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החברה לפיתוח ובנין הערבה
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תושבים יקרים, 
החברה לפיתוח היא הזרוע הביצועית של המועצה ומהווה מנוף 

כלכלי לפיתוח וקידום האזור כולו.
חוברת זאת מיועדת לאפשר לכם להכיר טוב יותר את הפעילות 

והשירותים המוצעים לכם באופן שוטף במגוון המחלקות.
בעמודים הבאים תוכלו ללמוד על אנשי הקשר, מגוון השירותים 
והיתרונות של כל מחלקה, במטרה לסייע ולייעל את פעילותכם 

האישית והעסקית. 
ההרחבות  נושא  את  רב  במרץ  מקדמים  אנו  אלו  בימים 
הנדסה  מחלקת  פתחנו  ואף  המושבים,  בכל  הקהילתיות 

מיוחדת לצורך זה. 
ב’  שלב  ספיר,  בישוב  דיור  יחידות   35 של  הרחבה  בתכנון, 
בצוקים ולקראת סיום והשנה קליטת כ-17 משפחות חקלאיות. 
בנוסף, אנו ממשיכים בפיתוח ותמיכה בכל הנושאים התיירותיים 
והעסקים  התעסוקה  במתחמי  התשתיות  ופיתוח  והחקלאיים, 

האזוריים המיוחדים.  
אני מודה לעובדי החברה לפיתוח, על תודעת השירות והרצון 

לסייע לרווחת התושבים ולקידום האזור. 

עזרא רבינס 
ראש המועצה
יו”ר דירקטוריון החברה לפיתוח

יו”ר ההנהלה
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הרווח שלנו, הרווחה שלכם
כיחידה עסקית, הפעילות שלנו מכוונת למתן שירותים לרווחת 

תושבי האזור לצד יצירת רווח. 
מקדמים  שאנחנו  והמקומיים  האזוריים  מהפרויקטים  הרווחים 

מופנים לפיתוח האזור ורווחת הקהילה.
באזור,  הכסף  את  משאיר  מבצעים  שאנחנו  פרויקט  כל  כך, 
תשתיות  פיתוח  השירות,  שיפור  בצורת  אליכם  חוזר  ולמעשה, 

ושדרוג איכות החיים.
במילים אחרות: בחרתם להשתמש באחד מהשירותים שלנו - 

קיבלתם יותר.

שרות מקומי, ערך מרבי
במתן  מתמחה  מחלקה  כל  רבות.  מחלקות  לפיתוח  בחברה 

מענה ממוקד להיבט אחר בחיי היומיום שלכם. 
הנה סיבות טובות נוספות לבחור לעבוד איתנו:  

הכי קרובים לתושבים 
השפה,  הצרכים,  עם  קרובה  היכרות  לנו  יש  האזור,  כתושבי 
השיקולים והאילוצים שלכם. כל אלה, בשילוב הקרבה הפיזית, 
ביותר,  איכותיים  ופתרונות  קשוב  שירות  לספק  לנו  מאפשרים 

בזמן קצר ובתקציב שהוגדר.
כל השירותים במקום אחד 

קהילתית,  הרחבה  מתוכננת  המועצה  מיישובי  אחד  בכל 
תנהל  לפיתוח  החברה  ביישוב.  המגרשים  כמות  את  שתכפיל 
ליהנות  חדש  תושב  כל  יכול  כך  התשתיות.  פיתוח  את  ותבצע 
מליווי צמוד במקום אחד לאורך כל התהליך עד לסיום הבנייה. 

מפתחים מקורות הכנסה נוספים
לאגודה  במקביל  קהילתית  אגודה  הקמת  של  הליווי  בתהליך 
החקלאית הקיימת במושבים, אנחנו מפתחים ומייצרים מקורות 

פרנסה נוספים, שאינם נסמכים על חקלאות.

החברה לפיתוח ובניין הערבה היא יחידה עסקית. 
ככזו היא יוזמת, מקדמת ומנהלת עבודות פיתוח ותשתיות בכל רחבי המועצה.
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יזמים? אנחנו איתכם
אנחנו מקדמים את הקשר עם יזמים שונים כמנוף לפיתוח,  קידום 
החקלאות,  בתחומי  יזמים  עבודה.  מקומות  ויצירת  השקעות 
בהקמת  ליווי  לפיתוח  בחברה  מקבלים  והתעשייה  התיירות 
סיוע למימון תוכנית עסקית  סיוע בקשר מול הרשויות,  העסק, 

ובחירת מסלולי הלוואות. 
אני מזמין אתכם ללמוד יותר על השירותים שלנו ולהשתמש בנו.
ולשתף  בעיה  בכל  איתנו  להתייעץ  שאלה  בכל  אלינו  לפנות 

בכל בקשה. 

