
 מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL 
משרד                                                                                                    מרכז הדרכה ארצי

 הבריאות
DIVISION OF TRAIN ING M INISTRY OF HEALTH                                                                                                                          

                   

 

 

 

 לבעלויות על המוסדות לחינוך שלום רב, 
 

 המאושרים על ידנו.אחראי התברואה  במסמך שלהלן מפורטים 

 לחידוש רישיון למוסד חינוכי.על מנת למלא מבחינה מקצועית דוחות ביקורת תברואתית כתנאי  ניתן לפנות לכל אחד ואחת מהם

 האגף. ת התברואנים תתעדכן באופן שוטף והרשימה המעודכנת תובא לידיעתכם באמצעות אתררשימ

העיונה על  לכשיבחר  המוסד  באחראי התברואה. ניתן לפנות גם  למומחים אחרים שאינם מופיעים ברשימה ובלבד  שיעמדו בנדרש  בנוהל

על מנת לקבל   לשכת הבריאות  האזורית,למפקח המחוזי/נפתי לבריאות הסביבה ביש להפנותו  ,טות, כל הדרישות המקצועיות המפור

 .הדרכה וטפסי בקורת

 

 המפקחים המחוזיים ואני עומדים לרשותכם בכל שאלה, 

 

 זאב פיש

 מפקח ארצי לבריאות הסביבה



 

מס' 

 סד'

 מס' טלפון נייד כתובת מיקוד עיר שם פרטי שם משפחה מס' ת.ז.

 054-4933607 42/40הציונות    אשדוד אליק אבייב 314223769 1

 054-7930889 31/10הפלמ"ח    אשדוד ליאנה אומלטוב 323415620 2

 050-3139427 5/6ביאליק    פתח תקוה אלה איטקין 326753854 3

050-7510674 

 052-5411536 א' 60/5בלפור  59378 בת ים אירינה ברשדסקי 319340964 4

 054-5217396 3/18מצדה    בת ים יבגניה ושדלקו 317655694 5

 054-5436029 31/16שד' הפרחים    אשדוד מיה זנשבילי 319364493 6

 054-5377344 13הקנאים  75534 ראשון לציון יוסי זרעוני 27935792 7

 054-4968055 30/20אלי כהן    בת ים אינה חאוסטוב 321916397 8

 054-7656238 28/15קרון אהרון    ראשון לציון סימון סופר 318020641 9

יארוסלבנ סיוטקין 323434175 10

 ה

 054-5233880     פתח תקוה

 050-4705410 9קק"ל  21500 מעלות אולגה עזרן 319631644 11

 054-5585032 98/4הרצל    ראשון לציון סבטלנה פשניציני 317152551 12

 050-2382522 4/6המשורר נתן  42490 נתניה אולגה לוןקפ 327878817 13

) ניידת יכולה  054-4376955 2כניסה  35/6הרשת    בת ים אנה קפרלוב 328746524 14

 להגיע לכל אזור בארץ(



מס' 

 סד'

 מס' טלפון נייד כתובת מיקוד עיר שם פרטי שם משפחה מס' ת.ז.

, 7, דירה 9יצחק שליו    ירושלים שלמה לרמן 69704823 15

 96413ירושלים 
lermansh@netvision.net.il 

 

 

077-7050353 

050-4242127 

 054-5436029       אילן גלבוע 22607907 16

 052-3935334 57/2גנים  44837 אריאל יהושע שלנגר 6062079 17

 052-7287367 ג' 10הפורצים  49207 פתח תקוה רוזליה פישקין 307140657 18

 054-2270144 418ת.ד.  20190 מג'ד אלכרום וליד סגיר 55842280 19

 054-5615092 2/16רבינוביץ  58672 חולון נינה סעידוב 306551466 20

 050-4008534 25/2רבן יוחנן בן זכאי    אלעד רפי טרבלסי 22239107 21

 052-6420111 1632ת.ד.  50200 בית דגן אדי סלומון 69198430 22

 03-6555369     פתח תקוה חב' עובדים בשבילך 23

 050-7919099 34התאנה  71908 רעות שמוליק מולדובן 65084147 24

חב'  25

 "ביוקר"

 03-9216430     פתח תקוה    

 050-7924165 130ת.ד.  25140 כפר מעייליא הודא עסאף 28257400 26

 052-3957166 40עולי הגרדום  40300 כפר יונה שמואל דואק 51378065 27

 054-7272495 43מבצע חורב  84450 באר שבע יעקב ערן 716860 28

mailto:lermansh@netvision.net.il
mailto:lermansh@netvision.net.il


מס' 

 סד'

 מס' טלפון נייד כתובת מיקוד עיר שם פרטי שם משפחה מס' ת.ז.

