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   510251025102   ---טבלת פרטי קשר יחידות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה טבלת פרטי קשר יחידות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה טבלת פרטי קשר יחידות ואיגודי ערים לאיכות הסביבה 

 מחוז צפוןמחוז צפוןמחוז צפון
שם 

 האיגוד/יחידה
 אינטרנט E-MAIL מנהל/ת יו"ר פקס טלפון כתובת רשויות שותפות

 איגוד ערים
 אגן בית נטופה

 סחנין

-נוג'ידאת, דייר-בועיינה
-אבו אל-כאוכבחנא, 
, סח'נין, עיילבון, היג'א

 עראבה

 831ת.ד. 
 33183סחנין 

04-6745247/8 
 

גנאיםמאזן  04-6745198  
30-0011133 

 טרביה חוסין ד"ר 
 

tarabeih@gmail.com 
  
 

www.taeq.org 
 

 

 איגוד ערים 
 גליל מערבי

 

אבו סנאן, ג'וליס, כפר 
, כפר יאסיףורדים, 

כרמיאל, מגדל תפן, 
מזרעה, מטה אשר, 

מעלה יוסף, מעיליא, 
מעלות תרשיחא, 

ה, עכו, משגב, נהרי
 ג'ת –, ינוח שלומי

 כפר הילדים 
רח'   כרמיאל 
 03833דרור   

04-9888633 
 

 דויד מלכה 04-9888634
 

 הילה בן דורי
 

hila@ecowest.co.il 
igud@ecowest.co.il 
 מזכירה מלכה
malka@ecowest.co.il 
 
 

www.ecowest.co.il 
 

 יחידה סביבתית
 גליל עליוןאזורית 

 

גליל עליון, מבואות 
 )חלקי( החרמון

ד.נ. הגליל 
 העליון 

מעצה אזורית 
גליל עליון   

80833 

04-0180336 
 

04-6816333 
 

 ראש המועצה
 גיורא זלץ
30-0180008 

 משה שליט
 

moshes@galil-elion.org.il 
sviva@galil-elion.org.il 
 
 

www.galil-
elion.org.il 

 יחידה סביבתית
 עירונית 
 טבריה 

 

תבור  הארץ   טבריה
  631ת.ד. 

טבריה 
80038 

30-0003300 
 מזכירה מיכל
30-0033633 

 

העירראש  04-6715635  
 יוסי בן דוד

04-6739513 

 נאווה קוקוש
 

nava@tiberias.muni.il www.tiberias.muni.il 
 

יחידה סביבתית  
 עירונית 
 עפולה

   

   00יהושע  עפולה
 0380ת.ד. 

עפולה  
81833 

04-6524019 
 

04-6524016 
 
 

 ראש העיר
 יצחק מירון

30-0603366 

 יוסי חן
 

yossi@afula.muni.il 
 

www.afula.muni.il 
 

יחידה סביבתית   
 אזורית

 פסגות גליל

גוש חלב, בית ג'ן, -'שג
חורפיש, יאנוח ג'ת, 

, פסוטה, סמיע-כסרא
 פקיעין )בוקייעה(

 306ת.ד. 
כפר פקיעין 

00380 

04-9971465 
04-9129072 

 ראש המועצה 04-9997295
רסד"ר גאזי פא  

30-3300836 

 סלמאן
 גדבאן
 

psagoot@hotmail.com 
 
  

www.peqiin.muni.il 
 

http://www.cbs.gov.il/publications12/local_authorities10/pdf/511_0505.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications12/local_authorities10/pdf/511_0505.pdf
mailto:tarabeih@gmail.com
http://www.taeq.org/
http://www.cbs.gov.il/publications12/local_authorities10/pdf/532_0507.pdf
mailto:hila@ecowest.co.il
mailto:igud@ecowest.co.il
http://www.ecowest.co.il/
mailto:moshes@galil-elion.org.il
http://www.tiberias.muni.il/
mailto:yossi@afula.muni.il
http://www.afula.muni.il/
http://www.cbs.gov.il/publications12/local_authorities10/pdf/520_1296.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications12/local_authorities10/pdf/655_0536.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications12/local_authorities10/pdf/655_0536.pdf
mailto:psagoot@hotmail.com
http://www.peqiin.muni.il/
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   מחוז צפוןמחוז צפוןמחוז צפון
רשויות  שם האיגוד/יחידה

