
טלפון בעבודהשםסוג רשותרשות מקומית

046119050מחאמיד עבד אלפתאחעירייהאום אל פחם

בראן'מחמוד געירייהאום אל פחם

086224775'אורן פרגעירייהאופקים

בוכניק אברהםעירייהאופקים

089963750נעמני מוטיעירייהאופקים

086224775נפי זיגלעירייהאופקים

037402413אוליאל קוביעירייהאור יהודה

037402402לנג פנחסעירייהאור יהודה

046108833יהודה מימוןעירייהאור עקיבא

086367551זלוטניק ארןעירייהאילת

086367551חדידה אילןעירייהאילת

039078154אלעל אברהםעירייהאלעד

039078154אריאל עוזיעירייהאלעד

039078175טוביאנה משהעירייהאלעד

039078154כביה מרדכיעירייהאלעד

039061618להב אודיעירייהאריאל

039061618נובוסלסקי אליעירייהאריאל

088659771אביר סמי סלומוןעירייהאשדוד

088650772איטח אריהעירייהאשדוד

088650771בן דוד יורםעירייהאשדוד

089366051דוד בן שיטריתעירייהאשדוד

088650771זאידל מיקיעירייהאשדוד

088545163זפרני ארזעירייהאשדוד

089568249חטואל דודעירייהאשדוד

088650771להבה דודועירייהאשדוד

089568252לוי צורי שאולעירייהאשדוד

נתנאל מתן אליאסעירייהאשדוד

088545485עיאש גבריאלעירייהאשדוד

009568251רמית מלכובעירייהאשדוד

0534867371שץ בועזעירייהאשדוד

679246508אילן גוזלקרעירייהאשקלון

086792250אליאסי משהעירייהאשקלון

086792332גרינפלד יוסיעירייהאשקלון

זיו הראלעירייהאשקלון

086792405יהונתן עובראניעירייהאשקלון

086792332יובל שלוםעירייהאשקלון

086792332מור יוסף חייםעירייהאשקלון

086792325מישל ברקעירייהאשקלון

086792224פרץ חנניהעירייהאשקלון

089908332רפי קדושעירייהאשקלון

עזי חזקיהעירייהאתרים בחוף תל אביב

046281522אבו מוך ריאדעירייהבאקה אל גרביה

086840177אבי בן שושןעירייהבאר שבע

אביתר גדוןעירייהבאר שבע

0732646333אופיר אבניעירייהבאר שבע

086231231טייב שיעירייהבאר שבע

0508369808ליבת לסריעירייהבאר שבע

086840177נתנאל מרליעירייהבאר שבע

טים ומנהלי החירום ברשויות המקומיות"איגוד הקב

אלפון חברים
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086840177סבן יוסיעירייהבאר שבע

086231231עלימה מאירעירייהבאר שבע

086844140רועי עזרןעירייהבאר שבע

רן עסיסעירייהבאר שבע

086840177שאול כהןעירייהבאר שבע

046584330אבידן עמיאלעירייהבית שאן

026298181אלימלך צחיעירייהבית שמש

029909831בן הרוש יהודהעירייהבית שמש

ניסים אלימלךעירייהבית שמש

0299009746עידו אדמוניעירייהבית שמש

029909928רצאבי אלדדעירייהבית שמש

025888000דאהר' פראגעירייהביתר עילית

025888106רוזברגר אליהועירייהביתר עילית

שלמה בן חייםעירייהביתר עילית

036157625אברהם יגאלעירייהבני ברק

036157621אלמוג אפיעירייהבני ברק

אסף פלגעירייהבני ברק

036157624בר דודעירייהבני ברק

036157626ברוכי אמירעירייהבני ברק

036157623וקסברג משהעירייהבני ברק

037632626יצחק יונהעירייהבני ברק

036157626כהן אלוןעירייהבני ברק

036157633נוגלבלט חייםעירייהבני ברק

036157629סבן משהעירייהבני ברק

036157625פרידמן שמוליקעירייהבני ברק

036157636קורין עופר אברהםעירייהבני ברק

036157636שדה אסףעירייהבני ברק

036157636תרועה רפאלעירייהבני ברק

035556336גורלי משהעירייהבת ים

035556336גל ניסיםעירייהבת ים

035556336חזוני שלומיעירייהבת ים

035556336שפיגל עמיעירייהבת ים

035319215יואב רעניעירייהגבעת שמואל

036702922אלמוג רונןעירייהגבעתיים

036702922חבושה רפיעירייהגבעתיים

036702922קלינה אילןעירייהגבעתיים

086563199ביטון עמיעירייהדימונה

086563247כהן מוטיעירייהדימונה

0865613197רוזיליו ציוןעירייהדימונה

097759577בן יהודה נעםעירייההוד השרון

097789577זכאי שריקיעירייההוד השרון

097759577מעברי זכיעירייההוד השרון

097759577שבת אברהםעירייההוד השרון

אביב אברהםעירייההרצליה

099719427איתי בן שבתעירייההרצליה

099719431בועז מייזלעירייההרצליה

099719424ברויטמן אביעירייההרצליה

ניסימוב (ו'ג)יוסף עירייההרצליה
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0463036412איציק נחמניעירייהחדרה

