרון בן שימול

02-9665781pisga1@biyamin-hevra.org.ilמנהלת משרד בכירהצביה ברויאר

02-9665779מעצבת סביבות למידהאירית סופר

02-5848623מרכז גוונים

02-9665783ה"פסג

mailto:ytbazak@walla.co.il
mailto:rel2004@gmail.com


02-9977210avigdor@binyamin.org.ilמנהל מחלקת בטחוןאביגדור שץ
02-9977100inbal@binyamin.org.ilמנהלת משרדענבל טויטו

02-9977172doron@binyamin.org.ilט מוסדות חינוך"קבדורון כהן
02-9977211himenezha@binyamin.org.ilמנהלת משרדהדסה חימנז
02-9977287shlomo@binyamin.org.ilט  "קבשלמה זערור

02-9977174iaacov@binyamin.org.ilט"קביעקב דולב
02-9977190yftach@binyamin.org.ilט"קביפתח ספיר

02-9977100asaf@binyamin.org.ilכלבןאסף פרץ
02-9977173davidY@binyamin.org.ilמנהל המוקד המוניציפאלידוד יואל

02-9977290moked@binyamin.org.ilאחראית משמרת מוקד מוניציפליחני אבוטבול
02-9977169levy@binyamin.org.ilמהנדס המועצהשרון לוי

02-9977107odelyaS@binyamin.org.ilמנהלת לשכת מהנדסאודליה שוקרון
4408tehilah@binyamin.org.ilרכזת תכניות וחוזיםתהילה חורי
GIS02-9700618ansbacher@binyamin.org.ilבודק תכניות אלי אנסבכר

02-9977269oritrz@binyamin.org.ilבודקת תכניותאורית רז
02-9977220dvoraG@binyamin.org.ilבודקת תכניותדבורה גיסין

02-9977297sabagre@binyamin.org.ilמנהלת משרדרויטל סבג
02-9977136simcha@binyamin.org.ilרכזת רישוישמחה בן עזרא

02-9977259tikvaA@binyamin.org.ilבודקת תכניותתקוה עמר
02-9977117adimiz@binyamin.org.il בודקת תכניותעדי מזרחי

malkist@binyamin.org.il 02-9977178בודקת תכניותמלכי שטיינמץ
02-9977607brachak@binyamin.org.ilבודקת תכניותברכה כדורי

02-9977249SaritMi@binyamin.org.ilמנהלת משרדשרית מזרחי
02-9975911lazar@binyamin.org.ilרישוי ופיקוח' מנהל מחרועי לזר

02-9977234anatam@biyamin.org.ilמנהלת משרדענת עמרם
02-9977234lopez@binyamin.org.ilמודד ארנונהדוד לופז

02-9977234shalom@binyamun.org.ilמודד ארנונהשלום צוברי
02-9977112shiriKu@binyamin.org.ilמנהלת משרדשירי קוטנר

02-9977112danBA@binyamin.org.ilפקח רישוי ובניה ופיקוח עירונידן בן עמו
02-9977112brachiam@binyamin.org.ilפקח רישוי ובניה ופיקוח עירוניברכיה מכאלי

02-9977112yanayit@binyamin.org.ilפקח רישוי ובניה ופיקוח עירוניאיתי ינאי
02-9977112yonayov@binyamin.org.ilפקח רישוי ובניה ופיקוח עירוניידידיה יוניוב

153-2-9977100בטחון

153-2-9977100מוקד מוניציפלי

153-2-9977234

153-2-9977112

153-2-9977106הנדסה

רישוי פיקוח 
ומודדי ארנונה
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02-9977238action@binyamin.org.ilמנהל אגף תפעולאסף דטנר
02-9977238action@binyamin.org.ilמנהלת לשכת אגף תפעולמיכל אלמליח
02-9977152akiva@binyamin.org.ilרכז פרוייקטים עקיבא יצחק
02-9977122ariel@binyamin.org.ilרכז פרוייקטיםאריאל ברייס

02-9977127amihai@binyamin.org.ilרכז ביצוע ופרוייקטיםעמיחי כהן
02-9977239yoavT@binyamin.org.ilממונה בטיחות ונגישותיואב צונץ

02-9977110meir@binyamin.org.ilמנהל מחלקת תשתיות זורמותמאיר שילה
02-9977209OrliLevi@binyamin.org.ilמנהלת משרדאורלי לוי

02-9977209elroy@binyamin.org.ilמנהל עבודה תיפעוליאלרואי תנעמי
הדברהשמעון פרץ

אחראי מערכות פיקודרחמים מנצור
מערכות פיקודאלירן מנצור
רכז מתקני טיהוריונתן לורנס

מתקני טיהורניר מאור
מיםאבשלום שלמה
מיםאיתמר בן נעים

ביובעמוס פזי
עובד מחלקהרונן ברקוביץ

עובד מחלקהאביעד שץ
ביובשמוליק ריינוס

תשתיותמשה לדרר
02-9977217tzvika@binyamin.org.ilמנהל מחלקת פינוי אשפהצביקה אורבך
02-9977217amirb@binyamin.org.ilפינוי אשפה' עוזר מנהל מחעמיר בוחבוט