 שותפות
 אינטרנט E-MAIL מנהל/ת יו"ר פקס טלפון כתובת

 יבתיתסב יחידה  
 אזורית 

 שער הגליל

אעבלין, 
טמרה, כאבול, 

כפר מנדא, 
 שעב, שפרעם

 30ת.ד. 
00333טמרה   

ראש העיר  04-9948891 04-9948890
עאדל 

 אבולהיג'ה
360-

6033333 

 דיאב שאהר
 

dr_diab@netvision.net.il 
 אימאן - מזכירה
emanaporomy@hotmail.com 

 

יחידה סביבתית 
 עירונית
 בית שאן

 8ירושלים הבירה בית שאן
ע. בית  8ת.ד. 
88083שאן   

04-6585969 
 

 ראש העיר 30-30-0013080
רפאל בן 
 שטרית 

30-0013033 
 

 אורן דרעי
 

April4000@walla.com 
oren@bet-shean.org.il 
 

 

 www.Bet-
shean.org.il 
 

 

 יחידה סביבתית
 אזורית

 הרי נצרת

 
 

אכסאל, 
דבוריה, כפר 
כנא, משהד, 

עילוט, עין 
 מאהל, ריינה

 מועצה מקומית
עין מאהל ת.ד.   

רח' ראשי  8308
80330 

04-6466813 
 

מועצההראש  04-6466813  
חביב אללה 
 אחמד ח'אלד

363-
11013313 

חביב אללה 
 מוראד

 

morad147@gmail.com 
 

 
 

 
 

 סביבתית מחלקה *
   נצרת עלית

80גלבוע  נצרת עלית  
 נצרת עלית

 ראש העיר  30-0001310
 שמעון גפסו

 אביטל לבון
 

avital@nallit.org.il  

 יחידה סביבתית
 גלבוע
   

 מועצה אזורית גלבוע
ד.נ.  גלבוע  

81803 

30-0633033 
04-6533209 
30-0633008 

 

04-6533331 
  

 ראש המועצה
 דני עטר

30-0633331 
 

 זאב שמחי
 

שרונה -מזכירה   
sharona@hagilboa.org.il 
zeev@hagilboa.org.il 

 

יחידה סביבתית 
 עמק המעיינות

מועצה אזורית  עמק המעיינות
 עמק מעיינות

ראש המועצה  04-6065666 04-6065827
 יורם קרין

 גיא הלדן
 

guyh@maianot.co.il www.maianot.co.il 

mailto:dr_diab@netvision.net.il
mailto:April4000@walla.com
http://www.bet-shean.org.il/
http://www.bet-shean.org.il/
http://www.bet-shean.org.il/
mailto:morad147@gmail.com
mailto:sharona@hagilboa.org.il
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 יחידה סביבתית
 אזורית

 רמת הגולן
 

יחידה סביבתית 
 עירונית

 קריית שמונה
 

,  ,גולן בוקעתא
מסעדה, מגדל 

קצריןשמס,   
 
 
 
 

 קריית שמונה

  83ת. ד. 
80333קצרין     

 
 
 

קרית  8ת.ד.  
88383שמונה   

04-6969715 
04-6969793 
04-6969723 

  
 
 

30-0331000 
04-6908462 

 

04-6968008 
  

 
 
 

04-6908608 

 ראש המועצה
 אלי מלכה

30-0303033 
 
 

 ראש העיר
הרב ניסים 

 מלכה
30-0331031 

 דדי גופר
 
 
 
 

 שלומי שושן
 

DediG@megolan.org.il  
 
 
 
 
msvivaks@gmail.com 
shlomopro@walla.com 
 

 
 
 
 
 
www.k-8.co.il 
 

   
שם 

 האיגוד/יחידה

רשויות 
 שותפות

 אינטרנט E-MAIL מנהל/ת יו"ר פקס טלפון כתובת

 יחידה סביבתית
 אזורית

 רמת מנשה
  

יקנעם, מגידו, 
 אלונה

   80אלונים 
 יקנעם

30-3633000 
 

 ראש העיר 04-1083606
יסימון אלפס  

 

 מיכל אולשינקה
 

michalo@yoqneam.org.il 
Sviva@megido.org.il 
 
 

 

 יחידה סביבתית
 אזורית

עמק יזרעאל בוסטאן 
 אל מארג'

  
 

 יחידה סביבתית 
 אזורית

 ביר אל מכסור
 

 
 
 
 

 

עמק יזרעאל, 
בוסתן אל 

 מראג'
 
 
 

מכסור, אל ביר
בסמת טבעון, 
-זרזיר, כעבייה

-טבאש
חג'אג'רה, 
 אלבטוף .