 050-9900952 204ת.ד.  16940 כפר רינה טאטור סופיאן 2638246 29

 057-3188688 050-4101906     אבישי רייכמן 22870067 30

   zalmen.n@gmail.com     אדוארד שבינסקי 308624204 31

 052-3646781     רמות נפתלי נועה כהן 36354645 32

 050-6471999 דר' לרפואה וטרינרית   משמר השבעה יוגב קאופמן 38454377 33

 054-6763384 262ת.ד.  24963 כאבול ריאן מוופק 28344810 34

 052-3247420 99738ת.ד.  31996 חיפה ורדה בלוט ח'ורי 27590363 35

 050-7437432 מועצה מקומית פסוטה     סלימאן סבית 59558817 36

   4417ת.ד.  30810 סח'נין ג'אד ח'לאילה 57592024 37

saeed.health.i@gmail.c     סעיד חמדאן   38
om 

527226444 

 050-3367815 5/1השקדים    קרית אתא אלון מוש 28683555 39

 052-6214468 9/8מבצע דני    ראש העין גנאדי זילברברנד 306309238 40

   16מרים ילן שטכליס    באר שבע ילנה בוקי 309072437 41

   9/8מבצע דני    ראש העין אירנה גדייב 310933601 42

דר' נעם    43

 סנדר

 052-4598855  רפואה וטרינריתדר' ל      

mailto:zalmen.n@gmail.com
mailto:zalmen.n@gmail.com
mailto:saeed.health.i@gmail.com
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מס' 

 סד'

 מס' טלפון נייד כתובת מיקוד עיר שם פרטי שם משפחה מס' ת.ז.

 052-3287352 4אופירה    בית אל נתנאל יבלוביץ 3439045 44

-04פקס  - 04-6451113טל   547ת.ד.  17105 נצרת עילית מ.ו. מפקחים ותברואה 45

6451103  

 054-6721142     ג'ת המשולש נזאר ג'רה 27666171 46

חב' ביו  47

 קאר

-אורי חדד

 מנהל

 050-2602677 פ"ת 6061ת.ד.       

 054-7775616 ב' 75דרך האבות  76812 יד בנימין אלעד חורב 28970507 48

 054-6944050 45התורן    חיפה שחאדה סחר חורי 40474306 49

 057-7791516       באסם מחאג'נה 58179227 50

 050-6823143       ופא אגבאריה 25793456 51

 054-7708507 446ת.ד.  16955 יפיע נצרת עלי בח'טי 25793928 52

 523127763 נתיבות 136קרית מנחם    נתיבות אליהו תורזמן  65242166 53

ישראל גלילי, רמות      לירן חביביאן 36467371 54

26/5 

522298814 

מנהל מחלקת איכות      חמדאן חמדאן 54793484 55

 הסביבה ראמה

  

         אילן לבועג 22607907 56



מס' 

 סד'

 מס' טלפון נייד כתובת מיקוד עיר שם פרטי שם משפחה מס' ת.ז.

         אלי דגן 22607907 57

         אדם מדמוני  50683481 58

         אנג'לה מטייב 307796250 59

         שמעון פשלי 445120 60

         יחזקאל שם טוב 5427975 61

         חאלד קשקוש 57581365 62

     פרוספר אזולאי  63

65 
 עירית ד"ר רותם 58487844

   
08-9943364 
052-2966538 

66 
 לריסה קול 304437460

 עמק האלה, מודיעין  מודיעין עילית
08-9717389 
050-8173182 

2131ת.ד. 30810 חסנין בדארנה סובחי 20283644 67  0544659634 

68 
 יצחק לוי 

  מבשרת ציון
מבשרת  14רחוב שושנה 

543ציון ת.ד   
02-5344131 
0509903336 

3469ת.ד  20173 חסנין חידארי פראס 040154072 69  0507126143 

3/2שביל התפוז   עכו ולרי שויף 304465438 70  04-9550245 

4/2הרב חיים פינטו   קרית מלאכי ירון מלכה 028703882 71  052-6117242 

9002ת.ד  1010רח'  16000 נצרת באסם ברבור 23417108 72  0545419331 

73 
 עזאם קופטאן 

900ת.ד   אבו סנאן  
0578810875 
04-95868863 

     סמי פרץ 063085138 74

     דוד חביב 44723675 75

     יחיאל אושרי 54088117 76



מס' 

 סד'

 מס' טלפון נייד כתובת מיקוד עיר שם פרטי שם משפחה מס' ת.ז.