להזכירכם, אנחנו כאן בשבילכם!
אני מודה לחברי דירקטוריון החברה על התווית המדיניות, האמון 
לפיתוח  החברה  עובדי  הראשיים,  לשחקנים  וכמובן  והגיבוי 

במחלקות השונות, על השירות המסור שאותו הם מעניקים. 

אייל בלום
מנכ”ל החברה לפיתוח

דירקטוריון החברה לפיתוח
הדירקטוריון נבחר ע”י מליאת המועצה וכולל 6 חברים: 

יו”ר עזרא רבינס 
נבחר ציבור יפתח בן דוד 

נציג המועצה האזורית שי זינדרמן 
נציגת המועצה האזורית עירית רווה 

נציג הציבור דרור גדיש 
נציג הציבור דרור שטרן 

דבר מנכ”ל החברה לפיתוח

צרו קשר
eyalblum@arava.co.il דוא”ל נייד 052-6170000 
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משתלם אצלנו, משתלם לכם 

ההתמחות שלנו
המרכז הבינלאומי למשתלמים בחקלאות מציע בכל שנה 
מעשית  והכשרה  הדרכה  של  ייחודית  מקצועית   תכנית 

לכ-550 משתלמים ממדינות אסיה.
של  משולב  בתהליך  מיומנויות  הקניית  על  מתבססת  התכנית 

למידה באמצעות עשייה.

החקלאות,  החוץ,  ממשרדי  ותמיכה  לאישור  זוכה  התכנית 
הפנים, התמ”ת והאוצר של מדינת ישראל.

היתרונות שלכם
הוספת מקורות תעסוקה לתושבי האזור.	 
חיזוק המוניטין של הערבה כאזור חקלאי מהמובילים בעולם.	 

כאן בשבילכם
חני ארנון - מנהלת

חיים לויטה - מנהל אקדמי
 ובנוסף,  כ- 40 אנשי הדרכה, מרצים, 

מנחי פרויקטים, תפעול ותחזוקה.

AICAT / המרכז הבינלאומי למשתלמים בחקלאות

צרו קשר
בימים א’-ה’ 16:00-8:00 זמינות מעבר לשעות על פי צורך
hanni@arava.co.il דוא”ל חני נייד 052-3665913 
aicat@arava.co.il  דוא”ל טלפון משרד 08-6592273 
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AICAT
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העברות כספים )כמעט( בלי כסף

העברת כספים

החברה לפיתוח, הותיקה ביותר בתחום העברות כספים לחו”ל, 
בעלויות  ווייטנאם  לתאילנד  כספים  העברות  שירותי  מציעה 

הזולות ביותר בשוק. 
ההעברות מתבצעות כל יום ראשון , ובמהלך השבוע לפי הצורך.

הרכזות  באמצעות  ההעברות  את  לבצע  ניתן  לנוחותכם, 
בישובים או ישירות בחברה לפיתוח.

כאן בשבילכם
מעיין אזולאי
סימה שלכט

צרו קשר
בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-15:30 

08-6592218 טלפון 
08-9950446 פקס 

052-5450888 )ניתן לפנות בכל שעה( מעיין נייד 
052-3665996 סימה נייד 

adc-workers@arava.co.il דוא”ל 
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הבדל של שמים וארץ - כל שני וחמישי

טיסות

החברה לפיתוח מפעילה קו טיסות הלוך ושוב משדה דב בת"א 
למנחת עין יהב.

משך  וחמישי.  שני  בימי  בשבוע,  פעמיים  מתקיימות  הטיסות 
הטיסה כ-45 דקות. 

הקו נחנך בשנת 1976 במעמד שר התחבורה גד יעקבי ומופעל 
על ידי חברת אלרום. 

תושבים ומרוויחים
כרטיס טיסה בכיוון אחד לתושבי הערבה: 190 ש"ח.

כרטיס טיסה בכיוון אחד לחיילים תושבי הערבה: 95 ₪.
כרטיס טיסה בכיוון אחד למי שאינו תושב הערבה: 220 ש"ח.

