
 

 3102יוני       ישובים צוותי חירוםרשימת    

 לוגיסטיקה מידע לציבור ביטחון בריאות רווחה חינוך סגן יו"ר צח"י ישוב

 בית גוברין

 

 מיכל אור עובד   

450-4486700 

 דליה ורדון בנארי

 

 ענת שמיר

8047047 – 454  

 ברברה פלקובסקי

6055686 – 454  

  

 טל הרציג

5660058 - 454 

 רחנה בכ

8048450 – 454   

 יעקב כהן

450-8806487 

 מיכה וייצמן 

6448040 – 456  

 מיכאל באואר

450-6006506 

 בית ניר

 פקס 47-6776745

levygingi@walla.com 

 ג'ינג'י )יעקב לוי(

0046665 – 450   

 ענת ירושלמי

6044447 – 454  

 פביאן בנסיק

454-8644065 

 ליאור ברגר

454-6864404 

 איילת שדה

454-8774644 

 יפה תדמור

8804665 – 454  

 שולה שק

450-6780844 

 שושנה פורת

8640487 – 454  

 להט מעיין

0600006 - 456 

 רותם לוי

454-8045665 

 אילן דיין

456-4656574 

 ענת ירושלמי

6044447 – 454  

 רוני שלו

454-5546654 

 אורי תמיר

450-5645466 

 און-גל

talgo@bsel.co.il 

 טל גורדון 

450-8844646 

 יהודה נובוגריצקי

8578455 - 454 

 ןצדניס חו

4470466 – 454   

 ה פיקסאונ

6006480 – 454   

 הלינגר עליזה

5874746 – 454  

 חיים גפן 

8607074 – 454  

 מרטין רוטבלט  

5586440 – 454  

 גת

 מזכירות: מיטל

10-4080086 

47-6784447 

 פקס 47-6784044

Gadash_gat@gat.org.il 

 ב בוטבוליעק

0405848 – 456  

 נירית גנדלמן

7867480 - 456 

  

 נורמה איתם

6046460 - 456 

 פרלה קירש

0447086 – 456  

 פרלה קירש

0447086 – 456  

 מוסא בן אוריה 

6447565 – 456  

 נירית גנדלמן 

7867480 - 456 

 

 גידי לבני

456-7766474 

 

 ורדון

matib@mct.co.il 

 מטי ביטון

450-0085545 

 ג'מי שלמהע

6687048 – 454  

 מיכל שיש

6646064 – 454  

7545868 – 47  

 מזל כהן

5544444 – 456 

 ניר שיש  

5060065 – 454   

 דגנית וייסמן

450-8776646 

 טלי חיון

8876047 – 454  

 'מי שלמהגע

6687048 – 454  

 כפר הריף

Judi.stoler@gmail.com 
 
 
 

 ג'ודי סטולר 

454-5664867 

 יוסי בן אקסס

0756674 – 450  

 יעל ברגר 

7000464 – 454  

 מרלן מאור 

7544486 – 454  

 יקר-לילך בן

8776840 – 450   

 מדינה ויקי

6757404 – 454  

 רחל יערי

6004464 – 456   

 שרה שיף

0664565 – 456  

 יוריש מלכה

8706764 – 454  

 בנאקסס יוסי

0756674 – 450  

 איציק קמה 

5500606 - 456 

 שלום כץ 

5657677 – 454  

 פלבינסקי מיכאל

5084667 – 454  

 יערי רחל

6004464 – 456  

 סטולר אפרים 

5604466 – 454   

 כפר מנחם

aviv@variodesign.co.il 

 אביב קוחל

8055046 – 450  

 שי בר יו"ר ועד 

450-0066546 

 יהודית שוהם 

450-0464878 

 ענבל גל

457-5757645 

 אמנון זלינגר

456-0747747 

   דנית כץ

0560544 – 456  

 גידי קרון

0444064 – 456   

 גידי קרון

0444064 – 456  

  

 צבי בן אריה

0656664 - 456  
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 3102 יוני    שימת צח"י ישוביםר

 לוגיסטיקה מידע לציבור ביטחון בריאות רווחה חינוך סגן יו"ר צח" ישוב

 נגבה

 מזכירות : מלי מאיר

10-4886800 

151-5518255 

 חדר ישיבות קובה:

10-4886520 

coheny@negba.org.il 

 שולה כהן

6007846 – 454  

 

    

  בלתי פורמלי

 גיל הרך -לאה סלוצקי

456-0447645 

 טלי כהן 

450-6004644 

 שולה כהן

6007846 – 454  

 סוניה דגן 

5874446 – 454 

 

 

 לזרוביץ שי 

454-5678446 

 ירוחם חובב

454-6674668 

 פיט ליטבודי 

454-6444464 

 -שמעון נביטיאן

 הרחבה

456-6577050  

 נחלה

Yaish_1@walla.com 

 משה יעיש

5844477 – 454  

 חזי טובים

0644644 – 450 

 מאיר ראובן

0047500 – 456  

 אסתר יהודה 

0686454 – 450 

 תמי יעיש

0044854 – 456  

 אילנית עוקב

08604644 – 456   

 אתי כהן

7064085 – 456  

 תמי ועלני

6660004 – 456 

  יעל שוקר

0660440 - 456 

 דפנה ורדה

8066644 – 454  

 

 שאלתיאל כהן

5865404 – 454  

 משה דורון

6454468 – 454 

  

 אורנה סעיד

6876864 - 456 

 קטי כהן

7864847 – 454 

 סי שלמהאו

456-6400777 

 שלומי טובים

 6664464 – 456 

 ה אמנון שלמ

0044574 – 450  

 אורן טובים

0744077 – 456  

 סגולה

Sgula6@gmail.com 

ashers@jafi.org 

 שלמה אשר

7444746 – 456 

 

 ארז נתנאל

6466064 – 456  

 

 מזל מלכה 

0044458 – 454  

  

 אביטל קלר

0665054 – 450  

 שוש אלבז

0060440 – 454   

  

 רז רויטל

6660454 - 454 

 

 זמיר שלמה

5060645 – 454  

 סיגל פריינטה

454-8547774 

 נתנאל ארז

6466064 – 456  

 יריב ענבר 

5868608 - 454  

 אורי ברדה

454-6065664 

 טל ריכטר

5848044 – 454  

 קדמה

 מזכירות: מירב

156-5530805 

Kedma1@bezeqint.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אדי גטלובסקי 

6847465 – 454 

 אורי פיידמן

8740807 – 454   

 דנה אלוני

0506448 – 450  

 בלתי פורמלי

מנהל -צפריר טימור

 פנימיית ילדים

450-0506785 

 

סיגלית גואטה 

 מנשה

8074646 – 454  

  יעל זבולון

0506464 - 450 

 אורי פיידמן

8740807– 454  

 איתן טלקר

8664670 -454  

 'עלםדודו לידג

0506466 – 450  

 י גטלובסקי אד 

6847465 – 454 

 אילנה ויטרט

5544880 – 454  
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 3102  יוני       רשימת צח"י ישובים      

 

 

 

 

 

 

 לוגיסטיקה מידע לציבור בטחון בריאות רווחה חינוך סגן יו"ר צח"י ישוב

 רבדים

08-8588781 

47-7577844 

 פקס 17-7577864

Revadim-office@revadim.org.il 

 טוביה טל

454-6044466  

 נעמה לנציאנו

6004404 – 454   

 סינתיה כהן

454-8007644 

 

 נעמה לנציאנו

6004404 – 454  

 לידיה בן שמחון

454-8744447 

 אורלי בלימס

8466560 – 454  

 לידיה בן שמחון

454-8744447 

 נתי ניסן

6064580 – 456  

 דוד סיטון

5050486 – 454  

 

 ניתאי קרן

8466554 – 454  

 סרגיו ארנולף

8466664 - 454 

 

 סמי גרף

454-5044557 

 

 

 שדה יואב

robikik@walla.com 

 רובי גלבוע

5508656 – 454  

 אתל כץ  

8454087 – 454  

 עירא בן אמו ארגמן

454-0404064  

 רונית רותם

 

 עמירה תדמור

 8454067 – 454  

 דנה אריאלי

5044786 – 456  

 יובל מרגלית    

 


