
2019   מסד נתונים מנהלי מחלקות נוער 

מספר רשויות ק "ממונה חחמנהל המחוז

40בת אל רויטל אליה סויסהאפרת טובול:מחוז דרום

56שולי גאביויקי ניצן:מחוז מרכז

15ורד פינקלשטייןעדי אורן:מחוז תל אביב

30גילה בורנשטייןעינב שוורץ:מחוז חיפה

93דבורה בן שושןאבי בן שושן:מחוז צפון

22חווה אברבנליפה צידקיהו:מחוז ירושלים

256: כ רשויות"סה

:כ רשויות עם מנהל יח נוער "סה:מקרא

נוער' חסר מנהל יח

1,000רשות קטנה מתחת ל

 30,000מעל - רשות גדולה

זכאות לסגן



דרום

נייד מפקחמפקח רשותיכתובת מיילטלפוןשם מנהל יחידת הנוער ס "למרשות מספר

050-6283197הדס דמתי 050-3300166Edenc80@walla.comעדן כהן3אופקים1

מסייעת- שרי ציוני 050-6354480hadracha@eilatmatnasim.org.ilעופרה בוארון6אילת2

054-9908669נסי אברהמי054-4867086Galmazal@gmail.comמזל שאלתיאל5אשדוד3

הדס דמתי054-9908694Yakov-a@ashkelon.muni.ilיעקב אטיאס5אשקלון 4

הדס דמתי052-8380006idany@kivunum7.co.ilעידן יחזקאל5באר שבע5

050-6283197שלומי בטיטו050-3649600maor.benita@gmail.comמאור בניטה4דימונה 6

050-6283318אבו חמאד טאלב050-9029493samaana.37@gmail.comעודיי סמאענה2חורה7

050-6283318שלומי בטיטו052-6130195veredas27@gmail.comורד אסף4ירוחם8

050-6282797גדי בן אמו502651910ibrahimalamour@gmail.comאברהים אל עמור2בדוואי- כסייפה 9

 סלעית עדכנה על עזיבתה 13/2ב. בתהליך מכרז חדש054-9908669שלומי בטיטו546755303Noar@lehavim.matnasim.co.ilסלעית ברדה9להבים10

050-6283318אבו חמאד טאלב050-6339008O.Fares5@gmail.comפארס אבו עבייד1בדוואי- לקיה 11

מסייע- חיים כהן545309265sapir@yoav.org.ilספיר נחשון קורן7א  יואב.מ12

050-6283183בר אבו אלקיעאן'ר ג"ד050-7572012alihwashla@gmail.comעלי אלהוושלה1בדוואי-  א אבו בסמה נווה מדבר .מ13

050-6283183בר אבו אלקיעאן'ר ג"ד053-9323912swaffaal@gmail.comוופא אבו עמאר1בדוואי- א אל קייסום .מ14