02-9977406sarona@binyamin.org.ilמנהלת משרדשרונה סיני
02-9400334shappira@binyamin.org.ilמנהל מחלקת וטרינריהחובב שפירא

02-9400334vtb106@gmail.comמנהלת משרדדינה הכרמלי
וטרינראפרים קרן

רכז פקחים וטרינריםאביעז קורסיה
פקח וטרינריאלירן מושקוביץ

פקח וטרינרייוסי מזרחי
אחזקה וניקיוןאברהם אייזנר

02-9977265אגף תפעול

153-2-9977209פינוי אשפה

תשתיות 
זורמות

153-2-9977209

וטרינריה 
וכלביה

02-9947282



02-9700666Izik@binyamin.org.ilמנהל המחלקה לשירותים חברתייםיצחק יעקב

02-9977102revaha@binyamin.org.ilמזרח בנימין- מנהלת משרד ענת דהן
02-9700663mayabsh@binyamin.org.ilעובדת זכאותמאיה בן שבת

08-9153198anat@binyamin.org.ilמערב בנימין- מנהלת משרד ענת שמואלי

02-9700664nurit@binyamin.org.ilצ מזרח"מדרנורית אומן
08-9153198noale@binyamin.org.ilצ מערב"מדרנועה לוינגר
02-9977102אחראית מועדון קשישיםתמר ארליך
02-9700677gefenav@binyamin.org.ilחשבת תקציביםאביטל גפן
02-9700673nogah@binyamin.org.ilס"עונוגה הכהן

02-9970660ilanav@binyamin.org.ilס"עואילנה וינר
02-9970669ilana@binyamin.org.ilרכזת סדרי דיןאילנה ונגרובר

02-9970668sarag@binyamin.org.ilס לסדרי דין"פשרה גוזלנד
02-9970667oranit@binyamin.org.ilס לסדרי דין"פאורנית חסיד

02-9970656michals@binyamin.org.ilרכזת החלטה והשמהמיכל שוורצגורן

02-9970655rikib@binyamin.org.ilס מוגבלויות"עוריקי בריקמן
02-9970665magen@binyamin.org.ilרכז תכנית מגןלובין-אחיקם ואן

michalFe@binyamin.org.ilס כוללני"עומיכל פלדמן
yaelpave@binyamin.org.ilס כוללני"עויעל ישורון

08-9153198shiracho@binyamin.org.ilס כוללני"עושירה כהן
02-9970676yaelh@binyamin.org.ilס כוללני"עויעל הלל

02-9970652rotem@binyamin.org.ilס כוללני"עורותם טל

08-9153198blatman@binyamin.org.ilס כוללני"עואוריה בלטמן
08-9153198oritg@binyamin.org.ilס כוללני"עועד-אורית גיל

02-9700670shlomitmo@binyamin.org.ilס כוללני"עושלומית מולדובן
08-9153198yduchan@binyamin.org.ilס כוללני"עויהודה דוכן

08-9153198saks@binyamin.org.ilס כוללני"עומירי סאקס

02-9977102barchado@binyamin.org.ilס כוללני"עואורית ברחד

02-9700682igal@binyamin.org.ilס כוללני"עויגאל שפר
02-9700681anatt@binyamin.org.ilס כוללני"עוענת צור

02-9700683NoaaP@binyamin.org.ilס כוללני"עונועה פורת
02-9700678shiransh@binyamin.org.ilס כוללני"עושירן שרון

08-9153198noaas@binyamin.org.ilס כוללני"עושירי רווה
 02-9700659neomigu@binyamin.org.ilס כוללני"עונעמי גור

שירותים 
-חברתיים

מחלקת רווחה

153-2-9977102

מזרח בנימין
153-2-9977102

מערב בנימין
08-91606714



08-9153198ס כוללני"עוגלית היקינד

02-9700670shlomitmo@binyamin.org.ilס כוללני"עוחננאל חובב
02-5839369shanibi@binyamin.org.ilס כוללני"עושני ביבי

TehilaMa@binyamin.org.ilס כוללני"עותהילה מזעקי

theilao@binyamin.org.ilס כוללני"עותהילה אודסר
08-9153198saks@binyamin.org.ilס כוללני"עוהדס קרני 

02-9700672atararo@binyamin.org.ilס כוללני"עועטרה רוזנבאום
ס כוללני"עוגיל וילנר

02-5839369avivast@binyamin.org.ilס כוללני"עואביבה שטרית

02-9700678מרכז קשרכרמית וולהנדלר
02-9700680efratg@binyamin.org.ilס כוללני"עואפרת גמליאל

02-9700672DinaM@binyamin.org.ilס כוללני"עודינה מקייטן
08-9153198hagits@binyamin.org.ilס כוללני"עוחגית שפיר
02-9700675elvili@binyamin.org.ilס כוללני"עונעה אלוילי

02-9700650yaell@binyamin.org.ilס כוללני"עויעל לזר
02-9400517מרכז אלימות במשפחהשער בנימין

שירותים 
-חברתיים

מחלקת רווחה

מזרח בנימין
153-2-9977102

מערב בנימין
08-91606714