 33333ת.ד. 
מועצה אזורית             

 81803עפולה 
 
 
 

 083ת.ד 
ביר אל מכסור 

80306  

30-0603331 
 
 
 
 
 

30-3361333 
 

30-0603030 
 
 
 
 
 

30-3103103 

 ראש המועצה
 יעקב זוהר

6295829-04 

 
 
 

 ראש המועצה 
 חמד גדיר ומ  
  
 

 

 אסי אלי'ה
 
 
 
 
 

גדיר עלי 
 אבראהים

 

asi@eyz.org.il 
 מירי -מזכירה 

Eyz.org.il@mirim 
 
 
 

aligdeer@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

www.emekyizrael.org.il 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מחלקה סביבתית *
 דיר אל אסד

 

     8ת.ד.  דיר אל אסד
03811  

04-9886655 
30311006 

ראש מועצה  30-3313638
 אחמד דבאח

 

 הייפא אסדי
 

haifaassadi@gmail.com  

mailto:DediG@megolan.org.il
mailto:msvivaks@gmail.com
mailto:shlomopro@walla.com
mailto:shlomopro@walla.com
http://www.k-8.co.il/
mailto:Liron.shapira@gmail.com
mailto:asi@eyz.org.il
mailto:asi@eyz.org.il
http://www.emekyizrael.org.il/
http://www.emekyizrael.org.il/
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   מחוז חיפהמחוז חיפהמחוז חיפה
שם 

 יגוד/יחידההא
 אינטרנט E-MAIL מנהל/ת יו"ר פקס טלפון כתובת  רשויות שותפות

 סביבתיתיחידה 
 אזורית

  הר הכרמל

דאליית אל כרמל, 
 עספייא

  0838ת.ד. 
 עוספיא
33333 

04-1338001 
 

 

04-8391455 
 

המועצהראש   
 רפיק חלבי

04-8395333 

 סמיר אבו פארס
 
 

same_f@walla.co.il 
 
 

 יחידה סביבתית
 אזורית

 המשולש הצפוני
 

אום אל פחם, אל 
ג'ת, -גרבייה, באקה

בסמ"ה, כפר קרע, 
 מעלה עירון, ערערה

 0811ת.ד. 
אום אל פחם 

33383 

30-0383138 
 

 ראש העיר 04-6316553
ח'אלד חמדאן 

 אגבאריה
 

נאהד מחאגנה 
 סייף
 

sara_24_8@hotmail.com 
 
 
 

 

 וד עריםאיג
 חדרה

 שרון כרמל
 

אור עקיבא, אליכין, 
-אלונה, בנימינה

-א-גבעת עדה, ג'אסר
זיכרון יעקב,   זרקא,

חדרה, כפר יונה, 
מגידו, מנשה, נתניה, 

עמק חפר, 
פרדסיה,באקה אל 

גרביה,ג'ת,עמק 
חפר,פרדיס,חוף 

 עתלית-כרמל

רחוב 
 3המסגר 

 א.ת. חדרה 
 

30-0803030 
30-0803086 

 

"ריו 04-6333448  
 יעקב אדרי

 

 ניר סהר
 

nir@igudhadera.co.il 
 052-5248484-מזכירה
 דורית
dorit@igudhadera.co.il  
   

www.igudhadera.co.il 
 
 
 

 איגוד ערים
 מפרץ חיפה

קרית אתא,  ,חיפה
קרית ביאליק, קרית ים, 

קרית מוצקין, נשר, 
זבולון, קרית טבעון, 

 רכסים

מושלי יעקב  
ת.ד.   0

06301  
 חיפה.מ
 38063 

04-8428201 
 

 יונה יהב 04-8428197
האיגודיו"ר ו  

30-1360000 
 

 ד"ר עופר דרסלר
 

oferd@envihaifa.org.il 
מזכירה-מירב  

meirav@envihaifa.org.il  
 
 

www.envihaifa.org.il 
 

 חלקה סביבתיתמ*
 זיכרון יעקב

 

   83הנדיב  זיכרון יעקב
   83ת.ד. 

