רשימת ארגונים ורשויות שיש שמתנדבים שלהם שפועלים

ארגונים חברתיים
שם הארגון
הרשת להתנדבות ישראלית

מס"ד
1
2
3

ידידים בדרכים
חברים לרפואה

4

איחוד הצלה

5

זק"א ישראל

6
7

השומר החדש
לב אחד

8

מקו"ם -מועצת הקבוצות

9

יום אחד

משימות הארגון
תכלול וידע
שינוע תרופות ,סלי מזון
מתן שירותים לתרופות לאוכלוסיית
הקשישים ובעלי מוגבלויות

איש קשר
רונית בר
מימי סימבליסטה
ישראל
ברוך -מנכל

נעה
סיוע רפואי ,סיוע נפשי ,סיוע לקשישים דובי מייזל
מושיקו
אליהו
סיוע רפואי ,שינוע מזון לקשישים,
אחראיים מטעם משרד הבריאות על חזי שבקס (מנכ"ל
הסברה והנחיות למגזר החרדי והדתי זק"א)
לאומי (בדגש על שבת)
עמיחי
לצורכי קטיף תוצרת חקלאית
ארז אשל -יו"ר
עזרה לקבוצות סיכון מכל הסוגים
ולמבודדים
עידן
בני

טלפון
050-5925479
052-5833845
058-6438238
052-42090116
052-4209049
050-8281221
052-3132457
052-3220496
052-4202001

052-3689693
050-6211963
054-2612870

גרעינים משימתיים ,עובדים מול
רשויות
התנדבות חד פעמית למשימות שונות אלעד בלומנטל

052-8948083

10

מט"ב

שירות והתנדבות לקשישים בבתים

11
12
13

לשכת עורכי הדין
אמנינה -מגזר ערבי
ישראלים נגד גזענות

כל משימה שקשורה לכח אדם
חלוקת מזון  ,הסברה
הסברה

עידו בנימין
מיכל אלפרן
יפעה
אחמד
רונית הד
שלומית ברהנו

050-6214176
054-7893135
050-2207121
50-6704416
052-5345933
054-8024002

14
15

התאחדות הסטודנטים
דור לדור

משימות עם קשישים
משימות עם קשישים

ספיר -מנכלית
ניתאי

054-7602588
054-6706692

16

אג'יק

חברה בדואית בדרום

סלימאן אלעמור

054-7919316

052-4239905

מייל

17

לקט יקראל

18

לתת

19

פתחון לב

20

EVP

21
22
23
24
25
26
27
28
29

סח"י
קואלציה לטראומה
נטל
סה"ר
ערן
ג'וינט
הקרן לידידות
הסוכנות היהודית
החברה למתנסים

30

מטה צעירי חב"ד

31
32

צופים
אחרי
ערבובות הדדית

מזון
סלי מזון
סלי מזון

ורד

054-9284100

גיא
ענת לשם -סמנכ"ל
שניר מנהל חירום
גבי -סמנכל

052-7363176
052-3000318
050-4003833
052-5251513

מירי ניב
הילה שרון
יוני
מטבח נייד חלוקת אוכל
עדי זהבי
אברהם חיון
סלי מזון ע"י בני נוער
לימור לוי  -סמנכל
תמיכה מנטלית
אורלי
תמיכה מנטלית
יעל לוי
תמיכה מנטלית
ד"ר שירי דניאלס
תמיכה מנטלית
סיוע לאולוסיות זיקנה וצרכים מיוחדים יקיר
רחלי
קו טלפוני וסיוע במזון
יעל רז
ממונה חרום
רונן קובלסקי
כ 100 -מבני מתנ"סים ,כוח אדם
למשימות שונות ,רכבים ,יתרון
בעבודה עם אנשים בעלי מוגבלויות
ליזי מנדלסון
משימות שונות
יוסי אמיתי
קלי
חינוך בלתי פורמלי
חינוך בלתי פורמלי
סתיו
שחר
אריה
עזרה במתנדבים

050-7893372
052-6146082
052-3772195
054-6277647
054-4634546
052-6217334
052-5247247
054-5448228
052-6928800
050-3145137
055-8807182
052-8991774
050-7690846

054-6144816
054-5400600
052-8991727
052-9253019
050-6765901
052-5665696

33
34

יוצאי יחדות

סיוע

תמי

054-8182664

35

חוף מבטחים

הקשבה

dor2dor

סיוע

גיבורים קטנים
יוזמה דוברי רוסית

שינוע גיפים

יגאל
עומר
ליאור אבישר
יריב
רג'ינה

050-8281347
052-5126644
052-6006354
052-3232223
050-5275888

36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

מזון
מזון +חינוך

מאיר פנים
העמותה לקידום החינוך בת"א יפו
מרפא לנפש-הלב והמעיין
שק״ל
מפרשים ( פועל תחת עמותת טופז)
אגודת צער בעלי חיים בישראל ,רמת גן והסביבה
עמותת קשר -הבית של המשפחות המיוחדות
מנכ"לית
עמותת קווים ומחשבות
מנכלית
קרן שמש לעידוד יזמים צעירים
מנכל
אח בוגר אחות בוגרת ישראל
רכז השתלמויות
קשובות -מרכז שוורץ לבריאות ורוח
מנכ"ל
סה"ר  -סיוע והקשבה ברשת
מנהל
כפר הילדים אור שמחה
מנהלת אזור דרום בתוכנית סודקות
את תקרת הזכוכית
כי"ח
מנהלת שותפויות
עמותת מחשבה טובה
רכזת פיתוח משאבים
לאפוטרופסות
הישראלי
המשפחות
הבית של
המרכזקשר-
ארגון
מנכ"לית
המיוחדות
מנכ"ל
עמותת הקרן ע"ש רות ורובל
ראש אגף קשרי קהילה
עמידר
מנכ"לית
העמותה להעצמה כלכלית לנשים
מנכ"לית
העמותה להעצמה כלכלית לנשים
המרכז לזכרו של מייקל לוין לסיוע
קשרי קהילה וגיוס תורמים
לחיילים בודדים
מנהלת תוכנית עיר בשינוי בעיר בני
עיש
ציונות 2000
מנהלת קשרי קהילה
עלה
מנכ"ל
השחר החדש בנגב
נשיא
נגישות ישראל
מייסד
מדרום תיפתח הטובה
מנכלית
מניפה
ילדים עם אוטיזם במשפחות מתקשות אשת קשר
יו״רית
עמותת הפרדס

בנימין איבנבוים -מנכל 052-7005529
054-7977010
יואל פרוביזור
052-2253031
אברהם
052-3003011
אריאל נבו
052-4522033
יוסלה דרור
052-3338630
יובל בון
052-6006796
חגית גרוס
052-2954495
איריס שני
052-3847949
מוניקה לב כהן
052-3600293
נתי קאשי
052-5685046
יעל ישראל
054-5448228
יעל לוי
054-4770892
יוסף קליין

yosale@mifrasim.org.il
yuval@spca.org.il
hagit@kesher.org.il
shaniris10@gmail.com
monika@ksh.org.il
nati@bbbs.org.il
kashouvotyael@gmail.com
yael_levy@sahar.org.il
orsimcha@gmail.com

רונית כהן מוסק
מורן לנצר הורסקי
יעל גרוסמן רבהון
חגית גרוס
גיא תבורי
נסיה שטרסבורג
אורלי קלימשטיין
אורלי קלימשטיין
אורנלה איציקוביץ
פוקס

054-4884597
052-2649475
054-6783015
052-6006796
052-3231970
050-3166513
050-6356190
050-6356190

orenita@walla.co.il
partnerships@mtova.org.il
yaelg@apotropsut.org
hagit@kesher.org.il
guy@ruthf.org
nesya.strasburg@gmail.com
orlyk@womensown.org.il
orlyk@womensown.org.il

052-5938434

ornela@lsc.org.il

עטרה קניגסברג
סתו הרלינג
ג'מאל אלקרינאוי
יובל וגנר
אוריאל אופיר
אתיה דן
רות רובין
אמה בביוב

054-3303519
052-8826660
052-8655737
054-4436456
050-6660620
052-4295196
050-2769508
054-3454027

atara@zionut2000.org.il
stav@aleh-israel.org
jamal@anewdawninthenegev.or
g
yuval@aisrael.org
urielofir@gmail.com
etia@menifa.org.il
rubinruti@gmail.com
hapardesngo@gmail.com

Binyamin@meir-panim.org.il
Yoel@jaffainst.co.il
nefesh.charedi@gimeil.com

69
70

השחר החדש בנגב
עמותת כ"ן  -כוח נשים

מנכ"ל
מנכלית

71
72
73

כפר הנוער גלים
איגוד העורכים
דרכי מרים
הארגון הישראלי לבני משפחה
מטפלים Caregivers Israel
טכנולוגיה לכולם Tech4All
המרכז לחינוך סייבר
באשר תלכי
דור לדור
נגישות ישראל
מקשיבים
עמותת "מדור לדור"
המרכז הרפואי הישראלי לאלצהיימר
רפואה שמחה
מגדל אור יעדים לצפון

מנהלת פיתוח משאבים וגיוס תרומות שרי כהן
נגה בריינס
מנכ״ל
אהרן
מנהל

שינוע
אנשים עם מגבלות

85
86
87
88
89

עמותת גדולים מהחיים
אלווין ישראל
תכנית סל"ב תל-אביב יפו
עמותת עלם
עמותת לב אוהב
עמותת הלל

תמיכה בילדים חולי סרטו
אנשים עם מגבלות
קשישים
בני נוער בסיכון
בני נוער בסיכון
תמיכה יוצאים בשאלה

91
92
94
95
96
97
98

רשוצת הטבע והגנים
תופסים כיוון
אחת מתשע
חברים לעת זקנה :עמותת מטב
אשלים ג'וינט בתי משפט קהילתיים
עמותת לשובע
יחידות סגולה  -המס' לשוויון חברתי