מסייע- חיים כהן058-4396150dganit@nhs.org.ilדגנית לבנון6א אשכול.מ15

050-6282797גדי בן אמו052-4782758Ofras@bns.org.ilעופרה שיר לביא7א בני שמעון.מ16

מסייע- חיים כהן052-6071208osnat@hrhevron.co.ilאסנת אבו5א הר חברון .מ17

מסייע- חיים כהן054-9799129youth@eilot.org.ilדורון קרן5א חבל אילות.מ18

מירי טימסיט052-8470117Verobak7@gmail.comבקשי ורוניקה 5א מרחבים.מ19

מסייע- חיים כהן057-7226999eyal@rng.org.ilאילון צחור5א רמת נגב.מ20

050-6282797גדי בן אמו054-6738708tals@sng.org.ilנועה דגן6א שער הנגב.מ21

מסייע- חיים כהן050-9321456krone.einav@gmail.comעינב קרון5א שפיר .מ22

גדי בן אמו050-7355349natanrub@gmail.comענת בוסקילה 5א תמר.מ23

מסייע- חיים כהן052-6733862Ketti.dahary@gmail.com קטי דהרי6באר טוביה. א.מ24

מסייע- חיים כהן052-6570305Shiran.shoshan5@gmail.comשירן שושן6חוף אשקלון . א.מ25

מסייע- חיים כהן052-6097004Sadna@lachish.org.ilדלית נקש5לכיש. א.מ26

מסייע- חיים כהן050-9916760noar@arava.co.il אלירז דאי7ערבה תיכונה. א.מ27

מסייע- חיים כהן054-7792573Noar@sdotnegev.org.ilולי פורת 'ג5שדות נגב. א.מ28

רותם שמעיה 054-7511498galitp@metar.muni.ilגלית פיקמן9מיתר29

איציק רוס052-7535537rutibiton@gmail.comרותי ביטון 4מצפה רמון 30

הדס דמתי052-3089446Talturg@gmail.comטל בן דרור3נתיבות 31

מסייעת- מיטל חגבי 052-6699448erelhoory0@gmail.comאראל קקון10עומר32

050-6283197שלומי בטיטו054-2448433noar.arad@gmail.comערן ברוור5ערד33

050-6282797גדי בן אמו054-5556812amir.abuara@gmail.comאמיר אבו ערער2בדואי- ערערה בנגב 34

מירי טימסיט546868280mitnadvimkg@gmail.comאיילת פרץ4קריית גת35

054-9908669נסי אברהמי556634885adisa@k-m.org.ilאדיסה היאסו4קריית מלאכי 36

050-6283318אבו חמאד טאלב0507-776415saleemkrenawi@gmail.comסלים אלקרנאוי2בדוואי- רהט 37

050-6283183בר אבו אלקיעאן'ר ג"ד050-2612966workfatoma@gmail.comפאטמה פרחאת2בדואי- שגב שלום 38

050-6283197שלומי בטיטו050-5935889galsl@sederot.muni.ilגל שמאי4שדרות39

050-6283183בר אבו אלקיעאן'ר ג"ד506879586sagedd.1989@gmail.comד אל אסעם'סאג1בדוואי- תל שבע 40
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מרכז

נייד מפקחמפקח רשותיכתובת מיילטלפוןשם מנהל יחידת הנוער ס "למרשות 'מס
547255313רעות ארליךנוער' אין מנהל מח8אבן יהודה1

547255313רעות ארליך577782143yardenb@oranit.org.ilירדן לוי8אורנית2

3692100 052אורלי מירון 052-3975738rakazely@gmail.comיאיר גוטמן5אליכין3

506288995קאץ אביבית507803939yehikamg@elad.muni.ilיחיקם גמליאל2אלעד4

547255313רעות ארליך054-2570365noar@am.matnasim.co.ilגבע כבסה8אלפי מנשה5

050-6288995אביבית קאץ052-3467548delhi@gmail.comנילי דל8אלקנה6

3692100 052אורלי מירון 545691286samar@ariel.muni.ilשלומי עמר5אריאל7

050-6288958שרה אילת052-3898323yigalz@b-y.org.ilיגאל זוהר6באר יעקב8

050-6288958שרה אילת7בית דגן9

050-2335591יוסי מסטאי052-5497971anat@bney-ayish.muni.ilענת קרמר5בני עיש10

050-7633646בראנסי סחר ועללא עומר539619004seraghaboob@gmail.comשואהנה' סיראג2וליה'לג'ג11

506288995קאץ אביבית549987810eraneventsur@gmail.comערן אבן צור8גבעת שמואל12

050-2335591יוסי מסטאי052-4481510hag3112@walla.comחגית אמסלם6גדרה13

050-2335591יוסי מסטאי528555998omc77087@gmail.comממ-אורן רדעי6גן יבנה14

547255313רעות ארליך053-2471667zvir@gantik.orgצבי רוזן8גני תקוה15

3692100 052אורלי מירון 050-6594448neomia@hod-hasharon.muni.ilנעמי אשר8הוד השרון16

