
מייל כתובתניידפרטי שםמשפחה שםהרשות שם
-050 אלימלךוסנרשמש בית

7775237
052-

7197114

elvasner@gmail.com
-050אסףטפירושמש בית

5777975
052-

6236290

4318@walla.com
-052 מריםכץשמש בית

8396538 
miri2141@gmail.com

chasida3@gmail.comחסידהטובולסקישמש בית
050-5747210hkabasit@gmail.com הינדאפוסטולסקישמש בית
052-7631346osnatk@yearim.co.ilאסנתקלימישמש בית
054-8421227moshet@yearim.co.ilמשהטייכטלשמש בית

ביתר
עילית

דודטראב
054-8418478davidt@betar-illit.muni.il

ביתר
עילית

בנימין כהן
054-8417466

ביתר
עילית

שירהמגן
054-8418479shiram@betar-illit.muni.il

ביתר
עילית

אהרןקדוש
058-5808247AharonK@betar-illit.muni.il

ביתר
עילית

לאהרייכמן
052-7697003Lea.r@betar-illit.muni.il

ביתר
עילית

רותקירשנר
054-2570423kirshner@betar-illit.muni.il

-054דודאברהםזאב גבעת
8481804

david@givat-zeev.muni.il
מודיעין
עילית

יעקבגנוט
050-4144241ysgenut@mmm-ilit.org.il שמשון

מודיעין
עילית

נחמההופמן
050-4144167nechamah@mmm-ilit.org.il

מודיעין
עילית

עליזהעודד בן
052-7681485alizab@modil.org.il

מודיעין
עילית

גיטה חיהחיימסון
054-2267007gitic@modil.org.il

מודיעין
עילית

-052צביהמן
7653849tzivim@modil.org.il

מודיעין
עילית

אפרת מנדלסון
050-4101916efratm@mmm-ilit.org.il



מודיעין
עילית

גבריאלחדד
053-3133390gavrielch@modil.org.il

מודיעין
עילית

יקותיאלרייך
050-4153730yraich@modil.org.il

מטה
בנימין

יצחק גור
050-4116133A0504116133@gmail.com

מטה
בנימין

שירהירחי
052-7906390shiray@binyamin.org.il

054-8423974unariela@jerusalem.muni.ilהראלהאונגרי"מנח
מיכלאונגרי"מנח

052-7616380bsmichal@jerusalem.muni.il
 רחלגודסי"מנח

052-7179436gdrachel@jerusalem.muni.il
מינהדופארקי"מנח

055-2237099dpmina@jerusalem.muni.il
052-6176196vzeilsicve@jerusalem.muni.ilאלישבעויזלי"מנח
052-7603953chmiryam1@jerusalem.muni.ilמריםחנוןי"מנח
053-7769534hsshlomo@jerusalem.muni.ilשלמה חסידיםי"מנח
052-7676269atmazal@jerusalem.muni.ilמזלעטריי"מנח
052-7673565rvchedvy@jerusalem.muni.il חדוה רבינסקיי"מנח
052-7638599shyael1@jerusalem.muni.ilיעלשורקי"מנח
052-7133023tmeldad@jerusalem.muni.ilאלדדתםי"מנח

-052אליןיצחקטבריה
2264950

alinmosh@gmail.com
-050דודדרורכרמיאל

4115564
dbdror@gmail.com

מגדל
העמק

-050יעקבמימון
6628005yam@bezeqint.net

-052מנשהאלגאליצפת
5938660

menashe.elg@gmail.com
-054יעלסלעצפת

8462247
yaelsela9@gmail.com

-050מלכהריזליעקב זכרון
4170327

malkar@zy1882.co.il
-052ענבל שרה אדריחדרה

8961818
sara-ie@hadera.muni.il

shokijob@gmail.comיהושע יניברפאלחיפה
-052יעלנחתחיפה

7696259
YaelNa@haifa.muni.il

-052דב הרמןרכסים
3249241

dovh@rekhasim.muni.il



-052יפהאדריאלעד
7102927

yafae@elad.muni.il
חגיתאוחנהאלעד

יוכבד
 054-

8422003
054-

2734012

hagito@elad.muni.il
-052אסףהעצניאלעד

7102972
asafh@elad.muni.il

-052חיהוועגאלעד
7108091

chayav@elad.muni.il
-052אריה יוסףכץאלעד

7649452
Yosefk@elad.muni.il

-054רחל מיכלנקאשאלעד
7905490

michaln@elad.muni.il
-052יעקב משהפרידמןאלעד

7171692
mo.fridman@gmail.com

מנחםהכהןלוד עמק
mendic@emek-lod.org.ilמענדל

-054אבנרקרניהעין ראש
4940800

avner@rosh.org.il
-054אביטלאברמסהעין ראש

8457684
avitala@rosh.org.il

-050אוריתקייזרמןרחובות
7820123

orit_kabas@rehovot.muni.il
587650001noamk@rehovot.muni.ilנועםקרוברחובות

-054מרסלבוארוןברק בני
8429671

boaron_marsel@bbm.org.il
-053יחיאל ברייערברק בני

3140236
brayer_y@bbm.org.il

רפאלהורוביץברק בני
יעקב

052-
7617206

horoviz_r@Bbm.org.il
-050עמרםטייריברק בני

4188874
amram_t@Bbm.org.il

-052 אורליטריברק בני
2492757

050-
2070342 

           user859@Bbm.org.il
teri-orli@bbm.org.il

rachel_ysh@bbm.org.ilרחלישוביוףברק בני
-054יעקבליכטמןברק בני

8456223
2888@bbm.org.il

-052פנינהרוטנרברק בני
7139288

rotner_p@bbm.org.il
-050זאבשוורץברק בני

4123648
0504123648@bbm.org.il

-052חגיתדהאןנתניה
7670915

hagitd@netanya.muni.il
-052איילתחיזקיהונתניה

7174850
ayeletyt@netanya.muni.il

-052חנוךרייךנתניה
7641409

chanoch.rei@netanya.muni.il
-052חגיתגלסנרתקוה פתח

7669367
chagitg@ptikva.org.il

פתח
תקווה

אפרתילוז
efraty@ptikva.org.il

-054גבריאל שוקרתקוה פתח
7705451

gavriels@ptikva.org.il
-זמיריאביב תל

מזרחי
-052שירה

5845240zamiri_h@mail.tel-aviv.gov.il
שמעיהסטופלאביב תל

אליעזר
050-

4106655stupel_s@mail.tel-aviv.gov.il



-050אברהםלבאופקים
4110979avrahaml@ofaqim.muni.il

-052אודליהאלבזאשדוד
7170655

odeliael@ashdod.muni.il
ברוריהדודאשדוד

אסתר
054-

8438428ettyd@ashdod.muni.il
-052ידידיהפסטגאשדוד

7645324
yedidyapa@ashdod.muni.il

-054מוריהבלמסאשקלון
8436361

moriah-b@ashkelon.muni.il
-054רחלחיוןאשקלון

6463513
rachel-a2@ashkelon.muni.il

-053שמחהזלצמןשבע באר
7956277

simchaz@br7.org.il
-054אבינון בןנתיבות

6677203
avib1963@gmail.com

-053מירבאלטמןגת קרית
3413033

MeravA@Qiryat-gat.muni.il
קרית

מלאכי
-054רפאלגולדמיץ

2138770ryg770@gmail.com
-054רפאלגולדמיץשפיר

2138770
ryg770@gmail.com

-058חזקיאמשהעמנואל
3299450

kabas@emanuel.muni.il
-054תירםאילניתעמנואל

7556482
kabasit@emanuel.muni.il