046303642מיכאלי שמואלעירייהחדרה

0463036412ציונית יצחקעירייהחדרה

אלי לוטןעירייהחולון

035027074אפרת הוליעירייהחולון

0350277115בנימיני אריקעירייהחולון

035027204יוחאי מדרעירייהחולון

035086127כהן חייםעירייהחולון

035026127שי מדיניעירייהחולון

035086126שלו דרורעירייהחולון

035026127שלומי מנשהעירייהחולון

אושרי כליףעירייהחיפה

048356436גנקין פיטרעירייהחיפה

048356748דורון קלייןעירייהחיפה

048356523זילברמן יאירעירייהחיפה

יוסף טורמןעירייהחיפה

048356277ליאוניד רזניקעירייהחיפה

עידן בודקעירייהחיפה

048356748רוזן אביעירייהחיפה

אן'שמעון געירייהחיפה

046790200חן נועםעירייהטבריה

046712250יוסי אסרףעירייהטבריה

ועקנין (עמי)עמרם עירייהטבריה

0523080452אחמד מסארוהעירייהטייבה

0722563400עפיף גאברעירייהטייבה

099665477אבו חיט ראסםעירייהטירה

099665474מוחמד עבד אלחיעירייהטירה

099665477פדילה אוסאמהעירייהטירה

אילן מויאלעירייהטירת הכרמל

048547011בלס יואבעירייהטירת הכרמל

048547008חזי מנשהעירייהטירת הכרמל

048547001חיקי ניסיםעירייהטירת הכרמל

משה בן הרושעירייהטירת הכרמל

047794714ה סלמה'רוזעירייהטירת הכרמל

049943099אבו רומי רחיבעירייהטמרה

אביב כהןעירייהיבנה

088595107אלכס שאול ביידיןעירייהיבנה

089433412ציון דודעירייהיבנה

035391238אוריון חייםעירייהמונסון- יהוד 

0545467164יצחק אפטרעירייהמונסון- יהוד 

049596044ביטון חייםעירייהיקנעם עילית

אביאל ינאיעירייהירושלים

026298181אופיר כהןעירייהירושלים

026298181אלעד כהןעירייהירושלים

026298181באדר נעיםעירייהירושלים

026298181בורנשטיין משהעירייהירושלים

026298181בן אדיבה אסנתעירייהירושלים

026298181בן עמי שלמהעירייהירושלים
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026298181ברבש אוריתעירייהירושלים

026298181ברמץ משהעירייהירושלים

גדי חוריעירייהירושלים

026298181גיספאן איתיאלעירייהירושלים

026298181דהאן אנדרייעירייהירושלים

026298181דניאל יודבורובסקיעירייהירושלים

026298181דרעי משהעירייהירושלים

026298181חמו מיריעירייהירושלים

026298181חנוכה צחיעירייהירושלים

026298181טוקר טוביהעירייהירושלים

יוסי אלמוגעירייהירושלים

026298181כהן שלמה עמיחיעירייהירושלים

026298181מאיר בוהדנהעירייהירושלים

026298181מלכה מיכאלעירייהירושלים

026298110מרדכי שוורץעירייהירושלים

ניר נחמדעירייהירושלים

02629818ספיר סריעירייהירושלים

עוזי חןעירייהירושלים

026298181עידו דקלעירייהירושלים

026298181קין רביבעירייהירושלים

026298181רוזנברג אבידןעירייהירושלים

026298181רון שיעירייהירושלים

026298181שלום בן מגןעירייהירושלים

026298181שקד שביטעירייהירושלים

026298181תומר בן ציוןעירייהירושלים

035086127יעקב אביטלעירייהכפר הנוער מקוה ישראל

098988248ארוך נועםעירייהכפר יונה

098971187ירון חוכימהעירייהכפר יונה

097649200אבן חייםעירייהכפר סבא

097649123גמליאל אביעירייהכפר סבא

048356838זייד שיעירייהכפר סבא

097649276ירון יופהעירייהכפר סבא

097636634נח חיימסוןעירייהכפר סבא

סנדלר אביעירייהכפר סבא

097638478קזס אלעדעירייהכפר סבא

039754907חאני עאסיעירייהכפר קאסם

039754925עארף עיסאעירייהכפר קאסם

039754900צאלח פריגיעירייהכפר קאסם

049085552איבגי פנינהעירייהכרמיאל

049085553בטאן דודעירייהכרמיאל

049085550גיל דהןעירייהכרמיאל

049085551ישראלי שמואלעירייהכרמיאל

049085550משה לויעירייהכרמיאל

089279977ארמנד דייןעירייהלוד

089279732בן אליהו איתןעירייהלוד

089279075בני בן ברקעירייהלוד

089279977דיין אליעירייהלוד

089279732ויינשטוק משהעירייהלוד
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089279075ה בני`סמדגעירייהלוד