33333  

04-6297128 
04-6297193 

 ראש מועצה 04-6391538
 אלי אבוטבול

04-0030838 

 טליה מבור
 

talyam@zy1882.co.il  

סביבתית  מחלקה*
 פרדס חנה כרכור

 

 כרכור -פרדס חנה 
 

 ראש מועצה 300-3003140 300-3003141 
 דוד חיים געש
077-9779703 

 אייל שני
 

s.eyal@pardes-hanna-
karkur.muni.il 

 

mailto:same_f@walla.co.il
mailto:same_f@walla.co.il
mailto:nir@igudhadera.co.il
mailto:dorit@igudhadera.co.il
http://www.igudhadera.co.il/
mailto:oferd@envihaifa.org.il
mailto:meirav@envihaifa.org.il-
http://www.envihaifa.org.il/
mailto:s.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il
mailto:s.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il
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   מחוז מרכזמחוז מרכזמחוז מרכז
שם 

 האיגוד/יחידה
 אינטרנט E-MAIL מנהל/ת יו"ר  פקס טלפון כתובת רשויות שותפות

איגוד ערים דרום *
 יהודה

גן רווה, יבנה, מזכרת 
בתיה, נס ציונה, קריית 

 עקרון, רחובות

ת.ד.  0האזוב 
יבנה  6300

18603 

 מירב בלחסן שלמה אלימלך 31-3003600 31-3003013
 

meirav@sviva.org 
דליה –מזכירה   

egood@sviva.org 
ilana@sviva.org 

 

איגוד ערים  
 המשולש הדרומי 

ג'לגוליה, טירה, כפר 
ברא, כפר קאסם, 

 קלנסוואה

כפר  300ת.ד. 
 06103ברא 

03-9022093 
 

ראש המועצה  03-9022003
 מחמוד עאסי

 יו"ר
עו"ד מחמוד 

 חדיג'ה

 כמאל ג'זאווי
 

Camal_g@hotmaiI.com 
 
 

סביבתית    יחידה 
 עירונית
 נתניה

 נתניה.
 

 

 00שד' ויצמן  
 נתניה

09-8605827/8 
 

 ראש העיר 33-0000031
 מרים פיירברג

 ירית אנגליקוע
 

Irit.eng@netanya.muni.il 
רונית –מזכירה   

ronitc@netanya.muni.il 

www.netanya.muni.il 
 
 

 סביבתית חידה י
 עירונית

 פתח תקווה

 פתח תקווה
 

 03בר כוכבא 
 פ"ת

03-9050916/7 
 שפ"ע307 -

 

ראש העיר  03-9052354
 איציק ברוורמן
33-3360063 

 אהוד שטיין
 

ehuds@ptikva.org.il 
 מזכירה זהבה 
zehavas@ptikva.org.il 

www.petah-tikva.muni.il 
 

 אגף איכות סביבה
 ראשון לציון

רח' הכרמל   ראשון לציון
 0ת.ד.   03

ראשל"צ 
06000 

 

03-3600313 
 

 ראש העיר 33-3600000
 דב צור

33-3600000 

 צבי מילשטיין
054-6728305 

zvim@rishonlezion.muni.il 
 

www.rishonlezion.muni.il 
 

  סביבתית יחידה   
 תעירוני

 רמלה
 

 8רח' וייצמן  רמלה
רמלה  8ת.ד. 