050-7633646בראנסי סחר ועללא עומר508462152rodiomar5@gmail.comרודיינה עומר3זמר17

3טייבה18

עאישה עבד 

050-7633646בראנסי סחר ועללא עומר543472772aisha@taibeh.muni.ilאלקאדר

050-7633646בראנסי סחר ועללא עומר523354212basmadaas@walla.co.ilבסמה דעאס3טירה19

050-2335591יוסי מסטאי50-336-9999chensamuha@gmail.comחן שמוחה5יבנה20

506999518שולי גאבי052-4036677noar.ye.mo@gmail.comיעל לוי7מונוסון-יהוד21

7255313 054רעות ארליך 529409607atoket@gmai.comמאיה ברנר9כוכב יאיר22

050-7633646בראנסי סחר50994003adam.aboal3bed@gmail.comאדם ריאן3כפר ברא23

3692100 052אורלי מירון 504804382dnoarky@gmail.comדראל סולבי7כפר יונה24

3692100 052אורלי מירון 052-5679656meravf@ksaba.co.ilמירב הלפמן8כפר סבא25

3כפר קאסם26

עבד אלרחמאן בן 

050-7633646בראנסי סחר ועללא עומר508938821abed.bari90@gmail.comברי

547255313רעות ארליך054-2440140Keshetrona@gmail.comרונה קשת4לוד27

050-6288958שרה אילת549732070tal.dan51@gmail.comטל דן8א ברנר.מ28

050-6288958שרה אילתלא הגישו8א גדרות.מ29

050-6288958שרה אילת509016467michal.gezer@gmail.comמיכל ליס7א גזר.מ30
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050-6288958שרה אילת544501101Adi@ganrave.org.ilעדי פורר8א גן רווה.מ31

050-6288958שרה אילת543901390mirit@dsharon.org.ilמירית כץ8א דרום השרון.מ32

050-6288958שרה אילת050/6765827niryac@gmail.com/ niryavne@gmail.comניר יעקבי7א חבל יבנה.מ33

050-6288958שרה אילת524577435nirit@modiin-region.muni.ilנירית ברנשטיין7א חבל מודיעין.מ34

050-6288958שרה אילת054-9200136sahar@lev-hasharon.comרותם עמוס8א לב השרון.מ35

050-6288958שרה אילת050-4537693moshep@ma-soreq.org.ilמשה פורקוביץ4א נחל שורק.מ36

050-6288958שרה אילת546302179omrik@hefer.org.iעומרי קוליקובסקי8א עמק חפר.מ37

050-6288958שרה אילת502281430רעות גולדברג5(שדות דן)א עמק לוד.מ38

506288995קאץ אביבית052-5343151noar@shomron.org.ilאריאל מרמור5א שומרון.מ39

050-2335591יוסי מסטאי504007232Noarmazkeret365@gmail.comתמר ראש8מזכרת בתיה40

7255313 054רעות ארליך509250219kfirp@ness-ziona.muni.ilכפיר פוני7נס ציונה41

547255313רעות ארליךלא הגישונוער' אין מנהל מח10סביון42

506288995קאץ אביביתאין2עמנואל43

547255313ארליך רעות528587505Amos@pardesia.muni.ilיקובסקי'עמוס צ6פרדסיה44

506288995קאץ אביבית053-7250129aviel.oved@gmail.com/ noarkd@kdumim.org.ilאביאל חי עובד5קדומים45

3692100 052אורלי מירון yair@kadima-zoran.muni.il 55-661-7301יאיר מילרמן7קדימה צורן46

050-7633646בראנסי סחר ועללא עומר506850033natour0@gmail.comווהבי נטור2קלנסווה47

050-2335591יוסי מסטאי527266767shiranhuri@wala.co.ilשרית חורי5קריית עקרון48

506288995קאץ אביבית054-3012376avital41@gmail.com / avitalk@karneishomron.co.ilאביעד כהן6קרני שומרון49

3692100 052אורלי מירון liat@rosh.org.il :544940479ליאת מוסרי6ראש העין50

050-2335591יוסי מסטאי054-6728186HenitA@rishonlezion.muni.ilהנית פרחן עזוז 6ראשון לציון51

