Phone

Email

Full Name

שם מועצה

אור אזולאי ביתן

אופקים

אתי ועקנין

אילת

מוחמד גבועה

אל קסום

אלישע קאופמן

אשכול

לי הר זהב

באר שבע

רויטל סרבריאני

באר שבע

reutas.ka@gmail.com

רעות אלזרקי

דימונה

08-6776489

irit@hof-ashqelon.org.il

אירית אליהו

חוף אשקלון

052-4707203

alidrawshy6a@gmail.com

עלי דראושה

חורה

054-7634733

hoda1703@gmail.com

הודא אבו חמיד

כסיפה

050-7141328

bayan.altayif@gmail.com

ביאן אבו מדיעם

לקיה

052-5013369

moti85420@gmail.com

מוטי שחר

מרחבים

052-2804114

baraah@nevemidbar.org.il

בראאה עמאש

נווה מדבר

054-5684972

shirelm@qiryat-gat.muni.il

שיראל מעודד

קרית גת

073-3286036

aosama2110@gmail.com

אוסאמה אבו ג׳אנם

רהט

052-2415832

waed.elkader@gmail.com

ואעד עבד אלקאדר

רהט

054-3003540

natiwize@gmail.com

נתן ויזמן

שלום-שגב

054-7765963

koral@sdotnegev.org.il

קורל ראש

שדות נגב

053-8806383
08-6620353

maayan-b@sdotnegev.org.il
yosefr@sederot.muni.il

מעיין בנישתי
יוסף רחימוב

שדות נגב
שדרות

08-8519128

mordan@ashdod.muni.il

מור דן

אשדוד

08-8519128

dorielr@ashdod.muni.il

דוריאל רחמים

אשדוד

058-4144446

alemenesh@ashkelon.muni.il

אלמנש טדסה

אשקלון

08-6748752

nitsan-g@ashkelon.muni.il

מורן מזל

אשקלון

08-8509884

tairn@beer-tuvia.org.il

תאיר נריה אוחנה

באר טוביה

058-5110736

y.blau@betar-illit.muni.il

יוסף חיים בלויי

ביתר עילית

052-7050409

chayaet@betar-illit.muni.il

חיה עינב צחי

ביתר עילית

077-2705348

mim-rev@bshemesh.co.il

מוריה מלאכי

בית שמש

054-4824105

danag@gush-etzion.org.il

דנה גולדברג

גוש עציון

073-2370619

notzetz@hrhevron.co.il

שרון הר זהב

הר חברון

02-9700841

hlyazan@jerusalem.muni.il

יזן הלסה

ירושלים

02-6578136

svariela@jerusalem.muni.il

אריאלה סביון

ירושלים

02-5006585

kuchanie@jerusalem.muni.il

חני קורליאנד

ירושלים

02-6578397

besharon@jerusalem.muni.il

שרון בן נעים

ירושלים

bayael0@jerusalem.muni.il

טוב-יעל בר

ירושלים

mina_ma@jerusalem.muni.il

מינה מאיר

ירושלים

הלן כהן

מודיעין עילית

אסף חורש

מטה בנימין

yaelh@binyamin.org.il

יעל הלל

מטה בנימין

liorc@m-yehuda.org.il

ליאור כץ

מטה יהודה

יעל ללוש

מעלה אדומים

הדר ויסברג
יעל בירנבאום דומניץ

קרית מלאכי
שפיר

orab@ofaqim.muni.il
08-6367260

eti-v@eilat.muni.il

050-3030856

mohammedg@alqasoum.org.il

054-5768019

elishak@erc.org.il

08-6206301

lihar@br7.org.il

08-6206301

revitals@br7.org.il

073-2347505

helenec@modil.org.il

054-9807709

choreshas@binyamin.org.il

055-8812714

yaell@mam.org.il
052-7887855

yatedkm@gmail.com