00833 

08-9771450 
31-3008060 

08-9771463 
 

 ראש העיר
 יואל לביא

31-3008000 

 שרון אטנר
052-8510542 

 

sharone@ramla.muni.il 
 

www.ramla.muni.il 

סביבתית יחידה  
  אזורית

 אזור השרון

הוד השרון, חוף השרון, 
כוכב יאיר, כפר סבא, 

דרום השרון, צור יגאל, 
 , כפר שמריהורעננה

 61מגדל 
 03303רעננה 

09-7719996 
 

ראש העיר  09-7711340
ב בילסקיזא  

09-7610201 
 

 יהודה אולנדר
052-3600061 

Ecolog1@raanana.muni.il 
רותימזכירה   

ruthym@raanana.muni.il  
 

www.raanana.muni.il 
 

   

   

mailto:meirav@sviva.org
mailto:egood@sviva.org
mailto:Camal_g@hotmaiI.com
http://www.netanya.muni.il/
mailto:ehuds@ptikva.org.il
mailto:zehavas@ptikva.org.il
http://www.petah-tikva.muni.il/
mailto:zvim@rishonlezion.muni.il
http://www.rishonlezion.muni.il/
mailto:sharone@ramla.muni.il
http://www.ramla.muni.il/
mailto:Ecolog1@raanana.muni.il
http://www.raanana.muni.il/
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   מחוז מרכזמחוז מרכזמחוז מרכז
שם 

 האיגוד/יחידה
 אינטרנט E-MAIL מנהל/ת יו"ר  פקס טלפון כתובת רשויות שותפות

 איגוד ערים    
לאיכות הסביבה 

 שומרון

אורנית, אלפי מנשה, 
אלקנה, אריאל, בית 

אל, בית אריה, גבעת 
זאב, מודיעין עילית, 

מעלה אפרים, עמנואל, 
קדומים, קרני שומרון, 

בקעת הירדן, מטה 
 בנימין, שומרון.

 08הנחשונים 
 0383ת.ד. 

 03033אריאל 

03-9367135 
 

 שלומי לנגר 03-9367136
ראש מ.מ. 

 אורנית

 מנכ"ל איצ'ה מאיר
 

shomron@enviosh.org.il 
 

www.enviosh.org.il 
 

 יחידה סביבתית
 אזורית

הםוש  
 

חבל מודיעין שהם, 8ת.ד.    
  03האודם  
03163  

 מ. מקומית שהם

03-9711825 
 

03-9731091 
03-9711825 

 ראש המועצה
 גיל ליבנה

33-3003383 

 אמיר תאר
 

amir@shoham.muni.il 
 

www.shoham.muni.il 
 

 יחידה סביבתית
רית אזו  

 טייבה

  8ת.ד.   זמר, טייבה
 טייבה המשולש

03033 

09-7992590 
 טלפקס:

300-6383008 

 ראש העיר 33-0333333
 ויו"ר ו. ממונה
 פאיק עודה

 שייח' יוסף מוראד
 

sh_morad@smile.net.il 
 

 

 יחידה סביבתית
  עירונית 
 מודיעין

רעות-מכבים  
תביבתייחידה ס  

עמק לוד –גזר   
 
 

חידה סביבתיתי  
 ירוניתע

 לוד

רעות-מודיעין, מכבים  
 
 
 

 גזר,עמק לוד
 
 
 

 לוד

, 8רח' התלתן  
מודיעין  8ת.ד. 

08033 
 

 קיבוץ נען
 מועצה אזורית

3013גזר   
 

 8רח' מודיעין 
 לוד

31-3000030 
 
 
 

08-9274000 
08-9274065 

 
 

08-9279642 
 

073-
2396371 

073-
2447265 

08-6489638 
 

 ראש העיר
 חיים ביבס

31-3000383 
 

 פטר וייס
31-3000308 

 
 

 עו"ד יאיר רביבו
08-9279950 

 חן טנא
 
 
 
 

 תלי אוריאלי
 
 

 אייל כהן

Chen_t@modiin.muni.il 
Hagit_s@modiin.muni.il 
 
 
 
Teliu@Gezer-
region.muni.il 
 

מזכירה  -יון ס  
SivanC@lod.muni.il  
 eyalc@lod.muni.il 

 

ביבתיתס מח'*  
  עירית נס ציונה
 

 31-3313136  נס ציונה
 

 תומר רחמים  
 

r@nzc.org.il-tomer 
 

 