089279075עובד הרצלעירייהלוד

046507789אבקסיס מוטיעירייהמגדל העמק

046507789מורד אבנרעירייהמגדל העמק

089726190אסף בלנקנשטייןעירייהמודיעין מכבים רעות

089394666דודי קדושעירייהמודיעין מכבים רעות

089726191יהונתן צדקהעירייהמודיעין מכבים רעות

089726218יוסי לנמןעירייהמודיעין מכבים רעות

089726027יעקב כהןעירייהמודיעין מכבים רעות

יצחק חןעירייהמודיעין מכבים רעות

089726190כהן שמוליקעירייהמודיעין מכבים רעות

0891409000איציק אלחדדעירייהמודיעין עילית

089140925(יוני)ברנפלד יונה עירייהמודיעין עילית

גוטרמן שוקיעירייהמודיעין עילית

לימור לויעירייהמודיעין עילית

089140903רי פארחה'פחעירייהמודיעין עילית

089140900קירשבוים יאירעירייהמודיעין עילית

שלומי כהןעירייהמודיעין עילית

025908702גלאנטי מוטיעירייהמעלה אדומים

025908700טוויטו ניסיםעירייהמעלה אדומים

נועם הרושעירייהמעלה אדומים

025908700נעמי גיגיעירייהמעלה אדומים

עידן סידוףעירייהמעלה אדומים

049973124סויסה אביעירייהתרשיחא-מעלות

049879801מרלי יצחקעירייהנהריה

באזוב מוריסעירייהנס ציונה

יוני יונתןעירייהנס ציונה

089383825לוי ירוןעירייהנס ציונה

049118225אסתייה מאמוןעירייהנצרת

046459308נבאל שחודעירייהנצרת

046478944ארז אטיאסעירייהנצרת עלית

046478861שמואל כהןעירייהנצרת עלית

אושרי אטיאסעירייהנשר

048299210אלימלך דודעירייהנשר

ביטון משהעירייהנתיבות

עמר חנןעירייהנתיבות

089943058שחר יסינובסקיעירייהנתיבות

0506936640שלומי בוסקילהעירייהנתיבות

089930270שרון אמסלםעירייהנתיבות

098607602אביגיל דייןעירייהנתניה

095603137אילן אברהםעירייהנתניה

098603293אלון אהרוןעירייהנתניה

098603432אלירן איבגיעירייהנתניה

098603370זכות משהעירייהנתניה

098607602חן רפאלעירייהנתניה

098606587יוסי ברעירייהנתניה

יוסף אדריעירייהנתניה

098608853כרמי רחמיםעירייהנתניה



טלפון בעבודהשםסוג רשותרשות מקומית

טים ומנהלי החירום ברשויות המקומיות"איגוד הקב

אלפון חברים

098603435ליאור אלועירייהנתניה

מאיר לויעירייהנתניה

098606537מזל דסהעירייהנתניה

098603219סוזי פקרעירייהנתניה

עידו אלימהעירייהנתניה

098608805קורן אריאלעירייהנתניה

098603137קרין דעדושעירייהנתניה

098603218תמם שושנהעירייהנתניה

046743778חלאילה אחמדעירייהנין`סח

049956244מוטי בן עזראעירייהעכו

סולטן אבו נמירעירייהעכו

046520304אדרי אביעירייהעפולה

046520301אעידן אורןעירייהעפולה

046740292בדארנה חסןעירייהעראבה

048789670פדל אחמדעירייהעראבה

089951763ליאור הירשעירייהערד

039113727אבי חלביעירייהפתח תקוה

039113436אורן טבועירייהפתח תקוה

איתן שטיעירייהפתח תקוה

097649350אלמוג טוביעירייהפתח תקוה

039119496אלעד טווילעירייהפתח תקוה

039113985גיורא לויעירייהפתח תקוה

0546733113זינר שיעירייהפתח תקוה

יבגני ספיבקורעירייהפתח תקוה

039053124יובל לויעירייהפתח תקוה

מאור מוראיעירייהפתח תקוה

מור ורמןעירייהפתח תקוה

039052400סנדלון יריבעירייהפתח תקוה

039114513עמית איזנברגעירייהפתח תקוה

039052400פז פרנקועירייהפתח תקוה

039114512רונן שמשעירייהפתח תקוה

053313919רן שמואל זהביעירייהפתח תקוה

039113436שריקי איציקעירייהפתח תקוה

0772040833גלאס רועיעירייהצפת

046927453מוטעי אליעזרעירייהצפת

046927453נפתלי כהןעירייהצפת

046927453רוני מרדכיעירייהצפת

098780388זכי אזבארגיעירייהקלנסווה

נאטור האלהעירייהקלנסווה

035311175טולדנו אביעירייהקרית אונו

035311175טל שחרעירייהקרית אונו

035121168סויסה סמדרעירייהקרית אונו

035311175עדי מעוזעירייהקרית אונו

035348118שטרן אליעירייהקרית אונו

048478033ישראל אורנשטייןעירייהקרית אתא

048780829כהן צדוקעירייהקרית ביאליק

086878350אלקובו גביעירייהקרית גת

086874766חביבה טלעירייהקרית גת
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טובול חייםעירייהקרית גת