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

90

מנהלת מערך הייעוץ
יזמית הארגון
מנהלת קשרי תעשייה
מנהלת מייסדת
מנכ"ל
נשיא
מנכל
מנכ"ל

ג'מאל אלקרינאוי
מזל שאול

שלומית שדמון-אזרד
איה לוי זלמנסון
נועה קטנוב
פייני סוקניק
נתאי שריקי
יובל וגנר
ינון איבגי
סטס מרדכייב
אריאלה
מאיר
סמדר אביטל
עמותת גדולים
מהחיים
יפעת פינטו כהנא
שני רון
תמי ברוידא
מיכל אמיר
שרי עמיר
דורית רוט-ויין
שרון גולן
נועה לדאני בשן
איה שגיא פישר
יעל סער
ורד עטרי
יוליה צמח
ירדן רינגהאם

jamal@anewdawninthenegev.or
g
052-8655737
dr.mazalshaul@ken.org.il
054-8085691
saray@kfargalim.co.il
052-8918555
noga@editors.org.il
054-3097200
info@DARCHIMIRIAM.ORG.IL 050-4147777
052-8083444
054-9732719
050-2526777
054-6702590
054-6706692
054-4436456
054-2044915
052-8851505
052-7470446
052-5808936
0544300056
0542300612
0526024450
0506659826
0549773702
0522538077
0544910468
0506363282
050-5063172
054-7880124
054-545-5852
052-8464641
0544873366
0508292970
0543099566

shlomit@caregivers.org.il
ayaleza@gmail.com
Noak@cyber.org.il
fainym@gmail.com
nitai@bneizion.org
yuval@aisrael.org
makshivim.2@gmail.com
stas.midorledor@gmail.com
ariela@alzheimer.org.il
Smadara@migdalor.org.il
lizi@gdolim.org.il
yifat.pinto@gmail.com
shanir@matav.org.il
Tamib@elem.org.il
Michal@LEVOHEV.ORG.IL
sari@hillel.org.il
dorit@hillel.org.il
noa1.tofsimkivun@gmail.com
Aya@onein9.org.il
saar.yael@gmail.com
Vereda@jdc.org
hitnadvut@lasova.org.il
yaringham@bezeqonline.co.il

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

עמותת קלי"ק
המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה
המועצה לשימור אתרים
הנהגת הורים ארצית
עמותת עמיחי
מוסאווא
אגודדת הגליל
העמותה למען יתומים והנזקקים
בסמלה
אנוש
חיבוק ראשון
אלה
ישראייד
בשביל החיים
מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית
אביב לניצולי השואה
קרן לניצולי שואה
יד תמר
שתלתם ניגונים
sid
חיבו"ק
התנועה הקיבוצית
תארגנות המלכרים
גיפטאד
הלפי
דרור ישראל

סיוע למתמודדי נפש

ליאל יהוד
נועה הילמן
נחמה אייגנר
סיגל רוזנבאום
שרה פרץ
ג'אפר פארח
אחמד שייח מוחמד
עיסא ג'אזי
סאאידה עלי
מור
הילה הדס
פנינה הייפרט
מלדה שלהב
עדי דייויס
קשת בר ידין
שחר אייל

0526569403
0533360307
0522813397
0524703044
0524339522
054-6877212
050-7525715
054-2330842
050-5921403
054-9299473
052-3969618
050-2323047
052-5636110
50-58861970
052-5117008
052-5117008

דיקלה יחידי
איציק מויאל
אלעד
נורית
אלון
עמיטל כהן
מוריה שחר
שירה
שרית
דנה
שני

dikla@avivshoa.co.il 052-35635940
050-8481247
5406366097
054-4497855
054-4244949
052-3986817
052-8820455
506452087
054-5686819
054-4433218
054-6734505

click4ngo@gmail.com
noah@cimi.org.il
nechama@shimur.org.il
Totallook@012.net.il
sarap@amichai.org.il

pnina@tinokot.org.il
mlada@elah.org.il
adidavis@gmail.com
keshet.baryadin@gmail.com
keshet.baryadin@gmail.com

רכזי ההתנדבות באגפי רשויות המקומיות -אגפי הרווחה

רשות

שם

וולא נאיל
אום אל פאחם
רווית סימון
בנימינה ג .עדה
איילה ממן
זכרון יעקב
עמית חרמוני
זכרון יעקב
יונה מאור
חדרה
שולה דמארי
חדרה
תמי אלעד
חוף הכרמל
ורד יהלום
לילך בנימין
מנשה
וולא מרזוק
ערערה
לימור אקהויז
פרדס חנה
דינה הדר
אלונה
אסיה עוויסאת
באקה אל גרביה
ויקי שלם
זבולון
אהובה ציפקיס
חיפה -ראשי
אורנה יקיר
חיפה -כרמל
קרן הדר
חיפה -הדר
חנה מרגלית
חיפה -ש"י עגנון
תמי דניאל
חיפה -מזרח
חיפה -ק.חיים/ק.שמואל זהבה כהן
דקלה בנדו
טירת כרמל
בת שבע זגורי
נשר
נעמי מנדלבאום
נשר
ראדה טוויל
עוספיה
נטע פריימן
קרית אתא
רננה לשם
קרית ים
שירן סטרול
קרית מוצקין
ליאור ברסלר
קרית טבעון
איריס אזריאל
בית שאן
מהא עוואדה
כפר כנא
אילנה פרץ עייש
מגדל העמק

טלפון
050-9072773
054-8834083
054-2670333
053-3372513
050-5604142
052-2791756
054-7611510
052-6130342
050-8118865
050-9777260
052-3452222
050-7359957
052-5552739
052-9406602
053-7548577
052-6334767
054-7655065
050-6400121
054-4480693
052-3750566
050-9283280
054-5493175
054-5730192
054-6486072
054-5668759
052-5866726
050-8859945
050-5959069
054-8377611
054-7911159

מייל
ayalam@zy1882.co.il
amith@zy1882.co.il
yona-maor@hadera.muni.il
shula-damari@hadera.muni.il
tami_e@hcarmel.org.il
veredy@hcarmel.org.il
lilachb@menashe.co.il
voluntary.walaa.m@gmail.com
e.limor@pardes-hanna-karkur.muni.il
dina_hadar50@walla.co.il
abri.asia@gmail.com
vikishelem@zvulun.co.il
ahuvaz@haifa.muni.il
ornaya@haifa.muni.il
kerenha@haifa.muni.il
margalit10@haifa.muni.il
tamida@haifa.muni.il
zehavaco@haifa.muni.il
diklab@tirat-carmel.muni.il
batsheva@nesher.matnasim.co.il
gada111@walla.com
renana.les1@gmail.com

iris703@walla.com
awadimaha372@gmail.com
elanaperez@walla.co.il

מגידו
נצרת
נצרת עלית
עמק המעיינות
עמק יזרעאל
עפולה
רמת ישי
בועינה נוג'ידאת
יוקנעם
גולן
מבואות חרמון
מרום הגליל
מרר
קצרין
ראש פינה
כפר ורדים
כרמיאל
מטה אשר
נהריה
סכנין
עכו
עראבה
פסוטה
שפרעם
תמרה
אזור
אור יהודה
אלעד
אלפי מנשה
אלקנה
באר-יעקב
ברנר
ברנר
בני ברק
בת-ים

052-4264343
מירב שמחי
054-4741505
מרים חאג'
050-2233512
מירי שטיצקי
054-3344303
רעות כהן
052-8334228
ענת ירון
050-6273190
מוסא חאכו
050-2322753
הילה סרדס
054-7257594
מוחמד נוג'ידאת
050-2465551
גילי רחמים
050-8610666
יעל גלמור
054-8012443
נטע לי דויס
052-3784329
יובל רחמן
054-9451322
דועא בשיר
050-8567495
חיים אלטיט
052-2377618
חגית בן דב
054-3007183
ציפי דיקמן
054-6626857
מאיה סימנובסקי
050-6952118
לירז נפגי
054-6891687
אהרון ברק
054-6515167
איה שחאדה
050-4886955
בני כלפון
052-4020469
נרמין אחמד חוסיין
050-3344832
שרבל עאסי
052-5462266
יארה סולימאן
054-2170471
אינאם אבו אלהיג'א
חן דוידי
052-6607771
054-7491891
עמרי ולרשטיין
054-8454166
גיטי פולק
054-8362866
אילנית סהר
054-2666880
קרינה בן דוד
050-2002102
הרב מאיר בטיטו
מאיה זמיר
אייזן רות
בתיה עזרא

052-5924852
054-3970096
050-8528806

revaha5@megido.org.il
meriamhajhouri@yahoo.com
miri1305@gmail.com
anaty@eyz.org.il
mosah@afula.muni.il
mohhammed_nujedat@hotmail.com
yael.galmor@gmail.com
netaleed@mvhr.org.il
yuvalrachpo@gmail.com
haima@qatzrin.muni.il
hagitsha8@walla.com
zipi7047@gmail.com
maya_s@karmiel.muni.il
aharonb@nahariya.muni.il
aia2@hotmail.com
tarbut@akko.muni.il
nermeen.hus@gmail.com
sharbel.assy.83@gmail.com

cdcd88@walla.co.il
sahard@or-ye.org.il
עןאןפ@elad.muni.il
ilanits@alfe-menashe.muni.il
mitnadvim@elkana.org.il
Ravmb2010@gmail.com
mayaz@brener.org.il
ayzen_r@bbm.org.il
batya@tarbut-batyam.co.il

annag@bat-yam.muni.il
vered_t@givat-shmuel.muni.il
talor@givatayim.muni.il

054-2531213
050-2059234
054-4490709

אנה גרושביץ
ורד פרץ
טל אורפז

msgshk@gmail.com
yifat@gderot.muni.il

052-3964967
050-4783176

מוסגנאו יהודה
יפעת זרביב

sharone@gezer-region.muni.il
hadasargy@walla.com
asmaru@gan-yavne.co.il
iritkl@dsharon.org.il
osnatsto@walla.co.il
anatt@herzliya.muni.il
lee@herzliya.muni.il
revitalc@herzliya.muni.il
mirit@modiin-region.muni.il
ayana.g@hevel-yavne.org.il
davidangel@bezeqint.net