                            מחוז ת"אמחוז ת"א                                      ח

mailto:shomron@enviosh.org.il
http://www.enviosh.org.il/
mailto:amir@shoham.muni.il
http://www.shoham.muni.il/
mailto:sh_morad@smile.net.il
mailto:Chen_t@modiin.muni.il
mailto:Teliu@Gezer-region.muni.il
mailto:Teliu@Gezer-region.muni.il
mailto:SivanC@lod.muni.il
mailto:eyalc@lod.muni.il
mailto:tomer-r@nzc.org.il
mailto:tomer-r@nzc.org.il
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 אביבאביבאביב---מחוז תלמחוז תלמחוז תל      

שם 
 האיגוד/יחידה

רשויות 
 שותפות

 אינטרנט E-MAIL מנהל/ת יו"ר פקס טלפון כתובת

  סביבתית יחידה  
 עירונית

 בת ים             

 רחוב נורדאו  בת ים
ת.ד.    80
 םבת י  83

63833 

03-5556056 
 מזכירה: שרון
33-6660303 

 

03-5556018 
 

 ראש העירמ"מ 
 בפועל 

 יוסי בכר

טלי קפלן 
  פיניש

 

 

Tali_k@bat-yam.muni.il 
 שרון מזכירה
Sharon_t@bat-yam.muni.il 
 

www.bat-yam.muni.il 
 

 סביבתית יחידה  
  אזורית

 אזור –חולון 

 80הרוקמים  חולון, אזור
אזור 

התעשייה 
 חולון

03-6536040 
 

03-5583015 
 

 ראש העיר
 מוטי ששון

 
 

איזבלה דר' 
קאפי  
 

afick@holon.muni.il 
חני–מזכירה   

haniz@holon.muni.il 

www.holon.muni.il 
 

 יחידה  סביבתית
  עירונית

 רמת גן       
 

  03הרצל  רמת גן
 גן-רמת

03-6794700 
 

 העירראש  03-0030086
ישראל -ר"ג

 זינגר
  

 יעל קפלן
 
 

 

yael-kap@ramat-gan.muni.il 
sorin@ramat-gan.muni.il 
 

www.ramat-gan.muni.il 
 ס. מנהל

 סורין סולומון
330030033 

 
 סביבתית יחידה   

  עירונית
 הרצליה

 0הנדיב  הרצליה
 8ת.ד. 

הרצליה 
00833 

09-9548640 
33-3601336 

 

 ראש העיר 09-9512092
 משה פדלון

-33-3638633 

 הילה אקרמן
 

hila_a@herzliya.muni.il  
מזכירה-כלנית  

calanit@herzliya.muni.il 
 -עירית 

iritg@herzliya.muni.il 

www.herzliya.muni.il 
 

 סביבתיתיחידה 
   עירונית
 יפו –תל אביב 

 
 יחידה סביבתית

 עירונית
 בני ברק

 תל אביב יפו
 
 
 

 בני ברק

דיזינגוף 
 ת"א    033

03000 
 

ר' ירושלים 
 בני ברק 61

03-0063133 
 
 
 

03-080336020 

03-5278197 
 
 
 

03-0800663 

 ראש העיר
 חולדאירון 

 
 זייברט חנוך 

33-6000601 

 אדי רפטוב
 
 

מוטי 
 ויסלובסקי

 

Edi_r@tel-aviv.gov.il 
 
 
Vislovski_m@bbm.org.il 

 

 
 
 

 יחידה סביבתית 
 עירונית
 גבעתיים

  העירראש    גבעתיים גבעתיים
 קוניקרן 
 

 yanivrnn@gmail.com ד"ר יניב רונן
yanivr@givatayim.muni.il 

 

mailto:Tali_k@bat-yam.muni.il
http://www.bat-yam.muni.il/
mailto:afick@holon.muni.il
http://www.holon.muni.il/
mailto:sorin@ramat-gan.muni.il
http://www.ramat-gan.muni.il/
mailto:hila_a@herzliya.muni.il
mailto:calanit@herzliya.muni.il
mailto:iritg@herzliya.muni.il
mailto:iritg@herzliya.muni.il
http://www.herzliya.muni.il/
mailto:Vislovski_m@bbm.org.il
mailto:yanivrnn@gmail.com
mailto:yanivr@givatayim.muni.il
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   מחוז ירושליםמחוז ירושליםמחוז ירושלים         
שם 

 האיגוד/יחידה
רשויות 
 שותפות

 אינטרנט E-MAIL מנהל/ת יו"ר פקס טלפון כתובת

 איגוד ערים
לאיכות הסביבה 

 יהודה

אפרת, ביתר 
עילית, גוש עציון, 

ר הר אדר, ה
חברון, מעלה 

אדומים, מגילות, 
 קריית ארבע.