086878350טובול יוסיעירייהקרית גת

086878350יצחק גואטהעירייהקרית גת

086878350מתן חי אדריעירייהקרית גת

048761414קרילקאר דניאלעירייהקרית ים

יריב אלבזעירייהקרית מוצקין

048807001מחמוד שנאןעירייהקרית מוצקין

088500877יוסף אריהעירייהקרית מלאכי

046908466אריה דקלעירייהקרית שמונה

046908480בנימין דהריעירייהקרית שמונה

046908507ליאור כהןעירייהקרית שמונה

039007379אבי ארזעירייהראש העין

037500653אודי דחבשעירייהראש העין

039007377דחבש אחיעזרעירייהראש העין

039007376יצחק דניאלעירייהראש העין

אדמונד קשת מיימוןעירייהראשון לציון

039484090אודסר שיעירייהראשון לציון

0527707706אריה עמיתעירייהראשון לציון

039484095באיוך אבייעירייהראשון לציון

039484091ליאור בן אברהםעירייהראשון לציון

039519899ליאור חרזיעירייהראשון לציון

039435642נרומברג אדיעירייהראשון לציון

039519899קרת יגאלעירייהראשון לציון

099480477שרון קווה שטולעירייהראשון לציון

089914848אלהוזייל אחמדעירייהרהט

089914848יוסף אלעוברהעירייהרהט

0899144848שאדי אלהוזיילעירייהרהט

089392351אופיר מזרחיעירייהרחובות

אוריה ברזילאיעירייהרחובות

089392348אייל לויעירייהרחובות

089392338אסף קאופמןעירייהרחובות

089392341זרחי אליצורעירייהרחובות

089392354יניב ירימיעירייהרחובות

089392380שרעבי בצלאלעירייהרחובות

089771883אבבה ביינסאיןעירייהרמלה

089771680אלוני דורוןעירייהרמלה

039607762חלה ציוןעירייהרמלה

089771699קורן ראובןעירייהרמלה

089771567שאול משהעירייהרמלה

אבי סרוסיעירייהרמת גן

037408824אלי בלאליעירייהרמת גן

037522038בוסקילה שלמהעירייהרמת גן

036753648ברסלבסקי איגורעירייהרמת גן

036759053גלי זהרעירייהרמת גן

036753647סויסה רמיעירייהרמת גן

036753648קפאח חייםעירייהרמת גן

רונן יפתעירייהרמת גן

036758513רמי קלייןעירייהרמת גן
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036759050שומרוני שמעוןעירייהרמת גן

035483841אריאל דוידיעירייהרמת השרון

035483888חיון אברהםעירייהרמת השרון

נתן ורדיעירייהרמת השרון

035483832סיגל סימן טובעירייהרמת השרון

035408564ציגלמן חייםעירייהרמת השרון

097613545אמיר עיישעירייהרעננה

097450345אסף גריידיעירייהרעננה

097610434ארנולד סטרקוביץעירייהרעננה

097610280בכר צלילעירייהרעננה

098990839גבי דהןעירייהרעננה

097610226גיל דביריעירייהרעננה

097610282סלומון-מירב אזרדעירייהרעננה

097610280פישמן משהעירייהרעננה

086890850שניאור דודעירייהשדרות

049059190סלותי עמאד אחמדעירייהשפרעם

035218443אבי דודעירייהיפו-תל אביב

037241877אבי פרמוןעירייהיפו-תל אביב

035218333אבישי מנקסעירייהיפו-תל אביב

035218425אהרוני דודעירייהיפו-תל אביב

037241884איציק צפרוטעירייהיפו-תל אביב

035218333אלון רווחעירייהיפו-תל אביב

035218333גלובקה רםעירייהיפו-תל אביב

035218333דוד קרקוברעירייהיפו-תל אביב

035218333דלבריאן יעקבעירייהיפו-תל אביב

035216449דניאל בדליעירייהיפו-תל אביב

03728333זהבית בטיטועירייהיפו-תל אביב

035218333חסון חייםעירייהיפו-תל אביב

035218333טל ירוןעירייהיפו-תל אביב

יגאל יוסףעירייהיפו-תל אביב

יהודה חכמוןעירייהיפו-תל אביב

035218333לוי עדיעירייהיפו-תל אביב

לירון כוכביעירייהיפו-תל אביב

035218924מירון פלדעירייהיפו-תל אביב

037241877נוי שעיביעירייהיפו-תל אביב

037241885נטלי אשכנזיעירייהיפו-תל אביב

089392337נטע אלוןעירייהיפו-תל אביב

035218333פרץ חנןעירייהיפו-תל אביב

035218333צבי בן ישיעירייהיפו-תל אביב

035218333קדר אילעירייהיפו-תל אביב

035218393רוקח אריהעירייהיפו-תל אביב

רותי נשיאעירייהיפו-תל אביב

035218333שהרבני אדיעירייהיפו-תל אביב

035218333שי מזרחיעירייהיפו-תל אביב

046518855אלמוחמד עלימועצה אזוריתאל בטוף

046388561יהודה זרקהמועצה אזוריתאלונה

086208901אטרש חסןמועצה אזוריתאלקסום

089929154אילן קויט איזקסוןמועצה אזוריתאשכול
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089929174סעד אלדד-גדמועצה אזוריתאשכול