052-2393628
שרון אקשטיין
050-7880605
הדסה פרסי
052-6437744
מולה אסמרו
052-2921755
אירית קרמל לוי
050-4042433
אסנת סטוצינר
054-5559996
חמוטל מנשה
052-2219588
ענת תמיר
054-5877017
לי רוטנברג
052-4643611 רויטל כהן מוהליבר
מירית חצרוני
542323859
עיינה גואטה
052-3515656
שולמית אנגל
507341428

Osnatg@Holon.muni.il

052-8304366

אסנת גוברין

meiravtw@holon.muni.il
danite@Holon.muni.il
khalaftahreer211@gmail.com
manal333@gmail.com
oramit@yavne.muni.il
social@ye-mo.org.il
zilberman.dov@gmail.com
SilviaBe@ksaba.co.il
adinak@ksaba.co.il
haya112262@gmail.com
alizas@lod.muni.il
merav@lev-hasharon.com
ronit_s@modiin.muni.il

052-5522258
052-3635282
050-3242632
058-7859895
054-5838315
054-8119331
052-2958488
052-2410005
054-3453213
050-9160856
052-3840278
058-5551449
052-6888334

מרב טוויג
דנית אליאסי בוני
תחריר עבד אלחי
מנאל מצארוה
אור אמיתי
מזל נחום
דב זילברמן
סלביה גלמן בקר
עדינה קוממי
חיאת בדווי
עליזה שקד
מרב מגן
רונית שטיגמן

בת ים
גבעת שמואל
גבעתיים
גדרה
גדרה
גדרות
גני תקווה
גזר
גן יבנה
גן יבנה
דרום השרון
הוד השרון
הוד השרון
הרצליה
הרצליה
הרצליה
חבל מודיעין
חבל יבנה
חבל יבנה
חולון
יבנה
חולון
חולון
טירה
טייבה
יבנה
יהוד מנסון
כוכב יאיר
כפר סבא
כפר סבא
כפר קאסם
לוד
לב השרון
מודיעין

oss9@mbatya.org.il
nogay@ma-soreq.org.il
yael.bn@nzc.org.il
Racheli.shl@netanya.muni.il
etiy@netanya.muni.il
shirit@hefer.org.il
dorit@pardesia.muni.il
odeliad@ptikva.org.il
ranacourse@yahoo.com

limorl@kadima-zoran.muni.il
mitono44@gmail.com
sigi@ekron.org.il
saraw@karneishomron.co.il
EtiDn@rishonlezion.muni.il
YifatL@rishonlezion.muni.il
orly.a@rosh.org.il
revi_levi@rehovot.muni.il
smadar-g@ramat-gan.muni.il
hitnadvut2@ramat-gan.muni.il
anat-f@ramat-gan.muni.il
Sylvia-a@ramat-gan.muni.il
tnadvut3@ramat-gan.muni.il
Riki-du@ramat-gan.muni.il
hitnadvut1@ramat-gan.muni.il
miri@migvanim.com
doronb@raanana.muni.il
shulia@raanana.muni.il
yehudits@raanana.muni.il
daphnas@sdan.org.il
ahuvaz@shoham.muni.il

שיר לסקה
נגה יחיאל
יעל בן נון
רחלי שלזינגר גיגי
052-5799082
אתי יוזף
052-3277334
יעל שקד
052-8208188
שירי צור
052-3636113
דורית ליברמן
050-7809882
אודליה דאלי
052-8754270
רנה ג'יוסי
054-2200612
מיכל
054-6269844
רוני וינרמן
054-4538687
לימור לוי
050-4502223
רחל רביב
052-2570756
סיגלית מהצרי
053-725-9146
שרה ויינשטין
050-7798135
אתי דנינו
052-3424230
יפעת ליסק
050-6278663
אורלי אנקונינה
054-6546623
רויטל לוי
052-3320038
מושית כהן
סמדר גבור
050-2325828 אפרת סולימני שכטר
052-4778688
ענת פישביין
054-5309379
סילביה אקלר בורשטיין
050-9014402
יפעת גור
050-4580400
דואן ריקי
054-8109966
אסתי נחמן
מירי בת אל
052-4268307
052-2703589
דורון בכר
052-7610418
שולי אבידור
050-8662768
יהודית שורק
050-9349180
דפנה שמשוני
052-4280116
אהובה זביב
053-2293712
מורשה
054-5487373
052-434193
050-5764221

מזכרת בתיה
נחל שורק
נס ציונה
נתניה
נתניה
עמק חפר
עמק חפר
פרדסיה
פתח תקווה
קלנסווה
קדומים
קדומים
צורן-קדימה
קרית אונו
קרית עקרון
קרני שומרון
ראשל"צ
ראשל"צ
ראש העין
רחובות
רמלה
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת השרון
רעננה
רעננה
רעננה
שדות דן
שוהם
שומרון

Jaffe_u@mail.tel-aviv.gov.il
angelman_a@mail.tel-aviv.gov.il
linkovsky_r@mail.tel-aviv.gov.il
tidhar_d@mail.tel-aviv.gov.il
ayalaa@ofaqim.muni.il
amira@eilat.muni.il
ella@alqasoum.org.il
hitnadvut@erc.org.il
efrata@br7.org.il
nuritby@br7.org.il
nilia@br7.org.il
tamia@br7.org.il
michalo@bns.org.il
yaelb193@gmail.com
Snait124@gmail.com
perah@eilot.org.il
Shalhevet@hof-ashkelon.org.il
yasmenalatwna24@gmail.com
Batias@lehavim.muni.il
revahameitar@barak.net.il
chenr303@gmail.com
magdasheba54@gmail.com
7700u.z.@gmail.com
avi.linde@gmail.com
revaha@arava.co.il
megedh@gmail.com
martinm@qiryat-gat.muni.il
pikazo1@walla.com
mariam-1991@hotmail.co.il
sonya@rng.org.il
kifah_s@yahoo.com
eden@sdotnegev.org.il
adina191@gmail.com
zilmaya@gmail.com
yehudit@efrat.muni.il

054-2522215
אורי יפה
050-5992244
אילה אנגלמן
050-7308307
רונית לינקובסקי
054-4313838
דקלה תדהר
050-5737837
אילה אלמקייס
050-3292924
אמירה אדרי
052-6826569
אלה לרנר
052-7215959
הילה קטרי
052-4094488
אפרת אבני
053-2309921
נורית בן יצחק
052-5016001 נילי אזולאי ברוכים
054-6880780
תמי אבגי חדד
050-6223580
מיכל עובדיה
052-3005929
יעל ביטון
053-2377776
סנאית סטמקר
052-4014445
פרח אוחנה
052-3356908
שלהבת כהן
052-4712224
יסמין אלעטאונה
050-2041035
בתיה סיטי
050-2223834
יעל פנסו
052-6680498
רחלי חן
050-7525087 מאג'ד אבו עשיבה
054-6677243
יהודה ויצמן
052-8394252
אבי לינדה
052-3666666
נגה גבורי
050-7796282
חננאל מגד
053-3413551
מרטין ממו
054-2003042
יעל פיקדו
052-2609800
מרים אבו גארר
050-2153391
סוניה רביבו
052-6106660
כאפח שלאלפה
052-3031044
עדן מימון
052-4653798
עדינה עוזרי
050-9216718
מיה זילברבוש

052-6071861

יהודית אפללו

אביב-תל
תל אביב
תל אביב
תל אביב
אופקים
אילת
אל קאסום
אשכול
)ותיקים.באר שבע (א
באר שבע
באר שבע
)באר שבע (חרום
בני שמעון
דימונה
דימונה
חבל אילות
חוף אשקלון
חורה
להבים
מיתר
מרחבים
נווה מדבר
נתיבות
עומר
ערבה תיכונה
ערד
קריית גת
קריית גת
רהט
רמת נגב
שגב שלום
שדות הנגב
שדרות
שער הנגב

אפרת

אפרת
אשדוד
אשדוד
אשקלון
באר טוביה
בית אל
בית שמש
ביתר עילית
בקעת הירדן
גבעת זאב
גוש עציון
הר אדר
יואב
ירושלים
ירושלים
לכיש

054-4961874
מלכה שטרנברג
053-4867110
חנה בן איון
052-5345669
יובל סרי
054-2359935
חגית קוטרו –
050-5501249
מירי ליבריידר
052-7203115
אפרת רבינוביץ
אביה קירשנבאום 050-2103320
052-7611050
אסתי לייכטר
052-2699523
קרן כספי -דורון
052-8408558
דיתה ניר נסים
052-5911216
נאוה חפץ
בתיה שילת (מנהלת 050-8561404
מש"ח)

batia@har-adar.muni.il

050-3049473
052-2865836
058-6388660
054-2194433

mili@yoav.org.il
krniki@jerusalem.muni.il
adrachel@jerusalem.muni.il
hodaya@lachish.org.il

054-5692117

vardab@m-zion.org.il

מגילות

יעל סבג (מנהלת
מש"ח)