77 
 םיגנא מאהר 059522706

3054ת.ד  30100 באקה אל גרבייה  
0545320092 
04-6281321 

     מחמד אבו סעליך 024717571 78

     יצחק שמואל  79

     עוזי דנין 56596208 80

     אבשלום סטרולוב 5215477 81

82 
 דוד דנינו 5918062

26/1שמואל הנביא   מודיעין  
050-7707062 

טלפקס 08-9739639  

     ניסים טבו  83

     ליאנה ומלטוב 323415620 84

     עבד חסדייה 24785446 85

86 

זרקא לאון  61143434

 מישל

 

    

     סמיון קליטניק 303772404 87

     דורון קוזלוביץ 29470523 88

     אדוארד לודז'בסקי 309920320 89

     פנחס בסון 5326025 90

     אלקיים דוד 67646893 91

     שמואל אורן 68257740 92

93 
 יורם כהן 5958917

   
054-4978047 
04-8751031 

18הגנים רחוב   רמת השרון אבי שאלתיאל 007797756 94  050-4287000 

     שמשון טל 14010748 95



מס' 

 סד'

 מס' טלפון נייד כתובת מיקוד עיר שם פרטי שם משפחה מס' ת.ז.

     ילנה וולקוב 31492812 96

     אורן עמרם 25510660 97

     אילנה פלינר 306173451 98

     מיכאל סמודובסקי 303949820 99

     לובוב טוקמן 304655517 100

101 
 דומיניץ 305998403

 )מרשון(

 ליליה
    

     דורון מלךאלי 29047958 102

     ציון בוסקילה  103

     רוני חורי 56713605 104

     אבנר קלו 3449104 105

 050-5544413    עמית בן חיים 27701077 106

     אברהם חוסיין 058563776 107

     דניאל אסייג 057807042 108

     אלה בחטינסקי 314228370 109

     סעיד עודה 8108292 110

     יצחק שמעון 54000666 111

112 
חיימוביץ   

 אוטצ' 

 שרה
    

 052-6268880     דוד גולן 113

114 
 עלי טרביה 53791042

  
שפרעם  901ת"ד  22/430

20200 
 טלפון נייד  054-2447951
 טלפון משנה  052-6009820



מס' 

 סד'

 מס' טלפון נייד כתובת מיקוד עיר שם פרטי שם משפחה מס' ת.ז.

0774009302 פקס           

     מתי גואטה 2365696 115

     פליקס פז-דה 62631338 116

     מאיר אלמקייס 68444561 117

     יוסף לוי 2698774 118

 0544956515    יעקב ניסים 43335488 119

93דרך העצמאות   בנימינה גד שמעוני  056774771 120   

 077-3457009 //054-6950946    אמתי אורן 036385367 121

     יאיר שמחון 085560775 122

     דקר שרעבי 23631799 123

     טל חיים  50621564 124

     יורם כהן  125

     נמרוד חכם 03286641 126

     דוד יאיר   127

     יוסף לוי 2698774 128

     ג'מאל אבו תאיה  056338387 129

     ראפע אבו עסבה  026164061 130

     מאיר בן גיגי 2679937 131

     סארי עאסלה   132

     מרקי עזרן  133



מס' 

 סד'

 מס' טלפון נייד כתובת מיקוד עיר שם פרטי שם משפחה מס' ת.ז.

56רח' העלייה   באר שבע ישראל קבלו  64727712 134  052- 4563056 

135 
 סוניה כץ 

סביון 22השלווה     
050- 7541200 
03- 5354950 

     אהרון ערגי  067256420 136

     גל זיגדון 066096249 137

138 

 עבדאללה אבו מטיר 023226467

 כסיפה
 

 

 67,בית  43שכונה 
 84923 -מיקוד

abd333@walla.com 

 08-9953956---טל
 0509022059פל. 

 

139 
מחמוד  55150742

 חמודה

 אחמד
16924, מיקוד 329ת.ד   בועיינה נוגידאת  054- 6703844 

30810מיקוד  9631ת.ד   סחנין אוסמאן מדחת 58983776 140  054- 8355885 

141 

 טניה בוקין 

    

142 

חברת ביו 
 לב בע"מ

  

  

 34038ת.ד 
 91340ירושלים 

-daniella@biolab
chemcals.com 

 
 

 02-5841106 

143 

 יימןד"ר קר 3045961558
 

 

 תל אביב מרים
     

   

02-5841106 
 

 

144 
 חולון מריה קסלר 322127986

        02-5841106 

mailto:abd333@walla.com
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מס' 

 סד'

 מס' טלפון נייד כתובת מיקוד עיר שם פרטי שם משפחה מס' ת.ז.

