
קבלת קהל פרטי התקשרות

ימים א’ – ה’
8:00 – 16:00

טל' 08-9141201
פקס: 08-9141245

lishka@modil.org.il

לשכת ראש 
העיר

רח’ שער המלך 4

ימים א'-ה' 
8:30-15:00

טל: 08-9140900
פקס: 073-2347419

yair@modil.org.il 
 מנכ"ל

שער המלך 6

טלפון: 073-2347473
פקס: 073-2347405

sh.a@modil.org.il

מבקר וממונה על 
תלונות הציבור

שער המלך 7

בתאום מראש טל: 08-9141202
lioraz@modil.org.il פניות ציבור

תים עירוניים
שירו

 24 שעות ביממה
לקבלת מידע עירוני

ולפניות בנושא תקלות 
במערכת השירותים 

העירוניים ומפגעי בנייה

טל: 107  / מנייד: 08-9140902
moked107@modil.org.il

מוקד עירוני 
 107

למידע ושרות

8:00-22:00 אבני נזר 59
עמדת

ממשל זמין
24 שעות ביממה שערי תשובה 33

קבלת קהל בזימון תור
א'-ה'  8:00-12:00

וביום ד' גם בשעות
14:30-17:00

טל: 08-9748501
מענה טלפוני בימים א'-ה'
בין השעות 13:00-15:00

רשות 
האוכלוסין 

וההגירה
שערי תשובה 

33



קבלת קהל פרטי התקשרות

בתיאום מראש
מענה טלפוני: א'-ה' בין 

השעות 9:30-12:30

טל: 08-9141274  פקס: 08-9141285
Agafchinuch@MODIL.ORG.IL חינוך

חינוך

בתיאום מראש טל: 08-9142340
limor@modil.org.il

אבטחת 
מוס"ח

מענה טלפוני:
בימים א’ – ה’

בין השעות 9:30-12:30

טל: 08-9141275
פקס: 08-9141285

mirige@modil.org.il צרכים 
מיוחדים

טל' 08-9141277
פקס: 073-2347443 הסעים

בתיאום מראש
טל' 08-9141274  

פקס:  073-2347420 , 073-2347434
tzivim@modil.org.il

ביקור סדיר

שעות פעילות:
בימים א’ – ה’

בין השעות 15:00 – 8:30

טל: 08-9141280
פקס: 08-9740889

michalr@modil.org.il

שירות פסיכולוגי 
חינוכי

שד' יחזקאל 17

טל:08-9141205
פקס:08-9760235

naale@modil.org.il

מכון נעלה 
מכון להוראה מתקנת 

אבני נזר 36

בתיאום מראש טל: 073-2347606
info@matnas.org

מתנ"ס
מודיעין עילית

ספריה
עירונית

שערי תשובה 1

טל: 08-9741539  פקס: 08-9741612

שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
9:30-
11:30 9:30-12:30 בוקר

