
מיילטלפוןשםרשות
גבר יוסףאבו גוש

050-6664085אלהאם הייב  אבו סנאן

050-6311504דרור ריבובסקיאבן יהודה

050-7563643בארין 'אסעד גפאחם-אום אל

050-5737837ayalaa@ofaqim.muni.ilאילה אלמקייסאופקים

054-7491891sahard@or-ye.org.ilעמרי ולרשטייןאור יהודה

052-6844418משה שטראוס אור עקיבא

052-3745779שגית פרבראורנית

052-6607771cdcd88@walla.co.ilחן דוידיאזור

050-3292924amira@eilat.muni.ilאמירה אדריאילת

052-6608109 מייסלום אשקאר אכסאל

054-9412150 סמיר קיים בטוף-אל

 052-6826569ella@alqasoum.org.ilאלה לרנראל קאסום

050-7359957dina_hadar50@walla.co.ilדינה הדראלונה 

elad.muni.il@עןאןפ054-8454166גיטי פולקאלעד

052-8584534מאיה גוראלפי מנשה

054-2666880mitnadvim@elkana.org.ilקרינה בן דודאלקנה

054-5593881 רובין עזאםאעבלין

 054-4961874oskehila@efrat.muni.ilמלכה שטרנברג אפרת

 053-4867110hanaba@ashdod.muni.ilחנה בן איון אשדוד

052-7215959hitnadvut@erc.org.ilהילה קטריאשכול

 054-2359935Hagit-k@ashkelon.muni.ilחגית קוטרואשקלון

abri.asia@gmail.comאסיה עוויסאתבאקה אל גרביה 

050-2002102Ravmb2010@gmail.comהרב מאיר בטיטויעקב-באר

 050-5501249mirili@beer-tuvia.org.ilמירי ליבריידרבאר טוביה

053-2309921nuritby@br7.org.ilנורית בן יצחק

052-5016001nilia@br7.org.ilנילי אזולאי ברוכים

052-4094488efrata@br7.org.ilאפרת אבני

054-6880780tamia@br7.org.ilתמי אבגי חדד

054-6638711 עבד אלרחים זועבי 'מרג-בוסתן אל

054-7257594mohhammed_nujedat@hotmail.comידאת'מוחמד נוגידאת 'בועינה נוג

054-8083468 חוסאם פרחאת בוקעאתא

054-7705581 חוסיין גדירמכסור-ביר אל

 052-7203115oskehila@bet-el.muni.ilאפרת רבינוביץבית אל

050-2105796   פדווה דבורן'בית ג

547563160שירלי כהןבית דגן

050-5959069iris703@walla.comאיריס אזריאלבית שאן 

 050-2103320Aviakirsh1993@gmail.comאביה קירשנבאוםבית שמש

 052-7611050esti@betar-illit.muni.ilאסתי לייכטרביתר עילית

054-3970096ayzen_r@bbm.org.ilאייזן רותבני ברק

050-6223580michalo@bns.org.ilמיכל עובדיהבני שמעון

054-8834083רווית סימוןעדה. בנימינה ג

052-5273073מוחמד קבהא ה"בסמ

052-6324108נייד אמיר עליסאםבסמת טבעון

052-4444059 נייד עלי כיתיבענה

 052-2699523Kaspi1ka@hotmail.comדורון- קרן כספיבקעת הירדן

052-5924852mayaz@brener.org.ilמאיה זמירברנר

050-8528806batya@tarbut-batyam.co.ilבתיה עזראים-בת

052-9599379 ם'סאלח נגמכר-דיידה'ג

052-628966 נייד רינה נבואניולס'ג
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524677196מחמוד צאדק עמאש  זרקא-סר א'ג