089929150פדידה אברהםמועצה אזוריתאשכול

088509842איש רם עופרמועצה אזוריתבאר טוביה

088509840יזרעאל מנחםמועצה אזוריתבאר טוביה

046295807עוביד זועבי זיידמועצה אזוריתבוסתן אלמרג

אפללו יגאלמועצה אזוריתבני שמשון

086257956בת אל נזרימועצה אזוריתבני שמשון

נעם רזמועצה אזוריתבני שמשון

029943320הדס צור גוזלןמועצה אזורית(ערבות הירדן)בקעת הירדן 

089399993עופר מאירמועצה אזוריתגבעת ברנר

088549116הרפז שמעוןמועצה אזוריתגדרות

029959400דניאל הנדסוןמועצה אזוריתגוש עציון

029939926(י`פינצ)הרשלר פנחס מועצה אזוריתגוש עציון

029939928וילף אסףמועצה אזוריתגוש עציון

089274060מגורי כהן אליקמועצה אזוריתגזר

089408230רוני ברכהמועצה אזוריתגן רווה

039000600יונגרמן אהודמועצה אזוריתדרום השרון

039000640סבן יואבמועצה אזוריתדרום השרון

039000600שור ארזמועצה אזוריתדרום השרון

039000602תמר בכנהיימרמועצה אזוריתדרום השרון

046355251גיא איצקוביץמועצה אזוריתהגלבוע

046533278יובל אסייגמועצה אזוריתהגלבוע

046816385בועז בורנשטייןמועצה אזוריתהגליל העליון

046816301לנגלבלן אסףמועצה אזוריתהגליל העליון

046816391שגב מוטימועצה אזוריתהגליל העליון

046629580מזרחי כדורימועצה אזוריתהגליל התחתון

046628203קהלני אמיתימועצה אזוריתהגליל התחתון

046629200שמוליק ענבמועצה אזוריתהגליל התחתון

029969118יוסי אדרימועצה אזוריתהר חברון

029969171נתנאל בן ישימועצה אזוריתהר חברון

029939393צחור נדבמועצה אזוריתהר חברון

איתי כרמוןמועצה אזוריתזבולון

עמרייה גאלבמועצה אזוריתזבולון

086355816נעים בינהמועצה אזוריתחבל אילות

086355705רוי אפלבאוםמועצה אזוריתחבל אילות

088922117שלמה לחרמועצה אזוריתחבל יבנה

039722846ביטון אלוןמועצה אזוריתחבל מודיעין

039722846פרפלוציק בנימועצה אזוריתחבל מודיעין

039722846שמואל אלגלימועצה אזוריתחבל מודיעין

086775525מרצפי יגאלמועצה אזוריתחוף אשקלון

086775524שרעבי גדעוןמועצה אזוריתחוף אשקלון

048136500בן סירא מאירמועצה אזוריתחוף הכרמל

048136500יזרעאלי גלמועצה אזוריתחוף הכרמל

099596530שחר אריהמועצה אזוריתחוף השרון

088500706נתן ברמועצה אזוריתיואב

088500795רותם לוימועצה אזוריתיואב

026211999שלמה ועקניןמועצה אזוריתע"יש

097960236ירון בלנרו פלגמועצה אזוריתלב השרון
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086871643משולם ירוןמועצה אזוריתלכיש