לוח הטיסות

ימי שני וחמישי  
המראה משדה דב: 06:30 המראה ממנחת עין יהב: 07:30
המראה משדה דב: 17:30 המראה ממנחת עין יהב: 18:30

צרו קשר
08-6581030 בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-13:00 טלפון 
052-3665982 בימים א’-ה’ בין השעות 13:00-16:00 נייד 

כאן בשבילכם
נועה בר-נס - אחראית מחלקת טיסות

אשר אלימלך - מנחית
עמי פורת - טייס
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“אינטרנט ערבה” לא נופלים ברשת 

ההתמחות שלנו
בניה ותחזוקה שוטפת של אתר הערבה האזורי. אתר המועצה 	 

המתעניינים  וכל  הערבה  תושבי  את  משרת  ושלוחותיה 
בערבה. האתר מתעדכן באופן שוטף ומשתדרג מדי פעם.

משרד 	  ע”י  המוכר  מקומי  אינטרנט  כספק  ערבה,  אינטרנט 
 ADSL חיבורי  האינטרנט:  שירותי  כל  את  מספק  התקשורת, 
ואחזקת  רכישת  אלקטרוני,  דואר  תיבות  המהירויות,  בכל 

דומיינים, יעוץ בכל נושאי האינטרנט ועוד.
תמיכה מקיפה ואמינה למנויים הכוללת סיוע בתקלות בזק. 	 
אחסון 	  אתרים,  בניית  משלימים:  מקוונים  שירותים  אספקת 

ופרסום באינטרנט.
היתרונות שלכם

שירות מקומי אמין וזמין, במחיר משתלם לאורך זמן. 	 
תמיכה מקומית בשעות הפעילות ו-24 שעות ב”אינטרנט בינת”.	 
למנויים פרסום ללא תשלום בלוח המודעות האזורי.	 
החזקת מלאי של ראוטרים ומודמים של בזק - חוסך נסיעה 	 

מיוחדת לצורך החלפה במקרה של תקלה. 
הטלפונים 	  לספר  כולל  באתר  בלבד  למנויים  למידע  גישה 

האזורי המקוון.
כתובת IP קבועה ללא תוספת מחיר.	 

כאן בשבילכם
מנהלת המחלקה - גילה טל 

תחזוקת האתר ותמיכה - נועה בר-נס
פעילות שוטפת ותמיכה טכנית - מיכה סילבר 

צרו קשר
בפניה ראשונה בכל נושא מומלץ לפנות באמצעות הדוא”ל 

 gilat@arava.co.il
08-6592247 טלפון  

052-3665925 גילה נייד 
03-6845100 פקס  

166 בעיות תשתית )קו, ראוטר( בזק 
בעיות אינטרנט )לא דוא”ל( אינטרנט בינת 1700-70-70-69 

24 שעות - גם בחגים ושבתות
www.arava.co.il אתר הערבה 
www.arava.co.il/local אתר הערבה למנויים 
https://www.facebook.com/arave.t פייסבוק 

תמיכה טכנית
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אינטרנט ערבה
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מחלקת הנדסה

כל  על  ולפיקוח  לתכנון  לקידום,  אחראית  הנדסה  מחלקת 
השלבים הנדרשים, על מנת להוציא לפועל פרוייקטים שיוזמת 

המועצה האזורית. 
הפרויקטים ממוקדים בפיתוח הערבה לטובת תושבי האזור. 

פרויקט הדגל הנוכחי של מחלקת ההנדסה הוא ניהול כולל של 
הקמת ההרחבות הקהילתיות בישובי המועצה.

בין הפרויקטים אותם מובילה המחלקה בשנת 2011:
הקמת 4 כיתות בביה”ס היסודי	 
ביצוע מעגל תנועה בספיר	 
ביצוע תאורת מגרש הכדורגל בספיר	 
הקמת מחסן חירום והצלה	 
ביצוע עבודות תשתית בישובים	 
המקצוע 	  בעלי  בשכונת  מגרש  ראש  ופיתוח  תכנון  ניהול, 

בחצבה
פיתוח מגרש תחנת הדלק בצוקים	 
קידום פיתוח מגרשים בהרחבת ספיר	 
ניהול תכנון תשתיות בפארק ספיר ומגרשי התיירות והמסחר 	 