052-6901972נייד רימה מארון (גוש חלב)ש 'ג

507616283דיאב חלף ת'ג

 052-8408558Gil_hzahav_gz@walla.comדיתה ניר נסיםגבעת זאב

050-2059234vered_t@givat-shmuel.muni.ilורד פרץגבעת שמואל

054-4490709talor@givatayim.muni.ilטל אורפזגבעתיים

052-3964967msgshk@gmail.comמוסגנאו יהודהגדרה

050-4783176yifat@gderot.muni.ilיפעת זרביבגדרות

050-8610666yael.galmor@gmail.comיעל גלמור גולן 

 052-5911216nava@matnasetzion.comנאוה חפץגוש עציון

052-2393628sharone@gezer-region.muni.ilשרון אקשטייןגזר

053-9619004סראג שואהנהליה'לגו'ג

050-7880605hadasargy@walla.comהדסה פרסי

asmaru@gan-yavne.co.il 052-6437744מולה אסמרו

כרמל-דאלית אל

050-2567007 אלהאל איבראהיםדבורייה

054-6734353 חאפז אסדיאסד-דייר אל

054-5632933  חאתם דקווארדייר חנא

052-3005929yaelb193@gmail.comיעל ביטוןדימונה

052-2921755iritkl@dsharon.org.ilאירית קרמל לוידרום השרון

050-5664773שניר פרידמןהגלבוע

050-5743357טלי פייגלסון הגליל העליון

050-6204209  אורלי שוורץהגליל התחתון

050-4042433osnatsto@walla.co.ilאסנת סטוצינר הוד השרון

  050-8561404batia@har-adar.muni.ilבתיה שילתהר אדר  

052-2219588anatt@herzliya.muni.ilענת תמיר

054-5877017lee@herzliya.muni.ilלי רוטנברג

052-4643611revitalc@herzliya.muni.ilרויטל כהן מוהליבר

052-5552739vikishelem@zvulun.co.ilויקי שלם זבולון 

053-3372513amith@zy1882.co.ilעמית חרמוני זכרון יעקב 

050-3336114גיהאן אבו פולזמר

053-3310119 ורוד עידאתזרזיר

 052-4014445perah@eilot.org.ilפרח אוחנהחבל אילות

052-3515656ayana.g@hevel-yavne.org.ilעיינה גואטה

050-7341428davidangel@bezeqint.netשולמית אנגל

 054-2323859mirit@modiin-region.muni.ilמירית חצרוניחבל מודיעין

050-5604142yona-maor@hadera.muni.ilיונה מאור חדרה 

052-8304366Osnatg@Holon.muni.ilאסנת גוברין

052-3635282danite@Holon.muni.ilדנית אליאסי בוני

052-4474748נעמה שטרןחוף אשקלון

054-7611510tami_e@hcarmel.org.ilתמי אלעד 

052-6130342veredy@hcarmel.org.ilורד יהלום 

052-4712224יסמין אלעטאונהחורה
yasmenalatwna24@gmail.c

om

058-6342701 יוסף בריקחורפיש

052-6334767kerenha@haifa.muni.ilקרן הדר 

053-7548577ornaya@haifa.muni.ilאורנה יקיר 

050-6400121tamida@haifa.muni.ilתמי דניאל 

054-4480693zehavaco@haifa.muni.ilזהבה כהן 

052-9406602ahuvaz@haifa.muni.ilאהובה ציפקיס 

 054-7655065margalit10@haifa.muni.ilחנה מרגלית 

050-7642519 אסף יוסףחצור הגלילית

052-2954805מעיין מימון חריש

חוף הכרמל 

חיפה

גן יבנה

הרצליה

חבל יבנה

חולון
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052-6207815 יונס עוגבי זנגרייה-טובא