050-6288958שרה אילת052-4840537avi@rehovot.muni.ilאבי יוספי6רחובות52

050-2335591יוסי מסטאי528510476yoavn@ramla.muni.ilיואב נדב4רמלה53

3692100 052אורלי מירון 523650468sigalm@raanana.muni.ilסיגל מצר8רעננה54

547255313רעות ארליך54-426-3269Alonm@shoham.muni.ilאלון מלר8שוהם55

3692100 052אורלי מירון 054-7173141adamofek1@gmail.comאדם אופק9מונד-תל56
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תל אביב

נייד מפקחמפקח רשותיכתובת מייל טלפוןטללמסרשות מספר
אתי רביאן529534994ozergal@walla.co.ilגל עוזר5אור יהודה1

אתי רביאן050-8766766guye@ptikva.org.ilגיא אליהו7תקוה-פתח2

ורד פינקלשטיין574470610shirif@herzliya.muni.ilשירי רפופורט8הרצליה3

לא מגישים קול קוראלא מגישים קול קוראנוער' אין מנהל מח10כפר שמריהו4

לא מגישים קול קורא054-6780105Daganc@hof-hasharon.co.ilדגן כהן8חוף השרון. א.מ5

מיכל ורדי523500288yair@biltiformali.org.il יאיר חסיד6נתניה6

8רמת גן7

אירית מנדלסון 

נועה ויניק 054-9299370irit-m@ramat-gan.muniמאיר

574564199חיים דיין9רמת השרון8
haim_d@ramat-

hasharon.muni.il נועה ויניק

7אזור9

מיכל ביסטריצר 

052-3443606רונית שדה504005187micmal@walla.comמלכי

052-3443606רונית שדה507859636kobia@Holon.muni.ilקובי עזרן6חולון10

052-3443606רונית שדה543499656yshayue.hanna@gmail.comחנה ישעיהו8קריית אונו11

054-9367181רננה רוזן508528812yanivvis@gmail.comיניב ויסמונסקי5בת ים12

054-9367181רננה רוזן 546738260talg@givatayim.muni.ilטל גזית8גבעתיים13

054-9367181רננה רוזן ואתי כהן 057-2503612hilel_d@mail.tel-aviv.gpv.ilדובי הילל8תל אביב14

מדריכה מתכללת-  שירי בראוןBbm.org.il@5276536000527653600אלדד אשורי2חרדי-בני ברק15
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צפון

נייד מפקח שם המפקח הרשותיכתובת מיילטלפוןשם מנהל יחידת הנוער ס "למרשות מספר
מאל שווי'ג 525927378moshe+E3:E85raa@hotmail.co.ilמושירה עזאם3דרוזי- אבו סנאן1

050-5076383סאלח אבוריא549933193shahwansaid@yahoo.comסעיד שהואן2אכסאל2

050-6282342מוחמד סואעד504260674haboush62@gmail.comהיבא פלאח2בדואי- אל בטוף 3

054-4689410לאילה'ראניה ח3אעבלין4

050-6282342מוחמד סואעד054-6703832soleman_fokra@walla.comפוקרא סלימן2בדוואי- ידאת'בועיינה נוג5

מאל שווי'ג526221800Du3a2_sh@hotmail.comדועא שמס2דרוזי- בוקעתה 6

050-6282342מוחמד סואעד054-7705082gramly@walla.comרמלה גדיר2בדוואי- ביר אל מכסור7

מאל שווי'ג508440006bltifur@gmail.comוה אבו עסלה'נג3דרוזי- אן'בית ג8

050-7771952יגאל לוי050-6512152limorlevi5@gmail.comלימור לוי4בית שאן9

050-6282342מוחמד סואעד052-8281422nidalb6@walla.co.ilנידאל בסול2בדוואי- בסמת טבעון10

050-6282721חרב חביבאללה524444059TITI.CIO.CEO@GMAIL.COMעלי תיתי2ביענה11

054-4689410לאילה'ראניה ח526904721tarek_k1@walla.co.ilטארק כיאל 2דיידה מכר'ג12

מאל שויה'ג526218966rinana1904@gmail.comרינה נבואני4דרוזי- וליס'ג13

054-4689410לאילה'ראניה ח509657606shireensader@hotmail.comשירין סאדר6(ש'ג)גוש חלב 14