באזור תחנת הדלק
ליווי הישובים במיפוי תשתיות קיימות 	 
הרחבת חניית המועצה	 

היתרונות בשבילכם
היכרות אמיתית עם הצרכים והאילוצים ברמת האזור, היישוב 	 

והתושב
קרוב יותר, משתלם יותר מבחינת העלויות הנובעות מהמרחק 	 

ותדירות הביקורים
ניסיון מוכח בפיקוח על עבודות הנדסה ותשתית באזור	 
ניסיון בקידום פרויקטים בוועדה המקומית	 
העסקת מתכננים דרומיים/מקומיים ככל שמתאפשר	 

כאן בשבילכם
גיל סלוין - מנהל מחלקת פיתוח

רמי ליבנה - מנהל פרויקטים 
רבקה יעקב - מזכירת מחלקת פיתוח

צרו קשר
08-6592240 טלפון משרד 
08-6592255 פקס  

pituah@arava.co.il דוא”ל משרד 
052-3665968 רמי נייד 
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מחלקת הנדסה



14

GIS -מחלקת מיחשוב, אינטרנט  ו

המחשב שלכם, המחשבה שלנו

ההתמחות שלנו
הדרך: 	  כל  במועצה לאורך  המחשוב  נושא  כל  על  אחריות 

גיבויים  הגדרות,  ותוכנות,  ציוד  התקנת  ציוד,  הזמנת  תכנון, 
ותמיכה לעובדי המועצה ולסגל בית הספר.

בית הספר 	  ותמיכה ברשת המחשבים של המועצה,  תפעול 
ומרכז המשתלמים.

מפות 	  והפקת   )GIS( גיאוגרפיות  מידע  שכבות  מאגר  ניהול 
עבור המועצה, רשות הניקוז, היישובים ויזמים פרטיים. 

היתרונות שלכם 
וניתוחי  מפות  של  במגוון  נעזרת  החברה  של  הפיתוח  מחלקת 
השונים.   הפרויקטים  אחרי  מעקב  ככלי  מהיר,  בביצוע  נתונים 
השימוש ב- GIS מוטמע בעבודה השותפת של רשות הנקוז מיום 
הקמתה בשיקום נחלים, הכשרת קרקעות ומתן אישורי פיתוח.  
שקשור  נושא  בכל  עזרה  ולקבל  לפנות  יכולים  תושבים  גם 

במערכת המידע הגיאוגרפי.

כאן בשבילכם
מיכה סילבר, גילה טל, אייל נחמיאס, לס סטוֿן

צרו קשר
בימים א’-ה’ בין השעות  08:00-17:00

טלפונים    08-6592270    08-6592247 
micha@arava.co.il מיכה נייד  052-3665918  דוא”ל 

gilat@arava.co.il גילה נייד  052-3665925  דוא”ל 
eyal@arava.co.il אייל נייד   052-5450963  דוא”ל 

les@arava.co.il 052-8991340  דוא”ל  לס נייד 

 מחלקת מיחשוב

מושב עידן
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שירות מקסימלי למנויי סלולרי

ההתמחות שלנו
סלקום  חברת  של  הסלולרית  התקשורת  במנויי  כולל  טיפול 
שדרוגים,  ייחודיות,  תוכניות  התאמת  בערבה:  תושבי  עבור 
)אקטיבציה(  והפעלת  בתקלות  תמיכה  חשבוניות,  הוצאת 

מכשירים חדשים. 
השירות ניתן למנויים בערבה ובשאר חלקי הארץ.

היתרונות שלכם
עסקה אקסקלוסיבית עם הטבות ומחירים מיוחדים 	 

לתושבי הערבה
שירות זמין, מהיר ואדיב	 
קשר אישי עם עובדות קבועות ובעלות מחויבות לשירות 	 

כאן בשבילכם
תמי ליבנה - מנהלת  

הדר כהן, אתי אהרן וענת אפרגן  

צרו קשר
בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-16:00. יום שישי בתיאום בלבד. 

