אנשי קשר בטיחות וכיבוי אש  -מכונים
מכון

מחלקה

מס"ד
1
2
גידולי שדה ,השבחת מטעים/גפן
3
מדעי הצמח
וזית ,בנק הגנים
4
5
6
קרקע ומים
קרקע ומים
7
פתולוגיה  +אנטמולוגיה
הגנת הצומח
8
9
10
11
12
אחסון ,איסום ,קומת קרקע בבניין
טכנולוגיה
13
קרקע ומים
14
15
16
17
18
19
20
הנדסה חקלאית
הנדסה חקלאית
21
22
23
מחלקה בבית דגן ומחלקה
בע"ח רחובות
24
בפקולטה ברחובות
חוות מרכז
25
26
חוות גילת
27
28
29
נווה יער
30
31
32
תחומי אחריות לשרות כלל המנהל
33
34

שם
יאיר מני
יונית רז שלו
אורית כהן
מרינה פיטריקוב
תומר פראג
טל ארד
אדי סיטרין
עומר פרנקל
סימה חכמפור
אולג פייגנברג
דני צ'לופוביץ
יפית יצחייק אלקוצר
דליה מאורר
ורדה זקין
יאירה חן
יעקב וינוקור
אלעזר משה קוין
רוני הופמן
מרינה בניחס
יפתח איפרגן
שי לדני
אשר לוי
גיא לידור

משרד
03-9683395
03-9683342
03-9683585
03-9683746
03-9683491
03-9683883
03-9683767
03-9683529
03-9683860
03-9683612
03-9683757
03-9683464
03-9683603
03-9683508
03-9683558
03-9683609
03-9683553
03-9683551
03-9683452
03-9683428
03-9683664
03-9683655
03-9683712

נייד
050-6220361
050-6220318
050-6220196
050-6220071
050-6220205
050-6220093
050-6220083
050-6220379
050-6220524
050-6220611
050-6220600
050-6220293
050-6220664
050-6220069
050-6220549
050-6220608
054-7413653
050-6220514
050-6220074
050-6220622
050-6220616
050-6220370
050-6220711

דוא"ל
yairm@volcani.agri.gov.il
yonhb@volcani.agri.gov.il
oritcohe@volcani.agri.gov.il
petrikov@volcani.agri.gov.il
tomerf@volcani.agri.gov.il
talarad@volcani.agri.gov.il
eddie@volcani.agri.gov.il
omerf@volcani.agri.gov.il
simah@volcani.agri.gov.il
fgboleg@volcani.agri.gov.il
chalu@volcani.agri.gov.il
borovsky@volcani.agri.gov.il
daliam@volcani.agri.gov.il
veredz@agri.gov.il
chenyair@volcani.agri.gov.il
yvinokur@volcani.agri.gov.il
elazar@volcani.agri.gov.il
roni@volcani.agri.gov.il
marinab@volcani.agri.gov.il
yiftaha@volcani.agri.gov.il
shay@volcani.agri.gov.il
asherl@volcani.agri.gov.il
lidor@volcani.agri.gov.il

תפקיד
ממונה בטיחות
חומרים מסוכנים

ממונה בטיחות

טלי ניצן

03-9683858

050-7371177

talin@volcani.agri.gov.il

ממונה בטיחות
אמרכלית/ממונה בטיחות

יובל זלץ
חגית אליהו
יעקב פימא
שלומי סבג
משה כרם
זוהר בן שמחון
עוזי סער
ילנה בורובסקי
צחי ארזי
עידו טריביש

03-9683418
08-9928635

052-4637222
052-2854470
050-6220165
050-6220166
050-6220119
050-6220264
050-6220171
050-6220293

yuvalz@volcani.agri.gov.il
yakovf@volcani.agri.gov.il
shlomi@volcani.agri.gov.il
moshek@volcani.agri.gov.il
zohar@volcani.agri.gov.il
yarden@volcani.agri.gov.il
borovsky@volcani.agri.gov.il

03-9683391

050-6220391

ido@volcani.agri.gov.il

ציוד רפואי
שריפות וכיבוי אש בנק הגנים
אחראית בניין חדש השבחת מטעים
ממונה בטיחות
ממונה בטיחות
אמרכלית
ממונה בטיחות  -אחסון
מכשירים
ממונה בטיחות כימית  -אחסון
עזרה ראשונה
ממונה בטיחות  -איסום
חומרים מסוכנים
מלאי חרום
ממונה בטיחות
מעבדות
חומרים מסוכנים
חברי ועדה
כיבוי אש

צוות חירום
ממונה בטיחות ,כיבוי אש
צוות בטיחות כללי
אחראית חומ"ס ורעלים
אחראית חומרים רדיו אקטיביים
אחראי מחסן חומ"ס

08-9928666
04-9539519
04-9539519
04-9539517
03-9683464

אנשי קשר בטיחות וכיבוי אש  -גורמים חיצוניים
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

מכון
משרד החקלאות
משטרה
כיבוי אש ראשון לציון
מד"א ראשון לציון
היחידה לאיכות הסביבה
בית חולים  -אסף הרופא
מרכז מידע ארצי לחומרים מסוכנים
מרכז רעלים  -בי"ח רמב"ם
מוקד חרום עריית ראשון לציון

תפקיד
ממונה בטיחות
אשת קשר
-

שם
רן לוי
צביה קיטנר
-

משרד
03-9485929
100
102
03-7707019
101
*6911
04-8529205
106

נייד
050-6249775
03-9689444
03-9617777
03-9642333
03-6106666
08-9779999
08-9783238/9
04-8529805
-