050-7698390אמל נסייר שלופה506958503m.0506958503@gmail.comמוחמד אניס3דבוריה15

054-4689410לאילה'ראניה ח546734353lasez@smile.net.ilלאפז אסדי3דיר אלאסד16

050-6282721חרב חביבאללה523843422m_elhof@hotmail.comמוחמד אבו אלחוף3דיר חנא17

050-6282342מוחמד סואעד533310119woruod.e21@gmail.comורוד עיאדאת2בדוואי- זרזיר18

מאל שווי'ג050-2606830doniafa@gmail.comדוניה פרס4דרוזי- חורפייש19

050-7362698רבקה פורמן528238001Linorlevi153@gmail.comלינור לוי4חצור הגלילית20

050-7771952יגאל לוי506686969chenofir@gmail.comחן אופיר4טבריה21

050-6282342מוחמד סואעד052-6558022a_haib@hotmail.comהייב עלא2בדוואי- טובא זנגריה22

050-5076383סאלח אבוריא502306501dahla_salh@walla.co.ilסאלח דחלה3טורעאן23

050-6282721חרב חביבאללה507227080m.aboelhega@gmail.comמוחמד אבואלהיגא2טמרה24

מאל שויה'ג544422272moonystars@yahoo.comמנאל חטיב3דרוזי- (ת'ג-לשעבר יאנוח)יאנוח 25

050-7362698רבקה פורמן525457241shani_peretz2@walla.comשני פרץ3יבניאל26

050-7362686אורלי ירוסלבסקי502957923nofard@yoqneam.org.ilנופר דהן7יוקנעם27

050-7362686אורלי ירוסלבסקי8יסוד המעלה28

050-7698390אמל נסייר שלופה547708568Ahmad.khalilieh@gmail.comאחמד חליאלה3יפיע29

מאל שויה'ג545205572waelhag@walla.comואהיל חאג3דרוזי- ירכא30

050-7362583חנאן סרחאן546763411wheed732@hotmail.comווחיד עיאשי2כאבול31

050-6282721חרב חביבאללה525411984eyadodi1984@windowslive.comאיאד עודה3ה'כאוכב אבו אלהיג32
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מאל שויה'ג526455467ashrafrekad44@walla.comשומרי אשרף3דרוזי- כסרא סמיע33

050-6282342מוחמד סואעד052-6326964Anas.k.2006@hotmail.com 054-7475584אנס כעביה2בדוואי- גרה טבאש'כעביה חג34

050-7362686אורלי ירוסלבסקי524296673noar@k-vradim.org.ilצח עזרן9כפר ורדים35

050-7362583חנאן סרחאן503644001kamellia67@gmail.comקמיליה סעדה4כפר יאסיף36

מאל שויה'ג052-6411468nisreensaffouri@hotmail.comנסרין ספורי2כפר כנא37

050-5076383סאלח אבוריא546724010ahmad_ze@hotmail.comאחמד זידאן2כפר מנדא38

050-7362583חנאן סרחאן525330291asaddana13@gmail.comארי אסעד תחוכו5כפר כמא39

050-7771952יגאל לוי549732606noar@kt.matnasim.co.ilלימור זיו8כפר תבור40

050-7362686אורלי ירוסלבסקי 546738168Asafp@karmiel.muni.ilאסף פרי6כרמיאל41

050-7698390אמל נסייר שלופה2'א בוסתאן אלמרג.מ42

050-5072078זוהר ביבר507778113AviadD@galil-elion.org.ilאביעד דינור6א גליל עליון.מ43

050-7771952יגאל לוי585850888tovitsm@glt.org.ilטובית שמואלי6א גליל תחתון.מ44

050-5072078זוהר ביבר508257356adi_itzhaky83@walla.comעדי יצחקי7א מבואות חרמון.מ45

050-7362686אורלי ירוסלבסקי507266505noar@megido.org.ilמיכל מלכה7א מגידו.מ46

050-7362686אורלי ירוסלבסקי506952119noaryeladim@matteasher.org.ilטל רובין6א מטה אשר.מ47