046818024מכלוף יורםמועצה אזוריתמבואות החרמון

049598485אליאב נהרימועצה אזוריתמגידו

049598467יחזקאל גרוסברדמועצה אזוריתמגידו

029945000דרור סינימועצה אזוריתמגילות ים המלח

049879630זלי אריהמועצה אזוריתמטה אשר

049879630לוי משהמועצה אזוריתמטה אשר

049879746מאיר דניאלמועצה אזוריתמטה אשר

049879612עפרוני ישימועצה אזוריתמטה אשר

0525666215אלירן מושקוביץמועצה אזוריתמטה בנימין

029977210בלונדר מנימועצה אזוריתמטה בנימין

029977287זערור שלמהמועצה אזוריתמטה בנימין

029977184טמיר משהמועצה אזוריתמטה בנימין

יאיר שוסהייםמועצה אזוריתמטה בנימין

029977100כהן דורוןמועצה אזוריתמטה בנימין

029977100ספיר יפתחמועצה אזוריתמטה בנימין

029900857דוד משהמועצה אזוריתמטה יהודה

029900866יאיר אברהםמועצה אזוריתמטה יהודה

029958604צפריר שיפמןמועצה אזוריתמטה יהודה

רן דנינומועצה אזוריתמטה יהודה

046177330גרינברג מנחםמועצה אזוריתמנשה

046177330הרפז עופרמועצה אזוריתמנשה

046177330קורח זוהרמועצה אזוריתמנשה

049105574אמסלם אליעזרמועצה אזוריתמעלה יוסף

0491055740דאודי משהמועצה אזוריתמעלה יוסף

049105574שלוש דודמועצה אזוריתמעלה יוסף

046919800אבי גולולדברגמועצה אזוריתמרום הגליל

מתן פהימימועצה אזוריתמרחבים

036929923בן יהודה אורימועצה אזוריתמרכז מועצות אזוריות

049902017גדעון חייםמועצה אזוריתמשגב

0722602158גל ויסברגמועצה אזוריתמשגב

049902304זרחי אורמועצה אזוריתמשגב

049902381יפתח צדוקמועצה אזוריתמשגב

086208931אברהים אזברגהמועצה אזוריתנוה מדבר

088634208חגי שררהמועצה אזוריתנחל שורק

089303600זנגי אמנוןמועצה אזוריתעיינות

046757640אפרת אורימועצה אזוריתעמק הירדן

יצחק כהןמועצה אזוריתעמק הירדן

דותן פוקסמועצה אזוריתעמק המעיינות

046065402טל גלעדמועצה אזוריתעמק המעיינות

098981519יהודה בן עזראמועצה אזוריתעמק חפר

098973335יהונתן סרימועצה אזוריתעמק חפר

098981519עוקבי יצחקמועצה אזוריתעמק חפר

046520714אברהם אבידןמועצה אזוריתעמק יזרעאל

046520086אלקנה משהמועצה אזוריתעמק יזרעאל

'דגן פריגמועצה אזוריתעמק יזרעאל

נדב אילוןמועצה אזורית(הירדן)ערבה תיכונה 

יואל פלצוקמועצה אזוריתרמת הגולן



טלפון בעבודהשםסוג רשותרשות מקומית

טים ומנהלי החירום ברשויות המקומיות"איגוד הקב

אלפון חברים

046969728יוסף אלימועצה אזוריתרמת הגולן

עומרי חמילבסקימועצה אזוריתרמת הגולן

086564127זנה מרדכימועצה אזוריתרמת נגב

086564128קמחי יעקבמועצה אזוריתרמת נגב

0732230657קרני אילןמועצה אזוריתשדות דן

089938953בביאן רפימועצה אזוריתשדות נגב

0532300163סבאג ישראלמועצה אזוריתשדות נגב

039061115בן פנחס ישעיהומועצה אזוריתשומרון

039061115יהושע חגימועצה אזוריתשומרון

039061115מועלם אלימועצה אזוריתשומרון

039061117קינד גדימועצה אזוריתשומרון

046660035שלו יעקבמועצה אזוריתשומרון

039061115שמחי יהונתןמועצה אזוריתשומרון

גולן גנםמועצה אזוריתשער הנגב

086891548בי אייל`חגמועצה אזוריתשער הנגב

086226601יעקב אסוליןמועצה אזוריתשפיר

086688889בני בן שושןמועצה אזוריתתמר

025332890בר עימאד`גמועצה מקומיתאבו גוש

049568861ריאד סלאחמועצה מקומיתאבו סנאן

098915020שמשון זכריהמועצה מקומיתאבן יהודה

039369482רמי בר לבמועצה מקומיתאורנית

036534565אורבן יורםמועצה מקומיתאזור

036534573קומר אלכסמועצה מקומיתאזור

046433837שלבי מוחמדמועצה מקומיתאכסאל

046365662חלאף אבנרמועצה מקומיתאליכין

046951213טיב'יב ח'נגמועצה מקומיתר'אלעג

097925687זיסמן אריהמועצה מקומיתאלפי מנשה

מרדכי פרטושמועצה מקומיתאלקנה

049865011מונדר שייח אחמדמועצה מקומיתאעבלין

029939356מרלה (יוני)יהונתן מועצה מקומיתאפרת

17705000ליאור אביטןמועצה מקומיתאפרת

089785405מעודה יוסימועצה מקומיתיעקב-באר

046730522פוקרא היתםמועצה מקומיתבועיינה נגידאת

047706088אחמד חסוןמועצה מקומיתבוקעאתא

046981478חוסאם פרחאתמועצה מקומיתבוקעאתא

049058900גדיר חוסיןמועצה מקומיתביר אל מכסור

029700535יהודה דנהמועצה מקומיתבית אל

029970536שלומי מזרחימועצה מקומיתבית אל

086636806רואי בן שושןמועצה מקומיתבית אריה

שי יהושוע יקרמועצה מקומיתבית אריה

086636806שרון אלפסימועצה מקומיתבית אריה

049802220ם סהיר`נגמועצה מקומיתאן'בית ג

049802220עטילה גאזימועצה מקומיתאן'בית ג

עופר בוהרוןמועצה מקומיתבית דגן

046415523גואמיס איברהיםמועצה מקומיתבית זרזיר

046146100מזאריב סוהילמועצה מקומיתבית זרזיר

029909789קריאף אלוןמועצה מקומיתבית שמש

088596150אור חיימוביץמועצה מקומיתבני עייש
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046186481אלון אגםמועצה מקומיתגבעת עדה-בנימינה

