
 שם פרטי שם משפחה שם תפקיד סמל תפקיד שם מחלקה סמל מחלקה

1  הנהלה 1009 מטי צרפתי הרכבי ראש העיר/המועצה 

1  הנהלה 1011 דפנה רבינובי-רביד מנהל כללי 

1  הנהלה 1014 אלון ענבר סגן ראש העיר/המועצה 

1  הנהלה 1316 שלום שקד ראש מטה 

1  הנהלה 5460 יוסף שיש מרכז 

1  הנהלה 5851 יואל  גזבר 

1  הנהלה 16422 נתן בר קצין בטחון 

1  הנהלה 80957 אסתר והבה פרץ מזכיר/ה 

1  הנהלה 80957 רחל כץ מזכיר/ה 

1  הנהלה 80957 לא מאוייש מזכיר/ה   

1  הנהלה 80961 ענת)שולה וינקלר פקיד 

51  אחזקה 9850 שלומי טובים פועל מאומן 

51  אחזקה 15885 גלעד אברהמי שרברב 

51  אחזקה 21820 יוסף פיקס חשמלאי 

412  חשמל/כח 1038 חגי ניר ממונה על כח/חשמל 

412  חשמל/כח 21820 מוריס לובוטון חשמלאי 

413  מים 1070 אביטל פיטוכובסקי ממונה על אספקת מים 

413  מים 1123 זאב זיו גנדלמן סגן ממונה 

413  מים 15885 יוסף ישר שרברב 

414  דלק 1040 יוסף אהרון ממונה על דלק 

415  תחבורה 1042  שלום כץ תחבורהממונה על 

415  תחבורה 7803  אביר אורגיל טון 15נהג משאית מעל 

415  תחבורה 7803  משה דורון טון 15נהג משאית מעל 

415  תחבורה 7803  יצחק טקייה טון 15נהג משאית מעל 

415  תחבורה 7803  אברהם מרדכי טון 15נהג משאית מעל 

415  תחבורה 7806 גיורא בן יהודה נהג אוטובוס 



415  תחבורה 7806 אברהם יונה נהג אוטובוס 

415  תחבורה 7806 רחל יערי נהג אוטובוס 

415  תחבורה 7806 יורם ענקי נהג אוטובוס 

415  תחבורה 7806 נחמיה שלמה נהג אוטובוס 

415  תחבורה 7806  יעקב שפט אוטובוסנהג 

415  תחבורה 80961 ליזה מיגדשיאב פקיד 

417  מזון 1044 לילך פרסקו ממונה על מזון 

417  מזון 1123 אלון הברפלד סגן ממונה 

419  כח אדם 1048 ליאת זוסמן ממונה על כח אדם 

419  כח אדם 1123 מריה קליין סגן ממונה 

420  בריאות 1050 ורד בן ארי ממונה על בריאות 

421  תברואה 1610 לא מאוייש מנהל עבודה   

421  תברואה 20820 לא מאוייש תברואן   

422  הנדסה ובינוי 5944 אלישבע יצחק צימט מזכירת תחום 

422  הנדסה ובינוי 10818 הרצל אלעני מהנדס עיר/מועצה 

424  מידע לציבור 1056 ניצה נדיל ממונה על מידע לציבור 

424  מידע לציבור 1123 אורית דסקל סגן ממונה 

424  מידע לציבור 80957 צביה דורני מזכיר/ה 

424  מידע לציבור 80957 עפרה שהרבני מזכיר/ה 

425  חינוך 1035 מירית דגני ממונה על חינוך 

425  חינוך 1123 מיכל שוורץ גולדבר סגן ממונה 

425  חינוך 20612 חני חנה רוזן רכז הדרכה 

425  חינוך 80961 צפורה שפט פקיד 

425  חינוך 80961 לא מאוייש פקיד   

426  חקלאות 1060 יגאל ברק חקלאית יו"ר/מרכז ועדה 

427  ח"פס 1075 לא מאוייש יו"ר ועדת פס"ח   

429  פסיכולוגיה 1058 שלמה שנהר ממונה על פסיכולוגיה 



429  פסיכולוגיה 10827 קרן גפן פסיכולוג 

429  פסיכולוגיה 10827 אלינוער לבנון פסיכולוג 

490  שרותים חברתיים 1036 טובה הרפניסט ממונה על שרותים חברתיים 

490  שרותים חברתיים 10855 מרב הדסה ארבל עובד סוציאלי 

490  שרותים חברתיים 10855 רחל ברוך עובד סוציאלי 

490  שרותים חברתיים 10855 אסנת גורדון בר עובד סוציאלי 

490  שרותים חברתיים 10855 רויטל מור עובד סוציאלי 

490  שרותים חברתיים 10855 ענת רוטשילד עובד סוציאלי 

491  איכות הסביבה 80650 חיים טל רכז 

563  שרותים וטרינריים 4011 יפים צ'רניאק רופא וטרינר 

9999  תיגבור כוננות 7806 נתנאל קינצלר נהג אוטובוס 

            

 