050-3038126

yaels@dead-sea.org.il

מודיעין עילית
מטה בנימין
מטה בנימין
מטה יהודה
מעלה אדומים
מעלה אפרים
קריית ארבע

יהודית לב
הילל יעל
מיכל לוי
עינת ליפסקר
מירב חורי
אליהו מזרחי
ציפורה בן ישי

050-4101913
052-5666276
052-4767460
054-2205795
054-7411149
050-7819475
054-6298380

yehuditl@mmm-ilit.org.il
yaelh@binyamin.org.il
Vatikim.mitnadvim@gmail.com
einat@m-yehuda.org.il
meravh@mam.org.il
Elirut87@gmail.com
Tziporahk4@gmail.com

קריית יערים

לוי יצחק פרוידנברג 052-3969222

קריית מלאכי
קריית מלאכי

052-8690904
050-5776584

מבשרת ציון

מילי פרידמן
ניקי קריגר
רחל אדלר
הודיה פלד
ורדה בן חורין

oskehila@efrat.muni.il
hanaba@ashdod.muni.il
yuvalse@ashdod.muni.il
Hagit-k@ashkelon.muni.il
mirili@beer-tuvia.org.il
oskehila@bet-el.muni.il
Aviakirsh1993@gmail.com
esti@betar-illit.muni.il
Kaspi1ka@hotmail.com
Gil_hzahav_gz@walla.com
nava@matnasetzion.com

(מנהלת מש"ח)

אורטל איבגי
גל בן יעקב

levi@yearim.co.il
ortal@k-m.org.il
gal@k-m.org.il

Shiran.s370@gmail.com

052-6843778

שירן בר

שפיר

רכזי מעורבות  -מרכזי צעירים
תת אשכול
שפלה

שפלה

שפלה

שם הישוב
רחובות
מרחבים

שפלה

שפלה
שפלה
שומרון
והבקעה
שפלה

רוני דמרי

שגב-שלום
גדרה
חורה

אלחויטי מוניר

אופקים

מור בוהדנה

שדרות
נחל שורק
הר חברון

דניאל מרדכי גרינרג
יראת שדה
רעות הראל

אפרת

אברהם פולק

מעלה אדומים

שי שבו

קרית ארבע

יאנה שניידמן

בית שמש
ביתר עילית

שייקה אלגד
ישראל מאיר ליפקה
אחסן אל עבד

רמלה
גוש עציון
ירוחם
אשכול
חבל יבנה
רמת נגב

בתאל ליס
איתי לוי
גליה סמין
ענת חן
רינה טל
נטע הוכברג

מצפה רמון

מאיה שוסטר

אשקלון
אשדוד
ערד

אתי
גליה זיידמן תלמי
ליהיא אלון

מודיעין עילית

שרה מילר

קרית מלאכי

חן קדוש

אבו גוש
שפלה

שם הרכז
דורית פורן שטרן
ריהם אלקנווי

נייד

מייל
dorit@haplatforma.org.il

054-5621477
054-2529837

kineretbr@gmail.com

050-3371727

ronidimri.ms@gmail.com

alhoiti33@gmail.com
morib.229@gmail.com
meoravut@sederot.muni.il
m.tzeirim@hrhevron.co.il

shays@mam.org.il;shayshabo@g
mail.com
dorhay.is@gmail.com
shaike@Bshemesh.co.il
gmail.com@9951484

052-4030466
054-7915559
054-4241233
054-4362999

050-5357791
052-4409995
050-9933059
052-7162721

ihsangosh@gmail.com

524018029
052-4043889
052-5456011
054-8003134

anaty@erc.org.il

052-3127712
054-5684272
050-7579231

Community@mitzpe-ramon.muni.il

052-2837837

meoravut.ashkelon@gmail.com
galiazai@ashdod.muni.il
meoravut.arad@bthere.org.il

052-8445103
052-6082640
054-4745372

young1@modil.org.il

054-8530800
052-8082307

kshatot6@ramla.muni.il
itay@matnasetzion.com

rinatal100@gmail.com
shtivin@gmail.com

hen.19.7@gmail.com

הכרמל
והעמקים

חוף אשקלון
שפיר
דימונה

שיר צ'קוב

שער הנגב

נדב

בני שמעון

נעמי דרגון

נתיבות

רם חכמון

ירושלים

נעה חשדי

באר שבע

דולב שלי

אור עקיבא

יעל נח

שרון וגוש דן חדרה
הכרמל
והעמקים
הכרמל
והעמקים
הכרמל
והעמקים
שומרון
והבקעה
שרון וגוש דן
הכרמל
והעמקים
שרון וגוש דן
הכרמל
והעמקים
הכרמל
והעמקים
שומרון
והבקעה
שומרון
והבקעה

קרן בן ברוך
אתי חדד

קרית ים

אולה (מנהלת מרכז
הצעירים)
סימה בוחבוט
(מנהלת מרכז
הצעירים)

kerenbb@hof-ashkelon.org.il

050-3159367

Merkaz@shafir.matnasim.co.il

050-9933028
054-6207232

shir_chekov150@walla.com
eagleflight.nadav@gmail.com
mzm@bet-el.matnasim.co.il

544854011
050-9908497

meoravut@netivimcn.org.il
noa@young-jerusalem.org.il

052-4232848

bogrim@startup7.org.il

052-6641220

tzeirim.oraqiva@gmail.com

052-5322999

olla.p@bthere.org.il

052-8080424

simabuh@gmail.com
050-6372674

טירת כרמל

שרון באום

meoravuthon@gmail.com

054-5426566

קרית אתא

ורד אפרגן

veredaf360@gmail.com

052-4527065

חבל מודיעין

מורן צדף
דארל סולבי

Morantzedef@modiin-region.muni.il

052-5252588
050-4804382

כפר כמא

עארף סוסחא

arifsusha@gmail.com

ג'ת המשולש

מהדי ותד

wattad.sw@hotmail.com

054-4979150
050-6653525

מגדל העמק

אודליה אפק

odeliahon@gmail.com

058-7301086

יבנאל

אורית אריש

arishorit@gmail.com

052-6392652

בית אל

אודיה פרלמן

mzm@bet-el.matnasim.co.il

052-3003605

מטה בנימין

נתניה הבר

;Tzeirim@m.binyamin.org.il

054-6434838

baras@ksaba.co.il

052-4229272

כפר יונה

שרון וגוש דן כפר סבא

בר דגן (סטודנטית
שעובדת בימי ד+ה)

dnoarky@gmail.com

שרון וגוש דן אליכין
שרון וגוש דן בת ים
שרון וגוש דן נתניה
הכרמל
והעמקים
הכרמל
והעמקים
שומרון
והבקעה
שומרון
והבקעה
שרון וגוש דן
הכרמל
והעמקים
הכרמל
והעמקים
שומרון
והבקעה
שומרון
והבקעה
שרון וגוש דן
שרון וגוש דן
גליל מערבי
גליל מערבי
גליל תחתון
גליל מערבי
גליל עליון
גליל תחתון
גליל תחתון
גליל מערבי
גליל תחתון
גליל מערבי
גליל עליון

קרית ביאליק

שני רוטפלד
יוסי מארי
גילי דוד
שי דנון (מנהל את
המרכז כרגע ,עוד לא
יודע אם יאויש)

גלבוע

מאיה יעקב

ערבות הירדן

נורית מניס -לוי

קרני שומרון

merkaz.elyakin@gmail.com
Yossim@tarbut-batyam.co.il

gilid@hagag.org

052-5813438
050-5333977
052-4500516

danon.shai@gmail.com
050-2777747

mayay518@gmail.com

052-6423224

tzeirim@jv.matnasim.co.il

050-6211991

Young@karneish.matnasim.co.il

054-7357767

racaz.young@harish.muni.il

054-9435053

young@megido.org.il

052-3262649

Projects@maianot.co.il

054-3344303
050-2186810

חריש

תחיה ברונר

מגידו

שרון אבני כהן

עמק המעיינות

רעות בר חן כהן

שומרון

פזיה קראוס

pazya@shomron.org.il

קדומים

יהודית מאיר

merkazeirimkd@gmail.com

052-3501127

אור יהודה
פתח תקווה
מג'ד אל-כרום
מעלה יוסף

מתן ארז
אלון חוטר

alonh@ptikva.org.il

050-7779555
054-3350505

אמון שעבאן
לי נח

amonrehan@gmail.com
maaleyosef123@gmail.com

054-7730213
058-5560490

טורעאן

מראם נסאר

nassar9@hotmail.co.il;sami@turan
muni.il.

054-9257701

מעלות-תרשיחא
עראבה
כעביה-טבאש-
חג'אג'רה
שבלי  -אום אל-גנם
ירכא
בועיינה-נוג'ידאת
דיר אל-אסד
מא'ער

לוטם סוסי שושן
ענאייה נאגר

kehila-30@maltar.co.il
enaya.naj@walla.com

050-9573148
054-4749843

super.1983@windowslive.com

052-2620491

מוחמד כעביה
אסמאא הרכזת עזבה
מהא אבועייסה
דלאל זיידנה
סוהיר מוסא
ויסאם סעד

matane@or-ye.org.il

mahaabo97@gmail.com
dalal.f.z@gmail.com
sohermo89@gmail.com
wesamsd@gmail.com

054-6886519
054-6434648
054-2165079
050-3338694

גליל עליון
גליל תחתון
גליל מערבי
גליל מערבי

קצרין
אל-בטוף
ביר אל-מכסור
כאבול

גליל מערבי
גליל תחתון

פקיעין (בוקייעה)

גליל מערבי
גליל עליון
גליל תחתון
גליל תחתון
גליל מערבי
גליל מערבי
גליל מערבי
גליל עליון
גליל תחתון
גליל עליון
גליל עליון
גליל תחתון
גליל תחתון
גליל מערבי
גליל עליון
גליל עליון
גליל עליון
גליל עליון
גליל עליון
גליל תחתון
גליל מערבי
גליל עליון
גליל תחתון