050-5072078זוהר ביבר523929471yosibza10@gmail.comיוסי בן זקן7א מעלה יוסף.מ48

050-5072078מאל  שווי'ג+זוהר ביבר546738613Amit-c@mrg.org.ilעמית כהן5א מרום גליל.מ49

050-7771952יגאל לוי505999819alterron@j-v.org.ilרון אלתר6א עמק הירדן.מ50

050-7771952יגאל לוי054-5227063mayaer@maianot.co.ilמאיה ארטל5א עמק המעיינות.מ51

050-7771952יגאל לוי546754102toma@eyz.org.ilתום אלבו8א עמק יזרעאל.מ52

050-7362686אורלי ירוסלבסקי50729033kamerinsky@gmail.comירון קמרינסקי6גולן. א.מ53

050-7362698רבקה פורמן504077973ruhama@hagilboa.org.ilרוחמה לבקוביץ5הגלבוע. א.מ54

050-5072078זוהר ביבר525273985adam@misgav.org.ilאדם גורן7משגב. א.מ55

מאל שווי'ג054-6909705bilal.kiwan@gmail.comבלאל כיואן2ד אלכרום'מג56

050-6282721חרב חביבאללה3דרוזי- דל שמס'מג57

מאל שווי'ג523427560talea.d2@gmail.comטליע דגש2דרוזי- מגאר58

050-7362698רבקה פורמן548068868omersh117@gmail.comאומר שמש5מגדל59

050-7362698רבקה פורמן506656510m_p4279@walla.co.ilמשה פרץ5מגדל העמק60

050-7362583חנאן סרחאן524530241gadaghadban@gmail.comגאדה גדבאן4מזרעה61

050-7771952יגאל לוי523979900noar@metula.matnasim.co.ilיואב אברהם8מטולה62

מאל שווי'ג526282176zahi.noar.massada@gmail.comבטחיש זאהי2דרוזי- מסעדה63

054-4689410לאילה'ראניה ח526155590adel.matta@gmail.comמתא עאדל6מעיליא64

050-5072078זוהר ביבר546613902noar.ma@maalot.matnasim.co.ilאמיר אבוקסיס5מעלות תרשיחא65

050-7698390אמל נסייר שלופה506560521Marwan_h@walla.co.ilמרואן חסן2משהד66

mailto:kamellia67@gmail.com
mailto:nisreensaffouri@hotmail.com
mailto:noar@kt.matnasim.co.il
mailto:Amit-c@mrg.org.il
mailto:alterron@j-v.org.il
mailto:mayaer@maianot.co.il
mailto:toma@eyz.org.il
mailto:kamerinsky@gmail.com
mailto:bilal.kiwan@gmail.com
mailto:omersh117@gmail.com
mailto:zahi.noar.massada@gmail.com
mailto:noar.ma@maalot.matnasim.co.il


