
  13.3.2018מעודכן  -בעלי תפקיד בארגון  
  

 ועדות  טלפון  שם  תפקיד   דוא"ל

barakdisinfecting@walla.com   054-4901628  יו"ר  יו"ר הארגון  ברק אריאלי 

 gal@rpc.co.il   050-4578917  דובר הארגון   גל כהן 
 דוברות ויחסי ציבור

 עבןדה  לנוהל<  
 rita@cohen-hadbarot.com   050-8686060  חבר הוועדה  אלי כהן 

 talweinberg@yahoo.com   050-5862828  חבר הוועדה  טל ווינברג 

 rafi.hefetz@adama.com   052-6056047  יו"ר   רפי חפץ 
 ועדת  הכשרות 

 עבןדה  לנוהל< 
 Sharony@neto.net.il   052-3110000  חבר ועדת  שרון שינה

חבר ועדת  אלברט אביב  albert.drbug@gmail.com   054-4473732  ההכשרות 
 ההכשרות 

 natf@014.net.il   052-3688894  נציג הארגון   נתן פלהיים 

נציגות הארגון מול 
 "ס ההמשרד להג

 rafi.hefetz@adama.com   052-6056047  נציג הארגון   רפי חפץ 

 amos@ipest.co.il   054-3038585  נציג הארגון   עמוס לביא 

 talweinberg@yahoo.com   050-5862828  חבר הוועדה  טל ווינברג 

boaz@hamadbir.com   052-3615577  יו"ר  בועז קייזרמן 
הוועדה לכתיבת 

 נוהל הדברה אחיד 

 hadbarot@gmail.com   050-5343111  גזבר  איתי משה 
 גזברות 

 lugassy3@bezeqint.net   052-6268860  מורשה חתימה  אלי לוגסי 

lugassy3@bezeqint.net   052-6268860  ועדת הביקורת  יו"ר   אלי לוגסי 
 עבודה לנוהל< 

 

 nilulvaad@gmail.com   050-8586486  חבר הוועדה  דרור מיכאלי 

 eranport@gmail.com   050-2222392  חבר הוועדה  ערן פורת 

 rita@cohen-hadbarot.com   050-8686060  ועדת הטבות  יו"ר הוועדה  אלי כהן
   רוני עילם  ielam@bezeqint.net   050-5303703 לחברים 

 info@reshet770.co.il   050-4141270  יו"ר  שלום לוי 
 ועדת הרווחה 

 עבודה נוהל< 
 meirki87@gmail.com 052-3737374 ביחג דרור'  

 yanivzionit@gmail.com 053-4507005 ציונית יניב  

 yatushb@012.net.il   050-7682578 יו"ר     עמיעז בן חברון 
 ועדת האתיקה 

 Hamadbir1@gmail.com   053-7201636  חבר הוועדה  שי בר 

 יו"ר  משה גבריאל 058-5123451  

ם י ז ר כ מ ה ת  ד ע   ו

 davidboss@walla.co.il        050-8866281 חבר הוועדה   דודי בוזגלו 

 gavrielmoshe43@gmail.com   052-3688894 חבר הוועדה   נתן פלהיים 

 mr18@zahav.net. i l  חבר הוועדה   משה ריחן  050-6952925          

 mutzafi_y@mail.tel-aviv.gov.il 057-2503300  חבר הוועדה   קובי מוצפי 

 g r a n i t y @ g m a i l . c o m ן גרניט 050-5408086       רו  חבר הוועדה       י

 חבר הוועדה  אלדד שוחט  eldadanat@walla.com       050-3002550 ועדה לענייני אכיפה 

 yanivzionit@gmail.com     053-4507005 חבר הוועדה   יניב ציונית 

 in fo@agrota l .co. i l  יו"ר   דני ייגר    052-2538234           

ועדה לענייני תוויות 
 תכשירי הדברה 

 e r e z @ r i m i . c o . i l י 052-2647436            ח ר ז מ ז  ר  חבר הוועדה   א

 h i le lmo@gmai l .com  חבר הוועדה   משה הלל 054-8302961         

 zioselya@gmail.com         050-6462038  חבר הוועדה   ציון אליהבן 

 boaz@hamadbir.com        052-3615577 חבר הוועדה   בועז קייזרמן 

 yigal@pes-con.com          050-8825222 מנהל האתר   מירב  יגאל      
    אתר האינטרנט

          עבודה נוהל
 

       irgunhamadbirim@gmail.com  058-6096193 י גדל עה  ו ן       הנ ת  מזכירת הארגו ו ר י כ ז      מ
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