046257701ם'האני נגמועצה מקומיתה"בסמ

049832403סואעד עמאדמועצה מקומיתבסמת טבעון

049582965סואעד חירמועצה מקומיתבענה

049964094ואקד מחמודמועצה מקומיתמכר- -דיידה'ג

049963423נאדר קטישמועצה מקומיתוליס'ג

049527907מארון גיריסמועצה מקומיתש גוש חלב"ג

יונס עזאתמועצה מקומיתוליה`לג`ג

039397493מוטלק חסיןמועצה מקומיתוליה`לג`ג

039397493שתווי ויסאםמועצה מקומיתוליה`לג`ג

046100597ורבאן מוחמד חסן`גמועצה מקומיתאל זרקא-סר`ג

046176800מוחמד חלףמועצה מקומיתת במשולש`ג

025360204בק איילמועצה מקומיתגבעת זאב

088595461,אורן שרעבימועצה מקומיתגדרה

088593560בר אשר ציוןמועצה מקומיתגדרה

אמיר גברהמועצה מקומיתגן יבנה

088573289חיים אלימלךמועצה מקומיתגן יבנה

035310877מססה אמנוןמועצה מקומיתגני תקוה

035352014עמית גיספאןמועצה מקומיתגני תקוה

048139400אברהים נבילמועצה מקומיתדבוריה

046969113אבו חוף מוחמדמועצה מקומיתדייר חנא

049886655עומר וסאםמועצה מקומיתדיר אל אסד

046886802חסון רוקןמועצה מקומיתדליה אל כרמל

048301900נסראלדין נסרמועצה מקומיתדליה אל כרמל

036481503שוקרון עמרםמועצה מקומיתהכפר הירוק

026293134פישר יאירמועצה מקומיתהר אדר

046297148דפנה ינאימועצה מקומיתזכרון יעקב

046297147עטיה אלימועצה מקומיתזכרון יעקב

098743578זיאד חרבטמועצה מקומיתזמר

אליהו ליברמןמועצה מקומיתחברון

086868404נאפז אבו לקיעאןמועצה מקומיתחורה

049076911גדבאן גאלבמועצה מקומיתחורפיש

046916955אפללו רןמועצה מקומיתחצור הגלילית

046916902חן ששימועצה מקומיתחצור הגלילית

046186008בן שמעון מרדכימועצה מקומיתחריש

רמי חטבמועצה מקומיתחריש

0490085811חייב אחמדמועצה מקומיתטובא זנגריה

046414007חורי אלברטמועצה מקומיתטורעאן

046708344קיים צביקהמועצה מקומיתיבנאל

049973782ברקאת תאופיקמועצה מקומיתת"ינוח ג

046937511אליהו חייםמועצה מקומיתיסוד המעלה

046557546רה'אג'אלד חג'חמועצה מקומיתיפיע

089204763ציון יחיהמועצה מקומיתירוחם

049568111מועדי סייףמועצה מקומיתירכא

048458110בוקאעי זיאדמועצה מקומיתכאבול

049105122חאג מוסטפאמועצה מקומיתכאוכב

097640215ברעד ינוןמועצה מקומיתצור יגאל-כוכב יאיר

097640215פרלמן נתןמועצה מקומיתצור יגאל-כוכב יאיר
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086591346אלי שקדמועצה מקומיתכסייפה

046166819אלמן רוכןמועצה מקומיתכסרה סמיע

049536131כעביה עאמרמועצה מקומיתרה'אג'כעביה טבאש חג

0548074270סאמר ריאןמועצה מקומיתכפר ברא

עאסי חאתםמועצה מקומיתכפר ברא

049977142סוחריאנו תושיהמועצה מקומיתכפר ורדים

049569844מסאעדה פואדמועצה מקומיתכפר יאסיף

046766949נבסו יחיאמועצה מקומיתכפר כמא

048847656חמדאן קאסםמועצה מקומיתכפר כנא

049705704טהאה עלימועצה מקומיתכפר מנדא

0747558617מען מסאלחהמועצה מקומיתכפר קרע

099583264יגאל רדהמועצה מקומיתכפר שמריהו

046769991ישראל אורימועצה מקומיתכפר תבור

089554781מלכה דניאלמועצה מקומיתלהבים

086512360אבו נאדי כאמלמועצה מקומיתלקיה

046787122גאנם רפעאתמועצה מקומיתגאר'מא

046787122עפו דגאישהמועצה מקומיתגאר'מא

025348579אסולין דודמועצה מקומיתמבשרת ציון

049983750סלאמה יוסראמועצה מקומיתדל כרום`מג

046981137מחמוד אבו סאלחמועצה מקומיתדל שמס`מג

046981137ראאד חטארמועצה מקומיתדל שמס`מג

046728000משה ברלסמועצה מקומיתמגדל

04907900רם בן יאירמועצה מקומיתמגדל תפן

089371129גרינפלד ישראלמועצה מקומיתמזכרת בתיה

049523080אזי יאסין`חגמועצה מקומיתמזרעה

086684023שקמה ארנוןמועצה מקומיתמיתר

046981480והיב אבו סעדהמועצה מקומיתמסעדה

046981480חסן אבו סעדהמועצה מקומיתמסעדה

049575419כאחלה וליאםמועצה מקומיתמעיליא

029941221מרמור חנןמועצה מקומיתמעלה אפרים

046409005בארין חביב אחמד'גמועצה מקומיתמעלה עירון

046402036עלי טאהאמועצה מקומיתמעלה עירון

086595577אביסרור דנימועצה מקומיתמצפה רמון

046519092מוחמד חסןמועצה מקומיתמשהד

מיכאל אדגגמועצה מקומיתנאות חובב

049987140זיאד מטרמועצה מקומיתנחף

046660040לביב מוסטפאמועצה מקומיתור'סאג

אלפסי קובימועצה מקומיתסביון

0506120494יובל עובדמועצה מקומיתסביון

086291111שוחט משהמועצה מקומיתעומר

ידים'ארכאב שח' אריגמועצה מקומיתעוספייא

והב פאדלמועצה מקומיתעוספייא

046786407ליל'סאמר חמועצה מקומיתעילבון

0747673259מרואן אבו ראסמועצה מקומיתעילוט

046086822אבו ליל עותמאןמועצה מקומיתעין מאהל

046981350עמראן מחמדמועצה מקומיתעין קנייא

0508981932פרץ יעקבמועצה מקומיתעמנואל

089972462אבו גויעד סלימאןמועצה מקומיתערערה בנגב
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0773624314רגא אבו מסעודמועצה מקומיתערערה בצפון

