
                
 

 מנהלות התכנית    
8488545550רונית רביב   

  ענת רגב אדלר
8482080848 

 
 9102–תכנית זה"ב בגן  צוות מוביל

     

 טלפון מייל שם רכז יישוב    

 silvan50@012.net.il 052-5585932 שוש אופקים

 848-8545550רונית      אור יהודה

 848-8545550רונית      אורנית

 oraerez@gmail.com 052-2965048 אורה ארז אילת

 michalkabilo@walla.co.il 508518002 מיכל קביליו אלפי מנשה

 04-6568549   קרינה רכזת אלקנה

 848-8545550רונית      אשדוד

 rut-a@ashkelon.muni.il 054-3051893 רותי אטיאס אשקלון

 zganeden@gmail.com 052-2712386 זהבה גן עדן באר יעקב

 shlomove@013net.net 050-4030580 נאוה ניר אר שבעב

 hagitby9@gmail.com 054-5988592 חגית בן יעקב בינימינה

   aarizon@012.net.il חווה אריזון גבעת עדה

 845-8000225ציפי      בית דגן

 050-7696691   יוכי גילן בית שאן

 בני ברק
 ben_shalom_l@bbm.org.il 054-8460177 לאה בן שלום

 a3080@012.net.il 050-4113080 חני שידלובסקי

 054-3972444    אורלי פרדס כץ

 atara@zionut2000.org.il 054-3303519 עטרה בני עיש

 בת ים
 mager2009@walla.com 052-2647854 מרגלית רז

 050-5739226   זהבה בייזר

 vikiandel2803@gmail.com 050-8679308 ויקי אנגל גבעת אולגה

   שני מתנדבים מסופחים לירושלים   גבעת זאב

 mirikes2@gmail.com 054-2638815 מירי קסנר גבעת שמואל

 rinalivne@gmail.com 054-4486493 רינה לבנה גני תקווה

 vakninb@gmail.com 052-2964433 בת אל דימונה

 tamyalon51@gmail.com 052-3530004 תמי אלון הוד השרון

 kedarf@zahav.net.il 054-3070352 עידית קידר הרצליה

 L_sharon_@hotmail.com 054-4401775 לאה שרון זיכרון יעקב

 snuppy59@gmail.com 054-4500234 אילנה וייסמן חדרה

 zvialon@013net.net 050-7507710 הניה אלון חולון

 mfourier@netvision.net.il 050-7834432 שולה פוריה ליאובק -חיפה 

 Snurit22@gmail.com 052-8228343 נורית סנש רמות-חיפה 

 esterbuzaglo@gmail.com 050-6986922   חצור הגלילית



                
 