yaelbirn1@gmail.com

מחוז

דרום

ירושלים

050-2044998

saint.a7mad@gmail.com

אחמד ג'בארין

פחם-אום אל

04-6463572/73

maisuloon.zoabi@gmail.com

מייסלון זועבי אשקר

אכסאל

052-5965672

taherhegazy446@gmail.com

טאהר חג'אזי

בטוף-אל

04-9866594

m.a_86@hotmail.com

מאלק איוב

אעבלין

04-6286577

lamees@baqa.co.il

למיס מגאדלה

גרביה-באקה אל

סאאדה סלימאן

נוג'ידאת-בועיינה

וואעד חאסמה

בענה

רובא מיעארי

מכר-ג'דיידה

saedasliman@gmail.com
050-4322981

waadrfek1993@gmail.com

053-7175004

rubamiari96@gmail.com

לי קטלן שוסיוב

גולן

052-4414470

osim4@megolan.org.il
inbalg@galil-elion.org.il

ענבל גונן

גליל עליון

04-6875426

r_mon@walla.com

'רנא חאג

אסד-דייר אל

נוגה לנדאו

הגלבוע

אלה בוחניק

זכרון יעקב

noga@hagilboa.org.il
elab@zy1882.co.il
04-6221735

michal-glam@hadera.muni.il

מיכל גלאם

חדרה

04-6221784

hana-brihun@hadera.muni.il

חנה בריהון

חדרה

dar-michaeli@hadera.muni.il

דר מיכאלי

חדרה

04-8136329/242

sapir@hcarmel.org.il

ספיר היב

חוף הכרמל

04-6739105

zipif@tiberias.muni.il

ציפי פרידמן

טבריה

04-9007368

enas.aboyonis@gmail.com

0546981991

adawi.mona@gmail.com
awadsouhad@hotmail.com

04-8458150

asfourtaher@gmail.com
sireen.ali1992@gmail.com

050-6430866

salamkh22@gmail.com

04-9088166

renana_i@karmiel.muni.il
walaa_23_4@hotmail.com

052-5434184

bcohen672@gmail.com

04-9879701

daliaka@mta.org.il
thiyae@menashe.co.il

04-6784005

rasha.heno@gmail.com

052-6800116

sabren@maaleiron.muni.il

04-9902332

yaelk@misgav.org.il

04-605-7428

toml@nallit.org.il

054-9759922

nedal.z@nazareth.muni.il

אינס חליחל

זנגריה-טובא

מונה עתאמלה עדוי

טורעאן

סוהעד עואד

טמרה

טאהר עספור

כאבול

סירין עלי סאלח

כפר כנא

סלאם חטיב

כפר מנדא

רננה ישי

כרמיאל

ולאא חסיאן נואטחה

כרום-מג'ד אל

ברוך כהן

מגדל העמק

דליה כסיס

מטה אשר

תחיה אלימלך

מנשה

רשא הנו

מע'אר

סברין אגבאריה

מעלה עירון

יעל כפיר

משגב

נוף הגליל (נצרת עילית) תום לוין
נידאל זועבי

נצרת

nadeen.tarabeh@mail.huji.ac.il

נדין עאטף טרביה

סח'נין

hadeeel-1990@hotmail.com

הדיל חביב אללה

עין מאהל

שגב הרטוב

עכו

יוסף-גלית צור

עמק יזרעאל

maram.b@hotmail.com

מראם בדארנה

עראבה

ameer_b6_1985@hotmail.com

אמיר אבו חוסין

ערערה

דניאל פרלמן

כרכור-פרדס חנה

04-9917477

segev@akko.muni.il

04-6520066/7

galitz@eyz.org.il

077-9779454

p.daniel@pardes-hanna-karkur.muni.il

0544222406

guy.tsvang@gmail.com

גיא צוואנג

צפת

04-8478974

smadarbalin@gmail.com

סמדר בלין

קרית אתא

077-3606652/1

shanim@qbialik.org.il