 

145 

 רעננה ירון ד"ר ברוך 035969633
    

   

02-5841106 
 

 

146 

304054232 
    

 

 נתניה סבטלנה ד"ר שור
     

   02-5841106 

147 

311674758 
     

 

ד"ר 
 זולוטושקו

     

 

 תקווה

   דס חנהפר

02-5841106 
 

 

148 

324387471 
     
 

-ד"ר סטרדה
 חביב

     

 

 ולריה
 חיפה

     

   

02-5841106 
 
 

149 

 ביסאן  לוטפי 023386154

  

razilh@walla.com  

  

 

054-6821616 
057-2707811 

 טלפקס 04-9562876
  

150 

 אורי ד"ר פרייז 

 נס ציונה
מיקוד 
 2דירה  3העוגן  74208

0509262765 

 

 0526558024 12310מיקוד   266ת.ד   זנגריה –טובא  סאלח הייב אחמד 23365943 151

     דן בראל 023699044 152

   0505922401   מושב אשלים אלישע רקקולב 026013615 153



מס' 

 סד'

 מס' טלפון נייד כתובת מיקוד עיר שם פרטי שם משפחה מס' ת.ז.

 0528310004    אבראהים שחאדה 026416032 154

 050-8574888 75בן גוריון   קרית מלאכי גלאם אלצורי 24873770 155

 050-9020001 789ת.ד.   אופקים עודד איבגי 037173531 156

 050-5301097   מושב ציפורי טוביה מניס  157

 050-5875330    יעקב קדוש 27975291 158

     אלעד לביא  159

 050-6267105 18דירה  12רחוב אורט   אשקלון ראובן שחם 42492553 160

 057-7435263 2/4 משעול המרגנית 90917 גבעת זאב ביעק שוקרון 56354558 161

162 
 ויקטור גלייזרובד''ר  304368483

 28000 קריית אתא
   19/35בן עמי 

glezervictor@gmail.com  050-5707772   

 050-6395070   מושב ציפורי אורלי סרוסי זוהר 024041345 163

 isarif1961@gmail.com  057-7760531  פתח תקווה עארף עיסא  056965916 164

     יוסף שכטמן 304765084 165

 052-2471550    צור אבלס 59721670 166

 054-6677259 72בר אילן   נתיבות עמיר ציון 63572747 167

     עמרם גיאיב 068691864 168

 050-4247726    בני  מנשרוב 309957116 169

 050-5698987    אביגדור שמקה 412367385 170

 057-7548530  8/1ויצמן   טירת הכרמל גבריאל אוזנה 069647089 171

 050-5451605   נצרת מואד עימאד 024747560 172

 052-2743680 328תץדץ   גבעת שמואל אירית סולומון 023977747 173

mailto:glezervictor@gmail.com
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מס' 

 סד'

 מס' טלפון נייד כתובת מיקוד עיר שם פרטי שם משפחה מס' ת.ז.

 052-6540682 328ת.ד.  54039 גבעת שמואל חזי שם טוב 54279732 174

 03-5463168  11גוש עציון   גבעת שמואל חברת "חי בירוק" 175

 052-8902046 39הקבלן   ירושלים אברהם לוין  176

 058-4466565 80/8רחוב נחל צבי   מגדל העמק שמוליק בן חמו 27040427 177

178 
 אלעזר יאל 

  רמת השרון
-eli_e@ramat

hasharon.muni.il  03-5483816 

 052-5354200   דימונה ואשקלון יפרח טל 028975753 179

180 
 רובין יעקב כהן 305914483

 72283 רמלה
 12/1נחשול 

Robin2552@walla.com  050-7370738 

181 
 לאון מישל זרקא 061143434

  
מושב שומרה,ד.נ.גליל 

 050-7270985 מערבי.

182 
 עאבד וג'די  029759941

  
כפר ג'דידה  

,25105מ.923מכר,ת.ד.  057-7796288   

 050-2010356 באקה אל גרביה  באקה אל גרביה גנאיים עותמאן 056267552 183

184 

 ערן בן אהרון 34235546

  רמת גן

 רח' גרנדוס  

eranb35@gmail.com   052-6571050 

     יאיר גולדין 015298219 185
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