052-7989052 סמיחה אבו סאלחטורעאן

058-7859895manal333@gmail.comמנאל מצארוהטייבה

050-3242632khalaftahreer211@gmail.comתחריר עבד אלחיטירה

052-3750566diklab@tirat-carmel.muni.ilדקלה בנדוטירת כרמל 

054-9983397 נייד מערוף עאמרת'ג-יאנוח

050-6828697נייד רמי רבינוביץיבנאל

054-5838315oramit@yavne.muni.ilאור אמיתייבנה

054-8119331social@ye-mo.org.ilמזל נחוםיהוד מנסון

 050-3049473mili@yoav.org.ilמילי פרידמןיואב

050-2465551גילי רחמים יוקנעם 

 אינס בוסקילהיסוד המעלה

סוהילה אבו לשיןיפיע

508655691תהילה רובינסירוחם

 052-2865836krniki@jerusalem.muni.ilניקי קריגרירושלים

054-5205572נייד 'וואיל חאגירכא

054-6763419חוזיימהכאבול

054-5595146נייד מוסטפה מנסורא'היג-כאוכב אבו אל

052-2958488zilberman.dov@gmail.comדב זילברמןכוכב יאיר

506458878'אג'עלי אבו עגכסיפה

052-6455467נייד אשרף שומריסמיע-כסרא

054-7475584 נייד אינאס כעביהרה'אג'חג-טבאש-כעביה

050-4242128אסעד אלעוברהכפר ברא

054-3007183zipi7047@gmail.comציפי דיקמן כפר ורדים 

052-4368912נייד נאסים עאסיכפר יאסיף

050-404-8924חיה ישראלכפר יונה

052-3701767 נייד ווליד שוהאנהכפר כמא

054-8377611awadimaha372@gmail.comמהא עוואדה כפר כנא

054-6724002 נייד מאל מוראד'גכפר מנדא

052-2410005SilviaBe@ksaba.co.ilסלביה גלמן בקר

054-3453213adinak@ksaba.co.ilעדינה קוממי

050-9160856haya112262@gmail.comחיאת בדווי כפר קאסם

526086037ראני היכל  כפר קרע

עופרה יחזקאלי כפר תבור

054-6626857maya_s@karmiel.muni.ilמאיה סימנובסקי כרמיאל 

058-5551449merav@lev-hasharon.comמרב מגןלב השרון

050-2041035Batias@lehavim.muni.ilבתיה סיטילהבים

052-3840278alizas@lod.muni.ilעליזה שקדלוד

אמיר שמשלכיש

528020402מנאל או קארןלקיה

054-8012443netaleed@mvhr.org.ilנטע לי דויס מבואות חרמון 

050-4520252 נייד אחמד חלאילהכרום-ד אל'מג

052-052-7955828נייד ויסאם חטאר דל שמס'מג

054-9451322דועא בשיר מגאר

054-8068868 אומרמגדל

054-7911159elanaperez@walla.co.ilאילנה פרץ עייש מגדל העמק

052-4264343revaha5@megido.org.ilמירב שמחי מגידו 

 050-3038126yaels@dead-sea.org.ilיעל סבגמגילות

052-6888334ronit_s@modiin.muni.ilרונית שטיגמןמודיעין

 050-4101913yehuditl@mmm-ilit.org.ilיהודית לבמודיעין עילית

054-5487373oss9@mbatya.org.ilשיר לסקהמזכרת בתיה

052-2362849נייד ראני עוואדמזרעה

050-6952118לירז נפגי מטה אשר 

כפר סבא
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 052-5666276yaelh@binyamin.org.ilהילל יעל