טליה אלגד
סמיר קיים
עבדאללה ג'נדאוי
אבראהים ריאן

meoravut.katsrin@gmail.com
samir.k@batouf.org.il

050-9743247
054-9412150

sweet.mrer@gmail.com
ibraheemr1987@gmail.com

052-6740038
050-4095212

samimhana2013@gmail.com

054-2234519

atharabulil@gmail.com

050-2398824

סמי מהנא
את'אר אבוליל
שוקי עאמר

עין מאהל
ג'וליס
ראש פינה
נצרת עילית
דבוריה
מטה אשר
אעבלין
כאוכב אבו אל-
היג'א
חצור הגלילית

עדי ברעם
מיסון אדריס

maison.edrees@gmail.com

ופאא טאהא

Wafataha83@hotmail.com

054-5554704

מאור אזולאי

CAREERHATZOR@gmail.com

054-2540955

נצרת

רשא זועבי

טובא-זנגריה
קרית שמונה
גליל תחתון
דאלית אל-כרמל
עכו
גולן
צפת

חנאן זנגריה
תהילה דיאור
אילת מובסוביץ
מייסא מקלדה
מיכל אלמוג
רעות מזרחי  -בוטקין
הילה חדד

סח'נין

דלאל אבו  -ריא

הגליל העליון
דיר חנא
ריינה
נהריה
בית ג'ן
בסמת טבעון

אילנה פור
מחמוד ריאד סאלם

שירה קסלר
ניילה מורנו
בראה יוסף

סאברין בסול
אופיר בר
רולא פארס
זובידאת אומיה

djshuki@gmail.com
shirakasler@gmail.com
nayla@nallit.org.il
be.yourself.b@outlook.co.il

adit@mta.org.il

Eman.b@nazareth.muni.il;rashazo
ubi99@gmail.com
hanan283@walla.co.il
meoravut.k8@gmail.com
ayeletm66@gmail.com
Maisa_266@hotmail.com
michala@akko.muni.il

meoravut@megolan.org.il
meoravutzefat@gmail.com
osama.t9@gmail.com;dalalgnaimri
a@gmail.com

054-6780110
050-2844472
055-8810817
052-8187477
052-4595327

050-5988006
054-3076992
050-4722242
052-3244015
050-8370848
052-8892860
054-7775573
050-2844044
054-7204996

IdanS@galil-elion.org.il

058-5866918

Mahmod.salem2307@gmail.com
sabreen.bsoul@gmail.com
ofirbar100@gmail.com
rolaf1981@walla.com
abedrhmn@gmail.com

052-4493322
050-7879529
050-6317002
054-2265009
052-5403773

גליל מערבי
גליל תחתון
גליל תחתון
גליל עליון

שלומי

לירון לגריסי

זרזיר
אכסאל
סאג'ור
בית אריה

אלאא מזאריב
אחמד דראושה
תיימור אברהים

-meravkaspi@yahoo.com / meoravut
young@shelomi.org.il

054-8128500

alaa.mazareeb@gmail.com
darawsha3@gmail.com
taymour40@hotmail.com

542693808
052-4545042
052-9400130

רשימת רכזות התנדבות מערכת הבריאות
נייד

שם

יחידה

כתובת

טל

.1

שלומית
אלרום אג'מן

מרכז רפואי ת"א
ע"ש איכילוב

רח' ויצמן  6ת"א
64238

03-6947529

.2

דניאלה עקב

מרכז רפואי הלל יפה

ת.ד  169חדרה 38100

EMAIL
508423664

(shlomite@tlvmc.gov.il
542017691

דפנה אביטל
.3

052-3326335

דניאלה עקב
(danielaa@hy.health.gov
)il.

050-2062058 04-7772058
מרכז רפואי רמב"ם

מירה שילוח,
.4

חגית אבו סלמן מרכז רפואי בני ציון

ת.ד  9602חיפה
31096

רח' גולומב  47ת .ד
 4940חיפה 31048

.5

יערה חליף
יועץ

מרכז רפואי פוריה

ד.נ גליל תחתון
15208

.6

ציפי צוברי

מרכז רפואי אסף
הרופא

צריפין 70300

.7

רחל בן חיים

ביה"ח לגליל המערבי ת .ד  21נהריה 22100

.8

ג'נט עגיל

ביה"ח רבקה זיו

רח' הפלמ"ח  44צפת

04-7772924

050-2063464

m_shiloah@rambam.he
alth.gov.il

052-6674341 04-8359666

-Hagit.salman@b
zion.org.il

054-7752942 04-6652597

yhalif@poria.health.gov.il

053-7345927 08-9779590
052-5440627 04-9107400

04-6828505

zuberiz@asaf.health.gov.i
l
-Rachel.ben
haim@naharia.health.gov
il.

Janet.a@ziv.health.gov.i
050-5825774
l

.8

9

ג'נט עגיל

ביה"ח רבקה זיו

שרון סבג
רכזת התנדבות
(מ"מ) -050-8
 800922רכזת המרכז הרפואי ע"ש
וולפסון
מתנדבים
@sharonsab
wmc.gov.il

רח' הפלמ"ח  44צפת

04-6828505

ת.ד  5חולון 58100

סמדר שפי
10
עינב גוטרמן

11

אריאלה דהן

מרכז רפואי שיבא תל
השומר

מרכז רפואי ברזילי
אשקלון

03-5303688

אשקלון 78306

Janet.a@ziv.health.gov.i
050-5825774
l

050-8800922

sharonsab@wmc.gov.il

052-6666023

Smadar.shefy@sheba.he
alth.gov.il

Einav.guterman@sheba.
050-2396006
health.gov.il

050-9288845 08-6745880-1

arielad@barzi.health.gov.i
l

מרכזים גריאטריים
12

דפנה אייזיק

מרכז גריאטרי ע"ש
שוהם

פרדס חנה 72,000

506243151 04-6375763

.DafnaE@Shoham.Health
gov.il

מרכז גריאטרי שמואל ת.ד  2באר יעקב
70300
הרופא

13

חגית מור

14

ורד פרנס

בי"ח פלימן

15

תמי ורסנו

רחוב הנביאים-
מרכז גריאטריה נתניה
שיכון דורה

רחוב זלמן שניאור
רמות רמז ת"ד 2263
חיפה 31021

08-9258762

050-6256062 04-8307015

Vered.parnas@flim.health
gov.il.

050-6261132 09-8630132

.Tami.versano@gri.health
gov.il

מרכזים לבריאות הנפש
מרכז לברה"נ
באר שבע

16

דניאלה פרץ

17

מרכז לברה"נ טירת
הילה גיא
אמסלם (עו"ס) הכרמל

18
גלית לוי

מרכז לברה"נ לב
השרון

רח' הצדיק
מירושלים  2באר
שבע

050-6267637 08-6401757

רח' האלה  17טירת
הכרמל 30200

052-8900841

ת"ד 901000
נתניה 42100

Daniella.perctz@pbsh.he
alth.gov.il

HILA.GA@PSMH.HEALT
H.GOV.IL

galitl@lev-hasharon.co.il
09-8981162

050-6267915

מרכז לברה"נ נס
ציונה באר יעקב
19

נטלי אפללו
–מנהלת משאבי
אנוש

20

רותי אופק

ת"ד  1מיקוד 70350

קמפוס נס ציונה
מח' נוער

08-9258212

natali.aflalo@MOH.GO
V.IL 507823658

ד.נ אושרת
מרכז ברה"נ מזרע

25201

050-6267727 08-9559629
054-6766768

ענת אשד
אברבנאל

21

שד' קק"ל  51בת ים

איריס הרשקו

22

anateshedk@gmail.com
iris.hirshko@ABR.HEALT
H.GOV.IL

03-5552609
506265668

מרכז לברה"נ שער
אורית קופרברג
מנשה

ד.נ חפר 38814

כפר שאול איתנים

ד.נ .הרי יהודה

 23הדס תדהר

rutio@mazra.health.gov.il

050-6265241 04-6278034

orit@sm.health.gov.il

hadas.ti@PSJER.HEALT
506233082
H.GOV.IL

לשכות הבריאות המחוזיות
24

25

לשכת בריאות מחוזית רח' הארבעה 12
סורינה איליה
ת"א 61203
ת"א

אילנית גוזלן

לשכת בריאות באר
שבע

קרית הממשלה רח'
התקווה  4ת.ד 10050
ב"ש

050-6240008 03-5634750

.Sorina.ilie@telaviv.health
gov.il

050-6799886 08-6263585

.Ilanit.gozlan@bsh.health
gov.il

קרית הממשלה רח'
התקווה  4ת.ד 10050
ב"ש

25

אילנית גוזלן

לשכת בריאות באר
שבע

26

שלומית
נג'מיאן

לשכת בריאות
ירושלים

27

נאדרה אבו
סיני

לשכת בריאות מחוז
צפון

רח' המלאכה  3ת.ד
 744נצרת עילית
17000

28

יהודית פוקס

לשכת בריאות מחוז
מרכז

קרית הממשלה
הרצל  91רמלה
72430

רח' יפו 86

050-6799886 08-6263585

.Ilanit.gozlan@bsh.health
gov.il

050-6243377 02-5314863

.shlomit.najamian@LBJR
HEALTH.Gov.il

ירושלים
04-6557888
050-6243922

.Nadra.abusini@lbr.health
gov.il

04-6557804

050-6243660 08-9788678

.Jude.fux@lbm.health.gov
il

29

שגית שיין

לשכת בריאות חיפה

שד' פל ים  15חיפה

052-8272774 04-8633095

Sagit.shine@lbhaifa.heal
th.gov.il

30

רחל יונה

יחידת המשרד הראשי ירמיהו  39ירושלים

050-6243150 02-5081024

Rachel.yona@moh.health
vo.il.

קופות חולים

31

שם

יחידה

כתובת

נעמה פרידמן

מכבי שרותי בריאות

רח' המרד  27ת"א
ת.ד 68125 - 50493

פקס

טל

03-5143885

נייד

EMAIL

054-6419017

Fridman_na@mac.org
il.

