
שם האיגוד 

או היחידה
E-MAILE-MAIL 2טלפוןמנהלפקס יחידהטלפון יחידהכתובתרשויות שותפות

איגוד ערים אגן 

בית נטופה סחנין

, חנא-דייר, ידאת'נוג-בועיינה

, נין'סח, א'היג-אבו אל-כאוכב

עראבה, עיילבון

3081004-6745247/804-6745198 סחנין 138ד "ת
ר חוסין  "ד

טרביה
052-4577577tarabeih@gmail.com

איגוד ערים גליל 

מערבי

, מגדל תפן, וליס'ג, אבו סנאן

, מעלה יוסף, מטה אשר

, מעלות תרשיחא, מעיליא

,שלומי, עכו, נהריה, משגב

כפר הילדים כרמיאל   

20100דרור   ' רח
hila@ecowest.co.il   igud@ecowest.co.il 054-2328742 הילה בן דורי04-988863304-9888634

היחידה לאיכות 

הסביבה אצבע 

הגליל

מבואות החרמון , גליל עליון

ויסוד המעלה

, נ הגליל העליון"ד

מעצה אזורית גליל 

12100עליון   

050-5481178moshes@galil-elion.org.il sviva@galil-elion.org.il משה שליט04-681633504-6816339

יחידה סביבתית 

עירונית טבריה 

והגליל

טבריה
ד "תבור  הארץ  ת

14201טבריה , 508

04-6723322, 

04-6739500
053-3512014nava@tiberias.muni.il, michal@tiberias.muni.ilנאווה קוקוש04-6715635

יחידה סביבתית  

עירונית עפולה
עפולה

 2016ד "ת, 47יהושע 

18100עפולה  
050-3199426yossi@afula.muni.ilיוסי חן04-648421604-6484219

יחידה סביבתית  

אזורית פסגות 

גליל

, ן'בית ג, גוש חלב-ש'ג

, ירכא, ת'יאנוח ג, חורפיש

פקיעין , פסוטה, סמיע-כסרא

(בוקייעה)

כפר פקיעין , 975ד "ת

24914

04-9971465 

04-9129072
סלמאן גדבאן04-9997295

054-7988091 

050-7677759
psagoot@hotmail.com salaman8685@gmail.com

יחידה סביבתית 

אזורית שער 

הגליל טמרה

כפר , כאבול, טמרה, אעבלין

שפרעם, שעב, מנדא
052-5693423dr_diab@netvision.net.ilדיאב שאה 2493004-994889004-9948891 טמרה 34ד "ת

יחידה סביבתית 

עירונית בית שאן
בית שאן

ד " ת1ירושלים הבירה 

11710בית שאן .  ע1
050-2113051april4000@walla.comאורן דרעי 04-658596904-6480616

יחידה סביבתית 

אזורית הרי נצרת

, משהד, דבוריה, אכסאל

,  עין מאהל, עילוט

טורעאן ריינה,יפיע

מועצה מקומית עין 

 רחוב 3ד "מאהל ת

16930ראשי 

04-655090504-6550906
 חביב אללה 

מוראד
050-8871220morad147@gmail.com

מחלקה 

סביבתית נצרת 

עלית

 053-7662087taniam@nallit.org.ilתניא מקרוב04-6478984נצרת עלית, 16גלבוע נצרת עלית

יחידה סביבתית 

גלבוע
גלבוע

מועצה אזורית גלבוע 

18120

04-6533290, 

04-6533209 
050-9488893zeev@hagilboa.org.ilsharona@hagilboa.org.il זאב שמחי 04-6533308

ס עמק"יח  

המעיינות
עמק המעיינות

ש "עמק בית שאן של

18120

04-6065827

 04-6065888 
050-829-0301guyh@maianot.co.il macy@maianot.co.ilגיא הלדן 04-6065666

2018 (חלקית)רשימת איגודי ערים 
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 יחידה סביבתית

 אזורית רמת

הגולן

, בוקעתא, מסעדה, גולן

ר ועין קיניא'ג'ע, דל שמס'מג
12900 קצרין 13ד "ת

04-6969715, 

04-6969793, 

04-6969723

 050-7251101DediG@megolan.org.ilדדי גופר04-6961761

 יחידה סביבתית

 עירונית קריית

שמונה

קריית שמונה
 קריית שמונה 1ד "ת

11019

04-6908444, 

04-6908462
shlomopro@walla.com projecth@k-8.co.il 052-2798193שלומי שושן04-6908521

 יחידה סביבתית

 אזורית רמת

מנשה

058-6888625elay@yoqneam.org.ilעילי קורן 04-959066704-9596150 יוקנעם עילית3האלונים אלונה, יקנעם

יחידה סביבתית 

ביר אל מכסור

ביר , רה'אג'כעביה טבאש חג

,אל בטוף, אלמכסור

 ביר אל 410ד "ת

17925מכסור 
04-905890004-9869849

גדיר עלי 

אבראהים
054-7705074aligdeer@gmail.com

יחידה סביבתית 

אזורית עמק 

יזרעאל בוסטאן 

'אל מארג

בוסתן אל , עמק יזרעאל

'מראג

 מועצה 90000ד "ת

אזורית עפולה 

1812003

asi@eyz.org.ilmirim@Eyz.org.il   050-5511754אסף אליה04-652009804-6520297

מועצה מקומית 

דיר אל אסד
20188 1ד "תדיר אל אסד

 04-9886655 

04-988665
054-2637806haifaassadi@gmail.comהייפא אסדי04-9989591

 יחידה סביבתית

אר'מג
050-9979179toofek@mughar.muni.ilקיזל סאמר04-6787000ור'ראמה וסג, אר'מע
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