 056-592252 ,08-6592209 ,08-6592249 טלפונים 
03-6844315 פקס 

cellcom@arava.co.il דוא”ל 

סלולר ערבה
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הרעיון שלך מקבל צורה

אנו בסטודיו ערבה מאמינות שתוצרים שיווקיים ופרסומיים כמו 
לוגו, קטלוג ואתר הם חלון הראווה של כל עסק. לכן, התרומה 

שלהם להצלחה העסקית היא מיידית.
חליפה  לפתרון:  ועד  מהרעיון  הדרך  כל  אותך  ללוות  נשמח 
ייחודית ושיווקית שמותאמת בדיוק למידות, לאתגרים  עיצובית 

ולצרכים שלך. 
ההתמחות שלנו

סטודיו ערבה עוסק בתקשורת חזותית ומספק מגוון רחב של 
שירותי עיצוב ופרסום:

מיתוג - עיצוב לוגו ותדמית, ניירת משרדית וכרטיסי ביקור	 
עיצוב והפקת אתרי אינטרנט ומצגות	 

צרו קשר
08-6592228 טלפון  

 052-4260888 נועה נייד 
traffic@arava.co.il דוא”ל 

עיצוב מוצר, אריזות ועיצוב משאיות	 
חומרים שיווקיים - עלונים, כרזות, חוברות ופולדרים	 
פרסום - פרסום אירועים, שילוט חוצות ומודעות לעיתונות	 
מוצרי 	  לתערוכות,  ביתנים  הפקת   - )קד”מ(  מכירות  קדום 

פרסום ממותגים
היתרונות שלכם

היכרות אישית עם הצרכים העסקיים בערבה 	 
ניסיון רב בליווי עסקים מקומיים וחברות בפריסה ארצית	 
עיצוב יצירתי, חדשני ומקורי בהתאמה מלאה לכל עסק	 
רמת ביצוע גבוהה והקפדה על לוחות זמנים  	 
יחס אישי וליווי צמוד צעד אחר צעד	 

כאן בשבילכם
רוני רייס - מעצבת

איה ארז-שונר - ביצועיסטית
נועה ריבנבך - מנהלת סטודיו

סטודיו ערבה
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לב הערבה - מקום להתאהב בו

צרו קשר
1-800-225-007 מרכז מידע 

tourism@arava.co.il     דוא”ל  08-6592271 משרד 
rinat@arava.co.il     דוא”ל  052-4260501 רינת נייד 

מחלקת תיירות

מטרת העל של מחלקת התיירות היא לסייע לתיירנים מתחומי 
המועצה על-ידי הגדלת תנועת המבקרים באזור. 

לצורך כך אנו פועלים במספר מישורים:

ומשרדי 	  גופים  עם  בתיאום  הערבה  של  ארצית  חשיפה 
ממשלה, במטרה לחזק את מעמד האזור כיעד אטרקטיבי 

וייחודי על מפת התיירות הישראלית. 
כוח 	  הגברת  לצורך  מקומיות  והפקות  אירועים  וארגון  ייזום 

המשיכה של האזור בקרב קהלי יעד נוספים ומגוונים.
את 	  ולשווק  לקדם  בערבה  תיירות  אתרי  ובעלי  ליזמים  סיוע 

עסקיהם במגוון ערוצים. 
היתרונות שלכם

רב 	  ניסיון  לצד  המקומיים  והאילוצים  הצרכים  עם  היכרות 
בשיווק תיירות ברמה הארצית. 

קבלת “רוח גבית” לחשיפת העסק ללקוחות פוטנציאליים. 	 
קבלת כלים שיווקיים להגברת המכירות.	 

כאן בשבילכם
רינת רוזנברג  - מנהלת 

ליזט סבג - מפעילת מרכז מידע
אורן קורין ונועה אזולאי - קידום פרוייקטים
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החשבון שלנו הרווח שלכם

מחלקת גזברות
ניהול כספי החברה והמו”פ החקלאי.

כאן בשבילכם
לימור לוביש

אנה מור

צרו קשר
בימים א’-ה’ בין השעות 08:30-16:00

 08-6592243/245 טלפון 
08-6592255 ,077-6449049 פקס 

צרו קשר
בימים א’-ה’ בין השעות 08:30-16:00

טלפון          08-6592239
לימור נייד   0523-665915

מחלקת גזברות והנהלת חשבונות

מחלקת הנהלת חשבונות
שירותי הנהלת חשבונות למחלקות החברה השונות.

כאן בשבילכם
קורינה שפירא
אילנית גיטקר
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אתם לא לבד בעסק הזה

צרו קשר
052-4260501 רינת נייד 

rinat@arava.co.il דוא”ל 

מט”י ערבה - מרכז טיפוח יזמות

והמשיך  לב”ש  עבר  באילת,  שהתחיל  נדודים  מסע  לאחר 
לדימונה נפתחה בימים אלה שלוחת מט”י בערבה.