052-4767460Vatikim.mitnadvim@gmail.cמיכל לוי

om 

 054-2205795einat@m-yehuda.org.ilעינת ליפסקרמטה יהודה

052-4843276אלכס מילינקובמטולה

050-2223834revahameitar@barak.net.ilיעל פנסומיתר

050-8118865lilachb@menashe.co.ilלילך בנימין מנשה 

054-3550149נייד גודת בטחיש מסעדה

052-6155590נייד עאדל מטאמעיליא

 054-7411149meravh@mam.org.ilמירב חורימעלה אדומים

 050-7819475Elirut87@gmail.comאליהו מזרחימעלה אפרים

052-4500664 נייד שלומית שייןמעלה יוסף

526008622נסים אגבריהמעלה עירון

052-3954287הדס צרפתיתרשיחא-מעלות

507125091אנאל פרויינדמצפה רמון

052-3784329yuvalrachpo@gmail.comיובל רחמן מרום הגליל 

 052-6680498chenr303@gmail.comרחלי חןמרחבים

054-9451322דועא בשירמרר

054-3007177ניידשרון סודרימשגב

050-9725004נייד ראוזן סאלחמשהד

054-6891687aharonb@nahariya.muni.ilאהרון ברק נהריה 

  050-7525087magdasheba54@gmail.comד אבו עשיבה'מאגנווה מדבר

052-434193nogay@ma-soreq.org.ilנגה יחיאלנחל שורק

נחף
אני'סנאא עבד אלג

054-3292658נייד 

 050-5764221yael.bn@nzc.org.ilיעל בן נוןנס ציונה

054-4741505meriamhajhouri@yahoo.com'מרים חאגנצרת 

050-2233512miri1305@gmail.comמירי שטיצקי נצרת עלית 

050-9283280batsheva@nesher.matnasim.co.ilבת שבע זגורי נשר

 054-66772437700u.z.@gmail.comיהודה ויצמןנתיבות

Racheli.shl@netanya.muni.ilרחלי שלזינגר גיגי

052-5799082etiy@netanya.muni.ilאתי יוזף

052-7536184נייד שירין חמודור'סאג

054-6515167aia2@hotmail.comאיה שחאדה סכנין 

052-8394252avi.linde@gmail.comאבי לינדהעומר

054-5730192gada111@walla.comראדה טוויל עוספיה 

050-8878726נייד ראבעה אבו ראסעילוט

050-3344493נייד האדין חביבאללהעין מאהל

050-8776091חלוה שמיט עין קנייא

050-4886955tarbut@akko.muni.ilבני כלפון עכו 

054-8483872רחל כהןעמנואל

050-5999819 נייד רון אלתר עמק הירדן

054-3344303רעות כהן עמק המעיינות 

052-8208188shirit@hefer.org.ilשירי צורעמק חפר

052-8334228anaty@eyz.org.ilענת ירון עמק יזרעאל 

050-6273190mosah@afula.muni.ilמוסא חאכו עפולה 

052-6500209חאלד שלושעראבה

 052-3666666revaha@arava.co.ilנגה גבוריערבה תיכונה

050-7796282megedh@gmail.comחננאל מגדערד

050-5462580טאלב אבו ערארבנגב-ערערה

050-9777260voluntary.walaa.m@gmail.comוולא מרזוק ערערה 

054-6767932סמיר עבדאל האדי  פוריידיס

050-3344832sharbel.assy.83@gmail.comשרבל עאסי פסוטה 

מטה בנימין

נתניה
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050-2424011עבדאללה חיר(בוקייעה)פקיעין 