049870665איוב רוזימועצה מקומיתפסוטה

0577732506פדול עזיזמועצה מקומיתפקיעין

046399025מרעי אמירמועצה מקומיתפרדיס

077979741סלוים יעקבמועצה מקומיתפרדס חנה כרכור

0779779751שטיין פבלמועצה מקומיתפרדס חנה כרכור

098949551יאסו חגימועצה מקומיתפרדסיה

097928565מנחם פרוטכרמועצה מקומיתקדומים

מתן לסרימועצה מקומיתצורן/קדימה

אבישי כהןמועצה מקומיתקצרין

לוגסי אברהםמועצה מקומיתקצרין

049539279זיו אלימועצה מקומיתטבעון-קרית

029969542גלמן איילמועצה מקומיתקרית ארבע

029969544טנא בנימיןמועצה מקומיתקרית ארבע

025332735הלוי עמיחימועצה מקומיתקרית יערים

רפאל בן דודמועצה מקומיתקרית יערים

086228860ימיני עזראמועצה מקומיתקרית עקרון

097929472איתן קלייןמועצה מקומיתקרני שומרון

097929472קרין מדמוןמועצה מקומיתקרני שומרון

049888065זיאד אבו ימןמועצה מקומיתראמה

046808600זאב שנקרמועצה מקומיתראש פינה

046015003בסיל עלימועצה מקומיתריינה

048308402בן אברהם גדעוןמועצה מקומיתרכסים

049030905שטיין מיכאלמועצה מקומיתרמת ישי

סקר מימוןמועצה מקומיתשבלי

046765644שיבלי סאלחמועצה מקומיתשבלי

086287733אוזן אריהמועצה מקומיתשגב שלום

039723062ויגדור משהמועצה מקומיתשהם

049950960דהן דרורמועצה מקומיתשלומי

049951208סלאח נמירימועצה מקומיתשעב

049059152מאל עילאן'גמועצה מקומיתשפרעם

גיל שנירמועצה מקומיתתל מונד

046189908אופיר אסידוכפר נוערכפר הנוער אלוני יצחק

086408711גרשון אליהוכפר נוערכפר הנוער אשל הנשיא

להט פטריקכפר נוערכפר הנוער בית שמן

רונן צייגרכפר נוערכפר הנוער בית שמן

046160200ארז כהןכפר נוערכפר הנוער בן יקיר

088511944מאיר ברזיליכפר נוערכפר הנוער גבעת וושינגטון

מיכאל בוסקילהכפר נוערכפר הנוער גבעת וושינגטון

0538912136אסף כהןכפר נוערכפר הנוער גלים

איציק אברבנאלכפר נוערכפר הנוער הודיות

039569090אררה דודכפר נוערכפר הנוער ויצו נהלל

046416029לאופר חנוךכפר נוערכפר הנוער ויצו נהלל

מלאכי יזרעאליכפר נוערכפר הנוער זוהרים

026491901יאיר סיניכפר נוערכפר הנוער חוות הנוער הציוני

049842781כהן משהכפר נוערכפר הנוער ימין אורד

088548103קוזניצוב רומןכפר נוערכפר הנוער כנות
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098662222עמי זילברמןכפר נוערכפר הנוער מבואות ים מכמורת

097757005מושקוביץ אסףכפר נוערכפר הנוער מוסינזון

קיסין משהכפר נוערכפר הנוער נחלת יהודה

086776115אשר צביקהכפר נוערכפר הנוער סילבר

099663799דוד אופירכפר נוערכפר הנוער עתיד רזיאל הרצליה

088500706אורי דייגו פיידמןכפר נוערכפר הנוער קדמה

049851251סבג מקסכפר נוערכפר הנוער קציני ים עכו

098993232יהלום חייםכפר נוערכפר הנוער רמת הדסה

מטרני אליכפר נוערכפר הנוער רמת הדסה

04390750שומאף אודיןכפר נוערכפר הנוער שפייה

049846244בי גלעד'גוכפר נוערכפר חסידים

049846022קנופלר יצחקכפר נוערכפר חסידים

אודין שומאףכפר נוערמינהל החינוך ההתישבותי

025705303אורן ברכפר נוערמינהל החינוך ההתישבותי

ישי ירוןכפר נוערמינהל החינוך ההתישבותי

ניסן לוטןכפר נוערמינהל החינוך ההתישבותי

יקוטיאל יהלוםכפר נוערעיינות

כהן אליאבכפר נוערקציני ים אורט אשדוד