גבעת 
המייסדים, 

מעלה 
אדומים 
33083. 

02-5900090 
 לילך–מזכירה 

360-3000300 
 

 

מועצת  יו"ר 02-5900041
 האיגוד

 יהודה אסרף
360-0080011 

 ענת - 6000803
 

 ניצן לויד"ר 
 

nitsan@enviosh.org.il 
yehuda@enviosh.org.il 

מנהלנית -לילך   
lilach@enviosh.org.il 
 
 

www.enviosh.org.il 
 

  סביבתית יחידה  
 עירונית

 ליםירוש

 כיכר ספרא   ירושלים
ע.  8

ירושלים 
38330 

02-6297879 
 

 ראש העיר 02-6297540
 ניר ברקת

 גיל רייכמן
 

rcgil@jerusalem.muni.il 
 

www.jerusalem.muni.il 
 

סביבתית  יחידה    
 אזורית  
 שורק  

 

בית אבו גוש, 
שמש, מטה 

 יהודה

בית  6ד. ת.
שמש 

33333 

02-9909999 
 מוקד בית שמש

 

 ראש העיר 02-9908960
 משה אבוטבול
30-3333138 

 אבי ברכה
 

sviva@tzora.co.il 
 
 
 

  

    

  

mailto:nitsan@enviosh.org.il
mailto:yehuda@enviosh.org.il
mailto:lilach@enviosh.org.il
http://www.enviosh.org.il/
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   מחוז דרוםמחוז דרוםמחוז דרום            

שם      
 האיגוד/יחידה

רשויות 
 שותפות

 אינטרנט E-MAIL מנהל/ת יו"ר פקס טלפון כתובת

סביבתית יחידה 
 ת אזורי

 חבל אילות –אילת 

 80ת.ד.  אילותחבל  –אילת 
אילת 

11833 

 ראש המועצה 31-0300333 31-0300606
 אודי גת

 אסף אדמון
 

 

assaf@eilat.muni.il 
 תמי
  
  

www.eilot.org.il 
www.eilat.muni.il 
 

 איגוד ערים  
 אשדוד 

 חבל יבנה 

אשדוד, בני עייש, 
ברנר, גדרה, 

גדרות, גן יבנה, 
חבל יבנה, נחל 

 שורק

 8שלזינגר  
 80030ת.ד. 

א.ת. אשדוד 
77706 

31-168363328 
31-1683631 

 

 עו"ד צחי אבו 08-8563167
363-

3016301 

 נת רוזןד"ר ע
 

Anat-r@env.org.il 
סיגל –מזכירה   

Sigal-g@env.org.il 
 

www.env.org.il 
 

 ביבתיתסמח' *
 אשדוד

הגדוד  אשדוד
 83העברי 
 אשדוד

 ראש העיר 31-1606000 31-1606388
ד"ר יחיאל 

 לסרי

 ת הוניקמן פרץימי
 

yamit@ashdod.muni.il 
 

 

 יחידה סביבתית  
 עירונית    

 באר שבע

שדרות יצחק  באר שבע
ת.ד  8רגר 

86 

08-010300820 
 

08-0103000 
 

 ראש העיר
 רוביק דנילוביץ'
31-0003133 

 לריסה מלמד
 

Larisam2@br7.org.il 
אינגריד –מזכירה   

sviva@br7.org.il 
 

www.beer-sheva.muni.il 
 
 

 יחידה  סביבתית  
 אזורית

 נגב מזרחי

 833ת.ד.   ערד, תמר,  ירוחם.
 3רחוב חן 

 13833ערד 

08-9953224 
 

ערדראש העיר  08-9952747  
 טלי פלוסקוב

363-138333 

 איילה אברהמי
 

ayalag@negevenv.org.il 
אורלי-מזכירה  

orlish@negevenv.org.il 
                                          
  

www.arad.muni.il 
 

 יחידה  סביבתית  
 אזורית  

 נגב מערבי  

אופקים, אשכול, בני 
שמעון, מרחבים, 

 נתיבות, שדות נגב

כיכר יהדות 
 0צרפת 
 8ת.ד. 