052-3452222e.limor@pardes-hanna-karkur.muni.ilלימור אקהויזפרדס חנה 

052-3636113dorit@pardesia.muni.ilדורית ליברמןפרדסיה

050-7809882odeliad@ptikva.org.ilאודליה דאליפתח תקווה

052-5055517נייד טלי לגזיאל  צפת

054-6269844רוני וינרמןקדומים

054-4538687limorl@kadima-zoran.muni.ilלימור לויצורן-קדימה

052-8754270ranacourse@yahoo.comיוסי'רנה גקלנסווה

050-8567495haima@qatzrin.muni.ilחיים אלטיטקצרין 

 054-6298380Tziporahk4@gmail.comציפורה בן ישיקריית ארבע

054-2695726אורטלקריית ביאליק

053-3413551martinm@qiryat-gat.muni.ilמרטין ממוקריית גת

קריית יערים
לוי יצחק 
פרוידנברג

052-3969222levi@yearim.co.il 

054-4346491אריאלה כהן גרמן קריית מוצקין

 050-5776584gal@k-m.org.ilגל בן יעקבקריית מלאכי

050-2670700אבישי בניה קריית שמונה

050-4502223mitono44@gmail.comרחל רביבקרית אונו

054-6486072נטע פריימןקרית אתא 

050-8859945ליאור ברסלרקרית טבעון 

054-5668759renana.les1@gmail.comרננה לשם קרית ים 

052-5866726שירן סטרול קרית מוצקין 

052-2570756sigi@ekron.org.ilסיגלית מהצריקרית עקרון

053-725-9146saraw@karneishomron.co.ilשרה ויינשטיןקרני שומרון

054-9875360נייד מרח חוסייןראמה

050-6278663orly.a@rosh.org.ilאורלי אנקונינהראש העין

052-2377618hagitsha8@walla.comחגית בן דב ראש פינה 

050-7798135EtiDn@rishonlezion.muni.ilאתי דנינו

052-3424230YifatL@rishonlezion.muni.ilיפעת ליסק

אביר ושיריןרהט

054-6546623revi_levi@rehovot.muni.ilרויטל לוירחובות

054-9554233אחמד באסולריינה

052-7632787יוסי מוזס רכסים

052-3320038מושית כהןרמלה

smadar-g@ramat-gan.muni.ilסמדר גבור

050-2325828hitnadvut2@ramat-gan.muni.ilאפרת סולימני שכטר 

052-4778688anat-f@ramat-gan.muni.ilענת פישביין

Sylvia-a@ramat-gan.muni.il 054-5309379סילביה אקלר בורשטיין 

050-9014402tnadvut3@ramat-gan.muni.ilיפעת גור

050-4580400Riki-du@ramat-gan.muni.ilדואן ריקי 

054-8109966hitnadvut1@ramat-gan.muni.ilאסתי נחמן

052-4268307miri@migvanim.comמירי בת אלרמת השרון

050-2322753הילה סרדסרמת ישי 

אלה חןרמת נגב

052-2703589doronb@raanana.muni.ilדורון בכר

052-7610418shulia@raanana.muni.ilשולי אבידור

050-8662768yehudits@raanana.muni.ilיהודית שורק

055-6662692נייד אזהאר שיבליגנם-אום אל- שבלי 

 052-6106660kifah_s@yahoo.comכאפח שלאלפהשגב שלום

 050-9349180daphnas@sdan.org.ilדפנה שמשונישדות דן

 052-3031044eden@sdotnegev.org.ilעדן מימוןשדות הנגב

506344437אבנר חישדרות

052-4280116ahuvaz@shoham.muni.ilאהובה זביבשוהם

רעננה

צ"ראשל

רמת גן 
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052-3984740יעל וסקרשומרון

052-9280108יאיר לי ברנסשלומי

052-8689950נייד סלאח נומירישעב

050-9216718zilmaya@gmail.comמיה זילברבוששער הנגב

 052-6843778Shiran.s370@gmail.comשירן ברשפיר

052-5462266יארה סולימאן שפרעם 

054-2522215Jaffe_u@mail.tel-aviv.gov.ilאורי יפה

050-5992244angelman_a@mail.tel-aviv.gov.ilאילה אנגלמן

050-7308307linkovsky_r@mail.tel-aviv.gov.ilרונית לינקובסקי

054-4313838tidhar_d@mail.tel-aviv.gov.ilדקלה תדהר

052-3233680יוסי רוביןתל מונד

544884140מוסא אלעסאתל שבע

אושרית מזוזתמר

054-2170471א 'אינאם אבו אלהיגתמרה 

אביב-תל

mailto:zilmaya@gmail.com
mailto:Shiran.s370@gmail.com
mailto:linkovsky_r@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:tidhar_d@mail.tel-aviv.gov.il