13:00-
14:30 צהריים

16:30-
21:00

16:30-19:30 אחה"צ

18:30-
21:00 20:00-21:00 ערב

  בנים           בנות



בתיאום מראש טל: 08-9140975
yoman@modil.org.il

תיאום אירועים

תיים
מרכזים קהיל

מענה טלפוני:
א' – ה' 9:00-14:00

טל: 073-2347606
פקס: 073-2347406 מנחת שלמה 5

שעות פעילות:
א’ – ה’ 14:30 – 8:30

טל: 08-9743170  פקס: 08-9744942
eshkol@modil.org.il אבני נזר 59

בתיאום מראש טל: 08-9142307 יהודה הנשיא 3

קבלת קהל פרטי התקשרות

בתיאום מראש בלבד טל: 073-2347555 פקס: 08-9141283
revacha@modil.org.il

שירותים 
חברתיים
)רווחה(

מרומי שדה 8

תיים
תים חבר

שירו

טל: 073-2347414
tzamid@modil.org.il

מרכז 
למשפחה

טל: 08-6227476/7
yeled-m@modil.org.il

 מיצוי
 זכויות
צמי"ד

פעילות בימים ב' - ד' 
9:00-12:00 נייד 052-7631234

מועדון
עוד ינובון לגיל 

הזהב

בתיאום מראש טל: 08-9140981
rivkats@modil.org.il קידום נוער

שעות מענה טלפוני:
 8:30-14:30

טל: 08-9142321
פקס: 08-9141240

mazkiram@modil.org.il

משפחתונים 
ר"י הנשיא 3



קבלת קהל פרטי התקשרות

בתיאום מראש
טל: 073-2347470

פקס: 073-2347416
yaels@modil.org.il

שפ"ע 
ותברואה

ת
ת עירוניו

תיו
ש

ת
תפעול 

טל: 073-2347470
פקס: 073-2347416

yaels@modil.org.il
מאור וגינון

טל: 073-2347470
yaels@modil.org.il

מים ביוב 
ותיעול

טלפון: 08-9142338 
 פקס: 073-2347427

dassib@modil.org.il

פיתוח 
תשתיות

גינות ציבוריות

בתיאום מראש טל: 08-9140928
young1@modil.org.il מרכז הבית

ת
מרכז הבי

בתיאום מראש
טל: 073-2347409 
פקס: 08-9140947

learap@modil.org.il

חיזוק קהילתי
מסילת ישרים 

32

תי
חיזוק קהיל

בתיאום מראש טל: 08-9141236
yehuditl@modil.org.il

יחידת 
התנדבות

בתיאום מראש
טל': 073-2347452 פקס: 073-2347453

chanab@modil.org.il בנושא ביטוח לאומי
tachbura@modil.org.il פניות בנושא תח"צ

מרכז זכויות



בתיאום מראש טל:08-9141214  פקס:08-9141241
handasam@modil.org.il

הנדסה
שער המלך 4

הנדסה

טל: 08-9142359
ronitg@modil.org.il רישוי

טל: 08-9141215 ,  08-9142338
פקס : 08-9142337

chanil@modil.org.il

אחזקת מבני 
ציבור

קבלת קהל פרטי התקשרות

טל' משרד: 08-9743750  פקס: 08-9743751

מקוואות
שדי חמד 12

טל: 08-9740156 אבני נזר 16 ג. צפונית
קרית 
טל: 08-9741758ספר מסילת יוסף 13 ג. דרומית

טל: 08-9741839 חזון דוד 19 קרית
שבט הלוי

טל: 08-9742091 ר"י הנשיא 26 א'
ברכפלד

טל: 08-9743656 שד' יחזקאל 33

טל': 08-9745035 הריטב"א 4 נאות הפסגה

טל': 08-9740578 קהילות יעקב 1 אבי עזרי

לדיווח על תקלות וברורים בנושא המקוואות, 24 שעות:
050-4101940

ימים א'-ה' 
8:30-15:00

טל: 08-9140900
פקס: 073-2347419

yair@modil.org.il 

ביטחון
שער המלך 6

בתיאום מראש
טל: 08-9140911/2
פקס: 073-2347438

mrishui@modil.org.il

רישוי וקידום
עסקים

שער המלך 6

טלפון: 08-9142338 
 פקס: 073-2347427

dassib@modil.org.il
תחבורה



קבלת קהל פרטי התקשרות

בתיאום מראש 
בימים א’ – ה’

בין 15:00 – 9:00

טל: 08-9141298
פקס: 08-9141237

גזברות 
וכספים

שער המלך 4

ת וכספים
גזברו

בתיאום מראש טל: 08-9141236/3
פקס: 08-9141231

הנהלת 
חשבונות

א’ – ה’ 
8:00 – 15:00

טל: 08-9140906 / 08-9140916  
פקס:  073-2347449

רכש
שער המלך 6

א’ ב’ ד’ ה’
8:15 – 14:00

יום ג’ 17:30 – 12:30
בזימון תור מראש בטל'

072-3390877

1800-233340  /  1599-511512 
לתשלום בכ. אשראי 24 שעות ביממה

מענה אנושי כל יום בשעות 8:00-22:00
פקס: 08-9141288

gviya@modil.org.il

גביה -
מוקד

תשלומים
חפץ חיים 10

בתיאום מראש
טל' 08-9142339

פקס: 073-2347427
sarab@modil.org.il

התקשרויות
שער המלך 7

טל' 08-9141228
פקס: 08-9141209
it@modil.org.il

מחשוב
ומערכות מידע

שער המלך 4

בתיאום מראש טל' 08-9142324  פקס: 08-9141295
iska@modil.org.il

משאבי אנוש
ושכר

שער המלך 4