שני מקונן

קרית ביאליק

צפון

danielad@molsa.gov.il

דניאלה דה פיצ'וטו

קרית ביאליק

04-8809022

tadlal@k-yam.co.il

טדלה לג'לם

קרית ים

050-2670700
050-6320053

avishay304@hotmail.com
mariam.slman@gmail.com

אבישי בניה
מרים סלמאן

קרית שמונה
שפרעם

073-3388515

adiel@or-ye.org.il

עדיאל לוי

אור יהודה

03-7478861

yaeli@elad.muni.il

יעל יצחק

אלעד

052-7635028

drori_e@bbm.org.il

אסתי דרורי

בני ברק

vinograde@bbm.org.il

אלעזר וינוגרד

בני ברק

03-5272881

ronitblai@gmail.com

רונית אלקיים

בת ים

052-8788807

halema.kashoa@gmail.com

חלימה קשוע

ג'לג'וליה

חוה מייסון ישרוף

דרום השרון

morm@hod-hasharon.muni.il

מור מדברי

הוד השרון

09-9705164
liatbab@herzliya.muni.il
03-9722860 שלוחה
5
yated@modiin-region.muni.il

ליאת באבאני

הרצליה

אלינור יצחק

חבל מודיעין

עדי קרספי

חולון

hava@dsharon.com
09-7759677

03-5025612

adik@holon.muni.il

03-5025641

hadarsh@holon.muni.il

הדר שלזינגר

חולון

09-7997221

awesatni@gmail.com

נימר עויסאת

טייבה

050-5187242

shireen.qassim@gmail.com

שירין עיראקי

טירה

08-9425552

karinpl@yavne.muni.il

קארין פלטין

יבנה

050-3166224

diklaa@ksaba.co.il

דקלה אלוש

כפר סבא

03-9754930

salamamer@gmail.com

סלאם עמאר

כפר קאסם

09-7960272

lihi@lev-hasharon.com

ליהיא מידן

לב השרון

08-9279829

liany@lod.muni.il

ליאן מישייב

לוד

0732326433

eden_s@modiin.muni.il

עדן סיון

רעות-מכבים-מודיעין

0545542113

eynavb@ma-soreq.org.il

עינב ברגר

נחל שורק

09-9532162

dafna.mor@netanya.muni.il

דפנה מור

נתניה

09-9532164

hadar.kar@netanya.muni.il

הדר קרני אלימלך

נתניה

09-8981595

avia@hefer.org.il

03-9052903

אבי אביטל

עמק חפר

avitalg@ptikva.org.il

אביטל גולדיס

פתח תקווה

kerenc@ptikva.org.il

קרן כהן גינזבורג

פתח תקווה

מאירה כהן

ראש העין

ליאת ביבי

ראש העין

אורלי לוי מצא

ראשון לציון

אביבה גרשון

ראשון לציון

מיה שרויטמן קפלן

רחובות

אסנת סיריוס

רמלה

ענת רינצלר

רמת גן

meira.mc@rosh.org.il
050-2220730

liat.b@rosh.org.il

03-9487457

orlyl@rishonlezion.muni.il

054-6359576

avivagr@rishonlezion.muni.il

08-9392692

maya_sh@rehovot.muni.il

08-9771804

osnats@ramla.muni.il

03-6712803

efrat-m@ramat-gan.muni.il

09-7610885

shirat@raanana.muni.il

שירה תור

רעננה

מור רחמים

שדות דן

yated@shomron.org.il

דביר סמט

שומרון

052-902-5173

kabizon_o@mail.tel-aviv.gov.il

ענג קביזון

 יפו- תל אביב

052-9025175
052-9025176

gal_c@mail.tel-aviv.gov.il
shuster_t@mail.tel-aviv.gov.il

גל כהן
תמי שוסטר

 יפו- תל אביב
 יפו- תל אביב

mor@sdan.org.il

ת"א והמרכז