רח' המרד  27ת"א
ת.ד 68125 - 50493

03-5143885

054-6419017

Fridman_na@mac.org
il.

03-692445 03-6923095

054-6712345

havazeletah@clalit.org
il.

33

ענבל בר-עוז

לאומי שרותי בריאות שפירנצק  23ת"א

15336949600 03-6949600

050-4055425

ibaroz@leumit.co.il

34

דבורה ארביב

מאוחדת

03-5208124

052-4803600

debi.a@meuhedet.co.i
l

מכבי שרותי בריאות

31

נעמה פרידמן

32

ארלוזורוב  101ת"א
חבצלת אהרוני שרותי בריאות כללית
62098

בתי חולים פרטיים/ציבוריים
.Taliah@hadassah.org

35

36

תליה הירשמן הדסה עין כרם

איילת כהן

ביה"ח שערי צדק

ירושלים

ירושלים

פנינה צרויה
37

38

הילה בכר

אהרון אסקל

אסותא

אשדוד

לניאדו

נתניה

02-67778223 02-6779401

02-6666791 02-6555225

050-4048395

050-8685175

ayeletc@szmc.org.il

052-4261545

pninat@assuta@co.il
הילה בכר
508801980
()hilabac@assuta.co.il

.053-7516222

aaskal@laniado.org.il

מחוז

מספר

רשות

צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

צפון

25

צפון
צפון
צפון
צפון

26
27
28
29

אבו סנאן -דרוזי
אכסאל
אל בטוף  -בדואי
אעבלין
בועיינה נוג'ידאת -בדוואי
בוקעתה  -דרוזי
ביר אל מכסור -בדוואי
בית ג'אן -דרוזי
בית שאן
בסמת טבעון -בדוואי
ביענה
ג'דיידה מכר
ג'וליס -דרוזי
גוש חלב (ג'ש)
דבוריה
דיר אלאסד
דיר חנא
זרזיר -בדוואי
חורפייש -דרוזי
חצור הגלילית
טבריה
טובא זנגריה -בדוואי
טורעאן
טמרה
יאנוח (לשעבר יאנוח-ג'ת)-
דרוזי
יבניאל
יוקנעם
יסוד המעלה
יפיע

שם מנהל יחידת
הנוער

כתובת מייל

טלפון

moshe+E3:E85raa@hotmail.co.il

525927378
549933193
504260674
0
054-6703832
526221800
054-7705082
508440006
050-6512152
052-8281422
524444059
526904721
526218966
509657606
506958503
546734353
523843422
533310119
050-2606830
528238001
506686969
052-6558022
502306501
507227080
544422272

מושירה עזאם
סעיד שהואן
היבא פלאח
0
פוקרא סלימן
דועא שמס
רמלה גדיר
נג'וה אבו עסלה
לימור לוי
נידאל בסול
עלי תיתי
טארק כיאל
רינה נבואני
שירין סאדר
מוחמד אניס
לאפז אסדי
מוחמד אבו אלחוף
ורוד עיאדאת
דוניה פרס
לינור לוי
חן אופיר
הייב עלא
סאלח דחלה
מוחמד אבואלהיגא

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

chenofir@gmail.com
chenofir@gmail.com
chenofir@gmail.com
chenofir@gmail.com

מנאל חטיב

1

moonystars@yahoo.com

שני פרץ
נופר דהן
0
אחמד חליאלה

0
1
1
1

shahwansaid@yahoo.com
haboush62@gmail.com
soleman_fokra@walla.com
Du3a2_sh@hotmail.com

gramly@walla.com
bltifur@gmail.com
limorlevi5@gmail.com
nidalb6@walla.co.il
TITI.CIO.CEO@GMAIL.COM

tarek_k1@walla.co.il
rinana1904@gmail.com

lasez@smile.net.il
m_elhof@hotmail.com
doniafa@gmail.com
Linorlevi153@gmail.com

nofard@yoqneam.org.il
Ahmad.khalilieh@gmail.com

525457241
502957923
0
547708568

ואהיל חאג
ווחיד עיאשי
איאד עודה
שומרי אשרף

1
1
1
1

צפון
צפון
צפון
צפון

30
31
32
33

צפון

34

צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ירכא -דרוזי
כאבול
כאוכב אבו אלהיג'ה
כסרא סמיע -דרוזי
כעביה חג'גרה טבאש-
בדוואי
כפר ורדים
כפר יאסיף
כפר כנא
כפר מנדא
כפר כמא
כפר תבור
כרמיאל
מ.א בוסתאן אלמרג'
מ.א גליל עליון
מ.א גליל תחתון
מ.א מבואות חרמון
מ.א מגידו

ashrafrekad44@walla.com

אנס כעביה

1

Anas.k.2006@hotmail.com

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

צח עזרן
קמיליה סעדה
נסרין ספורי
אחמד זידאן
ארי אסעד תחוכו
לימור זיו
אסף פרי
0
אביעד דינור
טובית שמואלי
עדי יצחקי
מיכל מלכה

צפון

47

מ.א מטה אשר

טל רובין

1

צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

מ.א מעלה יוסף
מ.א מרום גליל
מ.א עמק הירדן
מ.א עמק המעיינות
מ.א עמק יזרעאל
מ.א .גולן
מ.א .הגלבוע
מ.א .משגב
מג'ד אלכרום
מג'דל שמס -דרוזי
מגאר -דרוזי
מגדל
מגדל העמק

יוסי בן זקן
עמית כהן
רון אלתר
מאיה ארטל
תום אלבו
ירון קמרינסקי
רוחמה לבקוביץ
אדם גורן
בלאל כיואן
0
טליע דגש
אומר שמש
משה פרץ

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

waelhag@walla.com
eyadodi1984@windowslive.com

kamellia67@gmail.com
nisreensaffouri@hotmail.com

ahmad_ze@hotmail.com
asaddana13@gmail.com
noar@kt.matnasim.co.il
Asafp@karmiel.muni.il

AviadD@galil-elion.org.il
tovitsm@glt.org.il
noar@megido.org.il
noaryeladim@matteasher.org
il.
yosibza10@gmail.com
Amit-c@mrg.org.il
alterron@j-v.org.il
mayaer@maianot.co.il
toma@eyz.org.il
kamerinsky@gmail.com
kamerinsky@gmail.com
kamerinsky@gmail.com
kamerinsky@gmail.com

talea.d2@gmail.com
omersh117@gmail.com

545205572
546763411
525411984
526455467
054-7475584 0526326964
524296673
503644001
052-6411468
546724010
525330291
549732606
546738168
0
507778113
585850888
508257356
507266505
506952119
523929471
546738613
505999819
054-5227063
546754102
50729033
504077973
525273985
054-6909705
0
523427560
548068868
506656510

צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
צפון
חיפה
חיפה
חיפה

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
3
4
5

מזרעה
מטולה
מסעדה -דרוזי
מעיליא
מעלות תרשיחא
משהד
נהריה
נחף
נצרת
נוף הגליל
סאג'ור -דרוזי
סח'נין
עג'ר -דרוזי
עיילבון
עיין קנייא  -דרוזי
עילוט
עין מאהל
עכו
עפולה
עראבה
פסוטה
פקיעין -דרוזי
צפת
קצרין
קריית שמונה
ראמה  -דרוזי
ראש פינה
ריינה
רמת ישי
שיבלי אום אל גאנם -בדוואי
שלומי
אום אל פחם
אור עקיבא
באקה אלגרביה

גאדה גדבאן
יואב אברהם
בטחיש זאהי
מתא עאדל
אמיר אבוקסיס
מרואן חסן
ילנה פאר
סמירה עבאס
עיסאם שייח סולימאן
צחי אריאלי
שירין חמוד
תמהיד שלאעטה
בסאם חטיב
ריזק רושרוש
רושדי חמד
הילאל עבד אלוהאב
וסין אבו ליל
קרן גאון
חנן בן דוד
מחמוד אבו גאזי
רים פרנסיס
סמיח זין אל דין
0
ענבל קן
נעה ניניו
בדיעה גנדור ג'ריס
בן טל שיר
אחלאם מעאמרה-
שרונה פיטוסי
אזהאר שבלי
יורי גרשוביץ
ג'אברין עראפת
שני ראבי
פאדי מואסי

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

noar@metula.matnasim.co.il

adel.matta@gmail.com
noar.ma@maalot.matnasim.co.il

Marwan_h@walla.co.il
elenap@nahariya.muni.il

abedsam@walla.co.il
essam_2s@walla.co.il
shirham@walla.co.il
tamheed@sakhnin.muni.il

basamkh@walla.com

inbalken@gmail.com
noa260ninio@gmail.com
badeaaes1986@gmail.com
shir.bental1@gmail.com
sharonp2c@yahoo.com
shibli.azhar@hotmail.com
yurigershovich@gmail.com
arafat@jmahery.com
shanir@oraqiva.muni.il
fadi.mawassi@gmail.com

524530241
523979900
526282176
526155590
546613902
506560521
525797987
528229886
0523333105
050-968-5006
052-7536184
547979877
523772745
508673181
548005651
524383456
507109156
546770470
052-601-9766
526500239
528605111
542003653
0
52670363
537225723
507470541
523862202
547767636
548300568
549772829
052-9599384
502650429
523204320
508642206

חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
11
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
34
35
9
28
36
מרכז
18
41
42
20

בנימינה גבעת עדה
בסמה
ג'סר אלזרקא
ג'ת
דלית אל כרמל -דרוזי
זיכרון יעקב
חדרה
מ.א חוף הכרמל
חיפה
חריש
טירת כרמל
כפר קרע
מ.א אלונה
מ.א זבולון
מ.א מנשה
מעלה עירון
נשר
עוספיא -דרוזי
ערערה
פוריידיס
פרדס חנה
קריית אתא
קריית ביאליק
קריית טבעון
קריית ים
אבן יהודה
אורנית
אליכין
אלעד
אלפי מנשה
אלקנה
אריאל
באר יעקב
בית דגן
בני עיש