050-5072078זוהר ביבר525797987elenap@nahariya.muni.ilילנה פאר6נהריה67

050-7362583חנאן סרחאן528229886abedsam@walla.co.ilסמירה עבאס2נחף68

050-5076383סאלח אבוריא0523333105essam_2s@walla.co.ilעיסאם שייח סולימאן3נצרת69

050-7771952יגאל לוי050-968-5006zareli@nallit.org.il צחי אריאלי5נוף הגליל70

מאל שווי'ג052-7536184shirham@walla.co.ilשירין חמוד3דרוזי- ור'סאג71

050-7362583חנאן סרחאן547979877tamheed@sakhnin.muni.ilתמהיד שלאעטה3נין'סח72

מאל שווי'ג523772745basamkh@walla.comבסאם חטיב3דרוזי- ר'עג73

050-5076383סאלח אבוריא508673181rezek.rosh@hotmail.comריזק רושרוש4עיילבון74

מאל שווי'ג548005651roshdyhamd85@gmail.comרושדי חמד2דרוזי- עיין קנייא 75

050-5076383סאלח אבוריא524383456hilal.a.h@gmail.comהילאל עבד אלוהאב2עילוט76

050-7698390אמל נסייר שלופה507109156wasem.abolel@gmail.comוסין אבו ליל2עין מאהל77

050-7362686אורלי ירוסלבסקי546770470kerengaon20@walla.co.ilקרן גאון4עכו78

050-7362698רבקה פורמן052-601-9766hanan365@gmail.com חנן בן דוד5עפולה79

054-4689410לאילה'ראניה ח526500239abu.jazi10@gmail.comמחמוד אבו גאזי2עראבה80

050-7362583חנאן סרחאן528605111kabaset.f@gmail.comרים פרנסיס5פסוטה81

מאל שווי'ג542003653samih121@gmail.comסמיח זין אל דין4דרוזי- פקיעין82

050-5072078זוהר ביבר2צפת83

050-7362686אורלי ירוסלבסקי52670363inbalken@gmail.comענבל קן5קצרין84

050-7362698רבקה פורמן537225723noa260ninio@gmail.comנעה ניניו5קריית שמונה85

מאל שווי'ג507470541badeaaes1986@gmail.comריס'בדיעה גנדור ג4דרוזי- ראמה 86

050-5072078זוהר ביבר523862202shir.bental1@gmail.comבן טל שיר7ראש פינה87

050-5072078זוהר ביבר547767636Ahlam_Maamri@hotmail.com-אחלאם מעאמרה3ריינה88

050-7362698רבקה פורמן548300568sharonp2c@yahoo.comשרונה פיטוסי8רמת ישי89

050-6282342מוחמד סואעד549772829shibli.azhar@hotmail.comאזהאר שבלי3בדוואי- שיבלי אום אל גאנם90

050-7362698רבקה פורמן052-9599384yurigershovich@gmail.comיורי גרשוביץ5שלומי91

050-6282721חרב חביבאללה527276296mas.mgdi@gmail.comדי מסרי'מג2שעב92

050-7698390אמל נסייר שלופה504002915sabeiar@hotmail.comסאבר יוספין 3שפרעם93
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חיפה

נייד מפקחמפקח רשותיכתובת מיילטלפוןשם מנהל יחידת הנוער ס "למרשות מספר

052-8455552סעדה בהאאarafat@jmahery.com502650429אברין עראפת'ג2אום אל פחם1

050-6282854מלי מלכאshanir@oraqiva.muni.il523204320שני ראבי5אור עקיבא2

050-9257564לילא כבההfadi.mawassi@gmail.com508642206פאדי מואסי3באקה אלגרביה3

יאיר גרינברג8בנימינה גבעת עדה4

noar@bin-

ada.co.il
545825790

050-6282854מלי מלכא

050-2606223רנא מעיוף525273073מוחמד כבהא2בסמה5

052-8455552סעדה בהאאammash48@gmail.com523750705מוחמד עמאש1סר אלזרקא'ג6

050-9257564לילא כבההtamerhosenali@gmail.com 524593644תאמר  חוסיין עלי4ת'ג7

אימן פרו3דרוזי- דלית אל כרמל8
lmanferro@gmail.co

m
050-6283323פטין ביראני529250816

שיין קרישק טל8זיכרון יעקב9
noarzy@zamarin.org.

il
050-6282854מלי מלכא542859359

יעקובי-יעל איטח5חדרה10

yaeli_2008@wall

a.com
579044412

050-6283323פטין ביראני

050-6280177יונתן אברהliorm@hcarmel.org.il523810219ממן ליאור8א חוף הכרמל.מ12

050-6282854עינב יניב שוורץLirazE@haifa.muni.il505737688לירז אלול שריג7חיפה13

050-9252682מלי מלכאnoar@harish.muni.il522780060אור גולניחריש14

052-8455552יונתן אברהzion_s@tirat-carmel.muni.il507253349ציון סודרי4טירת כרמל15

050-9252682סעדה בהאאrani_shw@hotmail.com526086037ראני הייכל4כפר קרע16

050-9252682יונתן אברהmatanka23@gmial.com543159499מתן כץ7א אלונה.מ17

050-9252682יונתן אברהdani@zvulun.co.il546833017דני אלימלך6א זבולון.מ11

050-6283323פטין ביראניroyk@menashe.co.il545235877רועי כורם6א מנשה .מ18

050-2606223רנא מעיוףhafizsbaihat3@gmail.com539675840חאפז ספוחת2מעלה עירון19

050-6283323פטין ביראניormordo@outlook.com525292855אור מורדו7נשר20

050-6283323פטין ביראניtamar.saker@gmail.com527333139תמר סקראלדין4דרוזי- עוספיא21

עורווא מלחם2ערערה22
orwamil@gmail.