sabagronit@gmail.com רונית סבאג טבריה   052-5363598 

 Fisherm9999@gmail.com 054-4908319 מירב שחר פישר טירת הכרמל

 rivka5404@gmail.com 054-4575710 ריקי שרעבי יבנה

 יהוד
 saradagan@walla.co.il 050-7510052 שרה דגן

 tamarkafka@gmail.com 054-7431322 תמי רוזנבלום

 Shoshg106@gmail.com 050-6400979 שושנה גנני יקנעם

 ירושלים
 estivardika@gmail.com 050-5714624 אסתי ורדיקא

 rashele@gmail.com 054-8351443 רחל מנדלסון

 tamareden7@gmail.com 050-7959214 תמי עדן כפר יונה

 כפר סבא
 shoshiberg@gmail.com 054-4548148 שושי ברגמן

 kolmisrad@hotmail.com 054-4548148 מלכה הרפז

 Mazalik11@walla.com 050-6691399 מזל כוכבי כרמיאל

 Rivkavi15@gmail.com 054-5620949 רבקה רוסי לוד

 bitonyosi10@gmail.com 050-8512323 אסתר ביטון לכיש

 Mayaz@brener.org.il 052-5924852 זמירמאיה  מ.א ברנר

 za.za.levin@gmail.com 052-2255875 צצה לוין מ.א גולן

 rivkabejell@gmail.com 050-5785608 רבקה ביגל מ.א גוש עציון

 Shosa2@walla.com 052-6008869 שוש אהרון מ.א גזר

 ryb2005@bezeqint.net 050-7355712 רותי בדיחי מ.א גלבוע

 paninahillel@walla.com 050-7251118 פנינה הלל מ.א גליל תחתון

 lust-gin@zahav.net.il 052-2243170  נעמי לוסטיגמן מ.א חבל מודיעין

 yakirab@hof-hasharon.co.il 052-3627857 יקירה בלרמן מ.א חוף השרון

 Rachel_ginat@bezeqint.net 050-2553276 רחל גינת מ.א לב השרון

  orital@gmail.com 054-4758494  אוריטל אגמון  מ.א מבואות חרמון

 מ.א מטה אשר
 y9968666@014.net.il 052-8214377 עופרה

 052-8600811   רוחמה

 vatikim.mitnadvim@gmail.com 052-4767460 מיכל לוי מ.א מטה בנימין 

 Livne.ramira@gmail.com 052-8587402 מירה לבנה מ.א עמק חפר

 nafbilk@gmail.com 050-9130850 בלהה קורן מ.א עמק יזרעאל

 קרני שומרון
 njeisner@gmail.com 054-5505576 ג'וזי אייזנר

 rtnalevka@gmail.com 054-8885406 רחל לבקה

 pnina@nir-am.org.il 050-7265861 פנינה שפירא מ.א שער הנגב

 nogay@ma-soreq.org.il 050-7709306 נגה יחיאל מ.א נחל שורק

 dvora2111@walla.com 052-7967197 דבורה בניטה מגדל

 050-6458882     מודיעין

 sroror@walla.com 050-5656919 אורלי סרור מזכרת בתיה

 n.abozedan@walla.com 050-7464044 נדא מראר

 biglerhezi@gmail.com 054-6490317 אהובה ביגלר נהריה

 mihod@netvision.net.il 052-2208505  אילנה הוד נס ציונה
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 052-8384726   נורית רייך

 pnina4300@gmail.com  0505983577  פנינה  נשר

 Bilahel33@gmail.com 507629278 בלהה אדלר נצרת עילית

 shalem@netivimcn.org.il 508715301 רחל נתיבות

 Moshenat46@gmail.com 054-6264147 גליה נתנוביץ 1 -נתניה

 lea.gazit@walla.com 052-5289005  לאה גזית 0 -נתניה

 batia@brly.co.il 054-5550664 בתיה רביב סביון

 8488545550רונית      עכו

 ryb2005@bezeqint.net 050-7355712 רותי בדיחי עפולה

  tovaranselsa@gmail.com 052-2855574  רן סלע פרדס חנה

 Kristal1@bezeqint.net 03-9218960  ורדה קריסטל 1 -תקווהפתח 

 pickm@zahav.net.il 052-2586948 מיכל פיק 0 -פתח תקווה

 Raz_m@zahav.net  052-4847778 צפרא רז עולמות-פתח תקווה

 bandel70@gmail.com 052-2252056 ברכה בנדל צפת

 florar@walla.com 052-5399432 פלורה רז צורן-קדימה

 shoshana_reisman@walla.com 050-4051512  שושנה רייסמן קריית אונו

 rivkaa242@gmail.com 052-4732796 רבקה אנצילביץ קריית אתא

 yossiberco@gmail.com 050-2252055 רחל ברקוביץ קריית ביאליק

 srour124@bezeqint.net 054-4832580 לבנה סרור קריית טבעון

 קריית מוצקין
 zruthy@gmail.com 0522-842690 רותי 

 vip0907@netvision.net.il 052-3707797 זאבה

 arielamizr@walla.co.il 050-3381334 אריאלה מזרחי קריית עקרון

 Oren6123@walla.com 054-6271263 שולה אטיה קריית שמונה

 Lahavdavid1@bezeqint.net 052-2320541 נילי להב ראש העין

 omyster@netvision.net.il 050-5707784 גאולה מייסטר ראש פינה

 rutkowski1@walla.com 052-8977103 ליביה רטקובצקי ראשון לציון

 רחובות
 Drora_k@walla.com 052-6567760 דרורה קרפיק

 054-4254164   שולמית

 Hana.yekutieli@hotmail.com 054-7702973  חנה יקותיאלי רמלה

 shosh.ricanati@gmail.co.il 054-2515026 שוש רקנאטי רמת גן

 yochi.ast@gmail.com 050-6204427 יוכי אסט רמת השרון

 רמת ישי
 052-3344422   חנה קדוש

 054-4764747   שרה ארבלי

 miamiez@gmail.com 054-5363650 מיכל עזרא רעננה

 שוהם
 Kremer.rachel@gmail.com 052-8872171  רחל קרמר

elmotky@gmail.com מוטי אלעזר  052-4230335 

 nisiab@zahav.net.il 052-5783990 נצחיה בן מאיר מרכז  -תל אביב   

 kedarf@zahav.net.il 054-3070352 עידית קידר נווה אליעזר -תל אביב 

 kedarf@zahav.net.il 054-3070352 עידית קידר רמת אביב -תל אביב 
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 poldo.eyal@gmail.com 054-4433660 פולדו תל מונד

yehuditl@modil.org.il יהודית לב מודיעין עלית  050-4101913 
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