יאיר גרינברג
מוחמד כבהא
מוחמד עמאש
תאמר חוסיין עלי
אימן פרו
שיין קרישק טל
יעל איטח-יעקובי
ממן ליאור
לירז אלול שריג
אור גולני
ציון סודרי
ראני הייכל
מתן כץ
דני אלימלך
רועי כורם
חאפז ספוחת
אור מורדו
תמר סקראלדין
עורווא מלחם
אימאן אבו דאש
גודי בנד
חני קוג'קרו
אורטל חדד
אודי שניצר
זיו רוזנצוייג
ירדן לוי
יאיר גוטמן
יחיקם גמליאל
גבע כבסה
נילי דל
שלומי עמר
יגאל זוהר
דנה
ענת קרמר

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

noar@bin-ada.co.il
0
ammash48@gmail.com
tamerhosenali@gmail.com
lmanferro@gmail.com
noarzy@zamarin.org.il
yaeli_2008@walla.com
liorm@hcarmel.org.il
LirazE@haifa.muni.il
noar@harish.muni.il
zion_s@tirat-carmel.muni.il
rani_shw@hotmail.com
matanka23@gmial.com
dani@zvulun.co.il
royk@menashe.co.il
hafizsbaihat3@gmail.com
ormordo@outlook.com
tamar.saker@gmail.com
orwamil@gmail.com
eiman_h_84@hotmail.com
judybener@gmail.com
hani_m3@hotmail.com
ortalh@qbialik.org.il
noar@kiryat-tivon.muni.il
Ziv.rosen22@gmail.com

545825790
525273073
523750705
524593644
529250816
542859359
579044412
523810219
505737688
522780060
507253349
526086037
543159499
546833017
545235877
539675840
525292855
527333139
503211393
524851531
584012012
544799552
542695726
502028595
542211366

yardenb@oranit.org.il
rakazely@gmail.com
yehikamg@elad.muni.il
noar@am.matnasim.co.il
delhi@gmail.com
samar@ariel.muni.il
yigalz@b-y.org.il

577782143
052-3975738
507803939
054-2570365
052-3467548
545691286
052-3898323

anat@bney-ayish.muni.il

052-5497971

מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז

3
29
21
22
37
19
4
5
6
23
מס'
10
2
11
12
7
38
43
44
45
46
47

ג'לג'וליה
גבעת שמואל
גדרה
גן יבנה
גני תקוה
הוד השרון
זמר
טייבה
טירה
יבנה
יהוד-מונוסון
כוכב יאיר
כפר ברא
כפר יונה
כפר סבא
כפר קאסם
לוד
מ.א ברנר
מ.א גדרות
מ.א גזר
מ.א גן רווה
מ.א דרום השרון

סיראג' שואהנה
ערן אבן צור
חגית אמסלם
אורן רדעי-ממ
צבי רוזן
נעמי אשר
רודיינה עומר
עאישה עבד אלקאדר
בסמה דעאס
חן שמוחה
יעל לוי
מאיה ברנר
אדם ריאן
דראל סולבי
מירב הלפמן
עבד אלרחמאן בן ברי
רונה קשת
טל דן
לא הגישו
מיכל ליס
עדי פורר
מירית כץ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

מרכז

48

מ.א חבל יבנה

ניר יעקבי

1

מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז

49
50
51
52
53
30
24
13
39
31
1

מ.א חבל מודיעין
מ.א לב השרון
מ.א נחל שורק
מ.א עמק חפר
מ.א עמק לוד(שדות דן)
מ.א שומרון
מזכרת בתיה
נס ציונה
סביון
עמנואל
פרדסיה

נירית ברנשטיין
רותם עמוס
משה פורקוביץ
עומרי קוליקובסקי
רעות גולדברג
אריאל מרמור
תמר ראש
כפיר פוני
אין מנהל מח' נוער
אין
עמוס צ'יקובסקי

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0

seraghaboob@gmail.com
eraneventsur@gmail.com
hag3112@walla.com
omc77087@gmail.com
zvir@gantik.org
neomia@hod-hasharon.muni.il
rodiomar5@gmail.com
aisha@taibeh.muni.il
basmadaas@walla.co.il
chensamuha@gmail.com
noar.ye.mo@gmail.com
atoket@gmai.com
adam.aboal3bed@gmail.com
dnoarky@gmail.com
meravf@ksaba.co.il
abed.bari90@gmail.com
Keshetrona@gmail.com
tal.dan51@gmail.com

539619004
549987810
052-4481510
528555998
053-2471667
050-6594448
508462152
543472772
523354212
50-336-9999
052-4036677
529409607
50994003
504804382
052-5679656
508938821
054-2440140
549732070

michal.gezer@gmail.com
Adi@ganrave.org.il
mirit@dsharon.org.il
niryac@gmail.com/
niryavne@gmail.com
nirit@modiin-region.muni.il
sahar@lev-hasharon.com
moshep@ma-soreq.org.il
omrik@hefer.org.i

509016467
544501101
543901390

noar@shomron.org.il
Noarmazkeret365@gmail.com
kfirp@ness-ziona.muni.il

Amos@pardesia.muni.il

050/6765827
524577435
054-9200136
050-4537693
546302179
502281430
052-5343151
504007232
509250219
לא הגישו
528587505

מרכז

32

קדומים

אביאל חי עובד

1

מרכז
מרכז
מרכז

14
8
25

קדימה צורן
קלנסווה
קריית עקרון

יאיר מילרמן
ווהבי נטור
שרית חורי

1
1
1

מרכז

33

קרני שומרון

אביעד כהן

1

מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים

15
26
54
27
16
40
17
תל אביב
מספר
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ירושלים
מס'
1
2
3
4

ראש העין
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רעננה
שוהם
תל-מונד
0
רשות
אור יהודה
פתח-תקוה
הרצליה
כפר שמריהו
מ.א .חוף השרון
נתניה
רמת גן
רמת השרון
אזור
חולון
קריית אונו
בת ים
גבעתיים
0
רשות
אבו גוש
אפרת
בית אל
בית אריה

ליאת מוסרי
הנית פרחן עזוז
אבי יוספי
יואב נדב
סיגל מצר
אלון מלר
אדם אופק
0
טל
גל עוזר
גיא אליהו
שירי רפופורט
אין מנהל מח' נוער
דגן כהן
יאיר חסיד
אירית מנדלסון מאיר
חיים דיין
מיכל ביסטריצר מלכי
קובי עזרן
חנה ישעיהו
יניב ויסמונסקי
טל גזית
0
שם מנהל יחידת הנוער
מוחמד ג'אבר
יצחק בדנר
דסי שטרן
אורנה ספיר

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

aviel.oved@gmail.com/
noarkd@kdumim.org.il
yair@kadima-zoran.muni.il
natour0@gmail.com
shiranhuri@wala.co.il
avital41@gmail.com /
avitalk@karneishomron.co.il
: liat@rosh.org.il
HenitA@rishonlezion.muni.il
avi@rehovot.muni.il
yoavn@ramla.muni.il
sigalm@raanana.muni.il
Alonm@shoham.muni.il
adamofek1@gmail.com
0
כתובת מייל
ozergal@walla.co.il
guye@ptikva.org.il
shirif@herzliya.muni.il
לא מגישים קול קורא
Daganc@hof-hasharon.co.il
yair@biltiformali.org.il
irit-m@ramat-gan.muni
haim_d@ramat-hasharon.muni.il
micmal@walla.com
kobia@Holon.muni.il
yshayue.hanna@gmail.com
yanivvis@gmail.com
talg@givatayim.muni.il
0
כתובת מייל
esajab@gmail.com
bodner@efrat.muni.il
mnoar@bet-el.muni.il
236moadonoar@gmail.com

053-7250129
55-661-7301
506850033
527266767
054-3012376
544940479
054-6728186
052-4840537
528510476
523650468
54-426-3269
054-7173141
0
מפקח רשותי
אתי רביאן
אתי רביאן
ורד פינקלשטיין
לא מגישים קול קורא
לא מגישים קול קורא
מיכל ורדי
נועה ויניק
נועה ויניק
רונית שדה
רונית שדה
רונית שדה
רננה רוזן
רננה רוזן
0
שם המפקח הרשותי
הרמן דרורה
ריקי מנדל
הרמן דרורה
הרמן דרורה

ירושלים
ירושלים

5
6

בית שמש
ביתר עילית

יוסי גמליאל
יהושוע מרזן

1
1

yosigmliei050@gmail.com
avitalb1111@gmail.com

נעמי יצחאייק
דוד כהן

ירושלים

7

בקעת הירדן (ערבות הירדן)

מוריה כהן

1

havi@matnasim.org.il

אין מנהל

ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

גבעת זאב
הר אדר
חברון
ירושלים
ירושלים
מ.א מגילות
מ.א מטה בנימין
מ.א מטה יהודה
מ.א .גוש עציון
מבשרת ציון

שיר גרסון
מורן גל
חי רואי כהן
דורון נהרי
הדר זטלאוי
0
שירה מרצבך
שרון כץ
שי ששון
יועד שילה

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ירושלים

18

מודיעין -מכבים -רעות

מעין פולנט

1

ירושלים
ירושלים
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום

19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

דוד כהן
חווה אברבנאל
הדס דמתי
שרי ציוני  -מסייעת
נסי אברהמי
הדס דמתי
הדס דמתי
שלומי בטיטו
אבו חמאד טאלב
שלומי בטיטו
גדי בן אמו
שלומי בטיטו
אבו חמאד טאלב
חיים כהן -מסייע