פעילותם:  שלבי  בכל  לעסקים  לסייע  היא  מט”י  של  המטרה 
השוטף  העסקי  הניהול  דרך  וההקמה,  התכנון  משלב  החל 

וביצוע שינויים נדרשים ועד לפיתוח תחומים עסקיים חדשים.
עומדים  במט”י  ותיק,  או  חדש  עסק  בהתהוות,  עסק  כבעלי 

לרשותכם מספר כלים:
ייעוץ עסקי	 
ליווי וחונכות	 
וגופים 	  מקרנות  ומענקים  הלוואות  לקבלת  בקשות  הכנת 

ציבוריים וממשלתיים
הפעילות 	  במרחב  תחומים  של  רחב  במגוון   הכשרות 

היזמית-עיסקית
הרגליים 	  על  לעמוד  לכם  לסייע  נועדו  הפעילות  אפיקי  כל 

עסקית  פעילות  לעבר  בביטחון  ולצעוד  האפשר,  ככל  מהר 
איתנה ויציבה.
היתרונות שלכם

והאילוצים 	  המגבלות  עם  אישית  והיכרות  קרבה  זמינות, 
החיוניות  התכונות  מקומית.  מט”י  בשלוחת  רק  האפשריות 
לקידום עסקים קיימים ולהקמתם של עסקים וחלומות חדשים.

קבלת 	  מט”י,  שלוחות  בכל  הניתנים  המקצועיים  לכלים  בנוסף 
מיפוי של כל העסקים הפועלים באזור, על מנת לסייע בהתאמת 

העסק למגמות משתנות ואפיקי פעילות חדשים בערבה.
כאן בשבילכם

רינת רוזנברג  - מנהלת
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25 שנות מחקר ופיתוח מו”פ ערבה תיכונה וצפונית

מו”פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר הוקם בשנת 1986, במסגרת 
מו”פ נגב ערבה. המו”פ משרת את חקלאי כיכר סדום והערבה 

התיכונה. פעילותו הכספית מנוהלת על ידי החברה לפיתוח.
חקלאות  מטעים,  פרחים,  בירקות,  עוסקים  המו”פ  מחקרי 

אורגנית, חקלאות מים, הגנת הצומח,תבלינים ובקרת איכות. 
כיווני הפיתוח המרכזיים של המו”פ הם:

פיתוח ושיפור שיטות לגידולים חקלאיים מוגנים. 	 
פיתוח ידע לחסכון וייעול השימוש במים. 	 
חלופיים 	  פתרונות  וחיפוש  גידול  לחלקות  תשתית  פיתוח 

לציפוי הקרקע. 
ההוצאות 	  הקטנת  להתייעלות,  שיביאו  טכנולוגיות  פיתוח 

והעלאת התרומה ליחידת משק. 
העלאת ערך התוצרת באמצעות שיפור האיכות. 	 
פיתוח אלטרנטיבות נוספות לגידולים הקיימים. 	 
הפחתת השימוש בחומרי הדברה. 	 

חקלאים,  ובמשקי  הניסויים  בתחנות  מתבצעת  הפעילות 
ובשיתוף פעולה בין חוקרי ועובדי המו”פ לבין חוקרים מכל מכוני 
חברות  החקלאות,  משרד  של  שה”מ  מדריכי  בארץ,  המחקר 

מסחריות, חברות שיווק וחקלאי האזור. 

המידע הנצבר מועבר לשאר המגדלים בהדרכה שוטפת, על 
ידי מדריכי שה”מ בכנסי סיכום עונה, דרך לוח מודעות האינטרנט 
ימים  נערכים  בנוסף,  למגדלים.  המופצים  ובפרסומים  האזורי 

פתוחים, הרצאות וסיורים בנושאים שונים. 
כאן בשבילכם

אילון גדיאל - מנהל
פרופ’ יגאל אלעד - מנהל מדעי

צרו קשר
 08 - 6581653 טלפון 
08 - 6581235 פקס 

mop-arava@arava.co.il דוא”ל 
אילון נייד  052-4260561
יגאל נייד  050-6220580
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מו”פ ערבה תיכונה וצפונית