com
050-9257564לילא כבהה503211393

אימאן אבו דאש2פוריידיס23
eiman_h_84@hotma

il.com
050-9257564לילא כבהה524851531

050-6282854מלי מלכאjudybener@gmail.com584012012גודי בנד6פרדס חנה24

054-7728525אשר ארביבhani_m3@hotmail.com544799552קרו'חני קוג5קריית אתא25

050-6282854מלי מלכאortalh@qbialik.org.il542695726אורטל חדד6קריית ביאליק26
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050-6283577גילה בורנשטייןnoar@kiryat-tivon.muni.il502028595אודי שניצר 8קריית טבעון27

054-7728525אשר ארביבZiv.rosen22@gmail.com542211366זיו רוזנצוייג5קריית ים28

054-7728525אשר ארביבdlampel@zahav.net.il577251361שירלי למפל6קריית מוצקין29

אין מנהלרכסים 30
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ירושלים

נייד מפקחשם המפקח הרשותיכתובת מיילטלפוןשם מנהל יחידת הנוער ס "למרשות 'מס

הרמן דרורה050-2145334esajab@gmail.comאבר 'מוחמד ג2אבו גוש1

ריקי מנדל050729700bodner@efrat.muni.ilיצחק בדנר7אפרת2

050-6283039הרמן דרורה0585678679mnoar@bet-el.muni.ilדסי שטרן5בית אל3

050-6283039הרמן דרורה050-3889908236moadonoar@gmail.comאורנה ספיר7בית אריה4

050-6283039נעמי יצחאייק0504277252yosigmliei050@gmail.comיוסי גמליאל3בית שמש5

050-6283039דוד כהן05448418468avitalb1111@gmail.comיהושוע מרזן1ביתר עילית6

050-6283282אין מנהלhavi@matnasim.org.ilמוריה כהן5ערבות )בקעת הירדן  7

050-6283282מרים פרץ054-4747131noargbz@gmail.comשיר גרסון5גבעת זאב8

050-6283282אין מנהלמורן גל9הר אדר9

050-6283282מנחם חלפון054-7684347anat.90579@gmail.comחי רואי כהן4חברון10

ריקי מנדל0537769829דורון נהרי3ירושלים11

ריקי מנדל050-3121954ztlhadar@jerusalem.muni.ilהדר זטלאוי3ירושלים12

שמוליק מייזליש5050-6332158udi@dead-sea.org.ilא מגילות.מ13

050-5651288דוד כהן0525666186noar11@m.binyamin.org.ilשירה מרצבך5א מטה בנימין.מ14

050-5651288מיכל יצחקי052-7250726sharonk@m-yehuda.org.ilשרון כץ6א מטה יהודה.מ15

050-5651288מנחם חלפון052-8870700noargushetzion@gmail.comשי ששון5גוש עציון. א.מ16

מיכל יצחקי0522297240yoads@m-zion.org.ilיועד שילה8מבשרת ציון17

הרמן דרורה<maayan_p@modiin.muni.il>מעין פולנט 0505770630מעין פולנט8רעות-מכבים - מודיעין18

050-6283830דוד כהן0504105219henyag@modil.org.ilהניה גלרנטר1מודיעין עלית19

050-6283830חווה אברבנאל052-6958822shmulikh@matnasim.org.ilאיתמר סלוק 5מעלה אדומים20

050-6283066שמוליק מייזליש0525557286inbalkisrael@gmail.comענבל ישראלי5מעלה אפרים21

050-6283066מנחם חלפון054-5704564shaani.d3@gmail.comשני דדון2קריית ארבע 22
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