דרום

13

עלי אלהוושלה

1

alihwashla@gmail.com

ד"ר ג'בר אבו אלקיעאן

דרום
דרום
דרום

14
15
16

מודיעין עלית
מעלה אדומים
אופקים
אילת
אשדוד
אשקלון
באר שבע
דימונה
חורה
ירוחם
כסייפה  -בדוואי
להבים
לקיה  -בדוואי
מ.א יואב
מ.א אבו בסמה נווה מדבר -
בדוואי
מ.א אל קייסום  -בדוואי
מ.א אשכול
מ.א בני שמעון

הניה גלרנטר
איתמר סלוק
עדן כהן
עופרה בוארון
מזל שאלתיאל
יעקב אטיאס
עידן יחזקאל
מאור בניטה
עודיי סמאענה
ורד אסף
אברהים אל עמור
סלעית ברדה
פארס אבו עבייד
ספיר נחשון קורן

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

noargbz@gmail.com
0
anat.90579@gmail.com
0
ztlhadar@jerusalem.muni.il
udi@dead-sea.org.il
noar11@m.binyamin.org.il
sharonk@m-yehuda.org.il
noargushetzion@gmail.com
yoads@m-zion.org.il
מעין פולנט
<>maayan_p@modiin.muni.il
henyag@modil.org.il
shmulikh@matnasim.org.il
Edenc80@walla.com
hadracha@eilatmatnasim.org.il
Galmazal@gmail.com
Yakov-a@ashkelon.muni.il
idany@kivunum7.co.il
maor.benita@gmail.com
samaana.37@gmail.com
veredas27@gmail.com
ibrahimalamour@gmail.com
Noar@lehavim.matnasim.co.il
O.Fares5@gmail.com
sapir@yoav.org.il

מרים פרץ
אין מנהל
מנחם חלפון
ריקי מנדל
ריקי מנדל
שמוליק מייזליש
דוד כהן
מיכל יצחקי
מנחם חלפון
מיכל יצחקי

וופא אבו עמאר
דגנית לבנון
עופרה שיר לביא

1
1
1

swaffaal@gmail.com
dganit@nhs.org.il
Ofras@bns.org.il

ד"ר ג'בר אבו אלקיעאן
חיים כהן -מסייע
גדי בן אמו

הרמן דרורה

דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום
דרום

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

מ.א הר חברון
מ.א חבל אילות
מ.א מרחבים
מ.א רמת נגב
מ.א שער הנגב
מ.א שפיר
מ.א תמר
מ.א .באר טוביה
מ.א .חוף אשקלון
מ.א .לכיש
מ.א .ערבה תיכונה
מ.א .שדות נגב
מיתר
מצפה רמון
נתיבות
עומר
ערד
ערערה בנגב  -בדואי
קריית גת
קריית מלאכי
רהט  -בדוואי
שגב שלום  -בדואי

אסנת אבו
דורון קרן
בקשי ורוניקה
אילון צחור
נועה דגן
עינב קרון
ענת בוסקילה
קטי דהרי
שירן שושן
דלית נקש
אלירז דאי
ג'ולי פורת
גלית פיקמן
רותי ביטון
טל בן דרור
אראל קקון
ערן ברוור
אמיר אבו ערער
איילת פרץ
אדיסה היאסו
סלים אלקרנאוי
פאטמה פרחאת

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

osnat@hrhevron.co.il
youth@eilot.org.il
Verobak7@gmail.com
eyal@rng.org.il
tals@sng.org.il
krone.einav@gmail.com
natanrub@gmail.com
Ketti.dahary@gmail.com
Shiran.shoshan5@gmail.com
Sadna@lachish.org.il
noar@arava.co.il
Noar@sdotnegev.org.il
galitp@metar.muni.il
rutibiton@gmail.com
Talturg@gmail.com
erelhoory0@gmail.com
noar.arad@gmail.com
amir.abuara@gmail.com
mitnadvimkg@gmail.com
adisa@k-m.org.il
saleemkrenawi@gmail.com
workfatoma@gmail.com

חיים כהן -מסייע
חיים כהן -מסייע
מירי טימסיט
חיים כהן -מסייע
גדי בן אמו
חיים כהן -מסייע
גדי בן אמו
חיים כהן -מסייע
חיים כהן -מסייע
חיים כהן -מסייע
חיים כהן -מסייע
חיים כהן -מסייע
רותם שמעיה
איציק רוס
הדס דמתי
מיטל חגבי  -מסייעת
שלומי בטיטו
גדי בן אמו
מירי טימסיט
נסי אברהמי
אבו חמאד טאלב
ד"ר ג'בר אבו אלקיעאן

רשימת גופים שפעולים עם משרד החינוך
מועצת הקהילות והקבוצות
שם ארגון
דרור ישראל
השומר הצעיר
קרן קהילות
מדור לדור
תנועת תרבות
מחנות העולים
חברים בטבע
הנני
ארץ עיר
אופקים לעתיד
בני עקיבא
מעגל הקבוצות
נטיעות

שם פרטי
איה
אדם
ליאור
סטס
הדס
יאיר
ניר
הדר
מאור
סלימאן
עמוס
נוגה
הרב עודד

שם משפחה
דגני
לטרלו
ליפשיץ
מרדכייב
גולדמן
רביב
כץ
פנטאון
עבאס
אליצור
שמיר
ניצני

טלפון
054-9732040
054-9719555
052-8308444
052-8851505
050-2029904
052-4696806
052-6999762
050-8455861
052-6146712
054-2544330
058-6662699
054-5776692
050-4031000

ארגוני התנדבות כפרי הסטודנטים
שם הארגון
עמותת איילים

משימת הארגון
הפעלת חמ"ל למפוי צרכים,
הפעלת מוקדי פעילות בהתאם
לצרכי הרשות המקומית ,סיוע
ברכישת מזון וקניית תרופות
לקשישים ,הפעלת מועדוניות
ילדים ,עזרה מקוונת בלימודים
לילדים ובני נוער ,הפעלת
מועדוניות לילדים וחלוקת ערכות
לימוד ופנאי

איש קשר
נחמי גייניס

טלפון
054-2542688

קדמה

סיוע בחמ"ל העירוני/שכונתי ,סיוע תיראל כהן
לקשישים ומשפחות רווחה ,מרכזי
העשרה באופן קוון וסיוע לחקלאים

050-9790499

בני עקיבא

שחלוקת מזון לקשישים ,אריזת
מזון למשפחות וחלוקה ברחבי
הארץ

קבצאל מבצרי

054-4734058

שעלים

סיוע לקשישים ,צוותי רפואה,
בעלי צרכים מיוחדים ופעילויות עם
נוער בסיכון ומשפחות נזקקות

יעל ואן דייק

054-3331350

ארגוני נוער
שם ארגון
אחריי
צבאות ה'
אות הנוער
נוע"ם  -התנועה המסורתית
חוגי סיירות של קק"ל
עמותת נכח – ארגון סחי
אור ישראלי
מעשה
בקהילה
מוסדות חינוך ותרבות של
ברית התנועה הקיבוצית
בינ"ה – חל"צ מרחבים
בינה
חוגי סיירות
סוכנות יהודית

איש קשר
חן
שלמה
און
יאיר
לביא
אברהם חיון
מוטי קליין
משה דוידי
ענבל אשבל
עמר גבעתי
לירז ברנד
יובל לינדן
ירדן בן פורת
לביא זמיר
מיכל

טלפון

מספר עמותה
ע"ר 580336659
ע"ר 513824896
ע"ר 580092120
ע"ר 580132454
ע"ר - 580358927
580485233
580553030
580499622

054-6153522
050-5152770
054-2132167
058-6568400
050-7701157
054-4634546
053-3131811
054-5786707
054-6605917
580394872
052-6091675
580035848
522232303
054-6240237
054-2080446
050-7701157
052-6078833

510506504
580358927

אנשי קשר  -קיבוצי המחנכים בהסתדרות החלוצה.
מס"ד

שם הארגון

משימות הארגון

איש קשר

1

בתי הנוער נחשונים

קייטנות לילדי הצוותים
החיוניים ,פעילות סיוע
ברשויות המקומיות,
פעילות סיוע לזקנים.

חגי מיורק

2

הסתדרות השומר הצעיר

קייטנות לילדי הצוותים
החיוניים ,פעילות סיוע
ברשויות המקומיות,
פעילות סיוע לקשישים.

רונית שניר

טלפון
054-3545637

058-4840608

3

המחנות העולים

פעילות בלתי פורמלית,
הפעלת קייטנות לילדי
הצוותים החיוניים ,סיוע
לחקלאים ,סיוע לקשישים
ואוכ' מוחלשות.

כחל ירדן

4

סיוע לרשויות ,סיוע
עמותת תיקון מרכז למפגש ,חינוך לקשישים ,פעילויות
שכונתיות ,פעילות חינוכית
ושינוי חברתי
מקוונת

אסף שנער

052-3852133

5

מכון שיטים

בניית תכנים חינוכיים,
הפצת תכנים בשטח,
הדרכות ,הרצאות מקוונות

ערן ירקוני

052-4638503

6

תנועת תרבות

הפעלת קייטנות לילדי
הצוותים החיוניים ,פעילות
מקוונת ,סיוע לחקלאים,
סיוע לקשישים ואוכ'
מוחלשות ,חמ"ל רשותי.

מורן כהנא

7

דרור ישראל  -יסודות לצמיחה

סיוע לילדי עובדים חיונים,
סיוע לקשישים ,חיזוק
החוסן הקהילתי ,סיוע
לחקלאים

יוני יעקובי

054-6738817

8

הסתדרות החלוצה

הגוף המשותף לקיבוצי
המחנכים.

דן פינק

050-2029903

052-6105407

050-2029914

תנועות הנוער