נתיבות 
13033 

ראש העיר  31-3303360 31-3303361
 נתיבות

 יחיאל זוהר

 שחר יסינובסקי
 

Shachar_59@walla.com 
 
 

 איגוד ערים    
 נפת אשקלון

אשקלון, באר 
טוביה, חוף 

אשקלון, יואב, 
לכיש, קריית גת, 

קריית מלאכי, 
שדרות, שער הנגב, 

 שפיר

עליית הנוער 
אשקלון  0

01060 

08-6766001-0 
 

 ראש העיר 08-6766011
 איתמר שמעוני
31-0030313 

 קרן ארז
מנהלת  מ"מ

 האיגוד
 

keren@e-a.org.il 
שגית –מזכירה   

sagit@e-a.org.il 
  

 
 

mailto:assaf@eilat.muni.il
http://www.eilot.org.il/
http://www.eilat.muni.il/
mailto:Anat-r@env.org.il
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http://www.arad.muni.il/
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שם      
 האיגוד/יחידה

רשויות 
 שותפות

 אינטרנט E-MAIL מנהל/ת יו"ר פקס טלפון כתובת

 ביבתיתסמחלקת 
 אשקלון

 

מרכז נפתי    אשקלון
 אשקלון  

 3338ת.ד 
01833 

ש העיר רא 08-6792520 08-6792247  
 איתמר שמעוני

 נופר שואט אוזנה
 

nofar-s@ashkelon.muni.il 
 

 

 יחידה סביבתית 
 רהט     

רהט  1ת.ד.  רהט
16360 

08-9914954 
טלפקס 8-9914817

-  
 

 ראש העיר 31-3383683
פאיז אבו 

 סהיבאן
31-3380136 

 אין כרגע מנהל
 

abedkhmaysa@gmail.com 
 
 

 יחידה סביבתית
         אזורית

  –ערבה תיכונה 
 
 
 

מ.א. 
ערבה ה
 תיכונהה

 מרכז ספיר 
ד.נ. ערבה 

86825 

31-06300302028 
31-3630080 

08-6581487 
31-0630000 

 ד"ר אייל בלום
 

 יעל חביב
 

 שי זינדרמן
 מזכיר המועצה

 

 sviva@arava.co.il -  -יעל חביב 
 
shaiz@arava.co.il  

אלינור -מזכירה    
moetsa@arava.co.il 
 

www.arava.co.il 
 

סביבתית יחידה 
 אזורית

 –רמת הנגב 
 מצפה רמון

 רמת נגב
 

צה וד.נ. חל
16686 

31-0600888 
31-0600801 
31-0600830 

31-0600883 
31-0600833 
08-6564199 
 ישיר

 שמוליק
 ריפמן

 עלית וייל  שפרן
 

alit@rng.org.il 
הילה -מזכירה   

hilak@rng.org.il 
  

www.rng.org.il 
 

 יחידה סביבתית    
   יתיתיתעש

 נאות חובב

 חובב נאות
 אזור תעשיה 

 303ת.ד. 
 10830ב"ש 

08-6543101/7 
31-060388021 

08-6543130 
 

 ראש המועצה
 אנדריי אוזן

 ניר חסון
 

מעיין –מזכירה   
maayan@ neho.org.il 
nirh@neho.org.il 

www.neho.org.il 
 

 יחידה סביבתית
 נווה מדבר

 

 נווה מדבר
  

יצחק רגר 
88  

 633ת.ד. 
באר שבע 

10833 

08-6202555 
 
 

הראש המועצ 31-0068818  סלמאן אבן חמיד 
 

slman@nevemidbar.org.il 
טובה -מנהלת לשכה   

lishka@nevamidbar.org.il 
 

 

 חלקהמ*
 סביבתית 
 בני שמעון

צומת בית  בני שמעון
 קמה

              
ד.נ הנגב 

16333 

 אלון בוטבין  31-3386138 31-3386133
 

 [alonb@bns.org.il] אלון בוטבין
 

 

 

mailto:nofar-s@ashkelon.muni.il
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