
15 מתוך 1 עמוד

ברציפות מתעדכנת הרשימה. העגולים השולחנות 2,021 דיוני יתקיימו שבהם המוקדים של הארצית הפרישה טבלת

ת/הרכז של הטלפון מספרת/הרכז של ל"הדוא כתובתת/הרכז תפקידת/הרכז שםכתובתהמתקן שםארגוןהישוב שם'מס

gilipolik@gmail.com052-5527405איזור רכזפולישוק גיליהעברי הגדוד-  הנוער ביתהמושבים תנועתאביחיל1

 אחד שותפות רכזתמחאמיד שיריןאגבריה שכונתס"המתנישראל וינט'גالفحم ام פחם אל אום2

הרך הגיל- 

shereen_m@walla.com052-3726559

 מינהל בניין, 1 יוני רחבתהצעירים מרכזישראל וינט'גאופקים3

2 קומה, החינוך

 מעורבות רכזתבוהדנה לבנת

חברתית

livnatbo@gmail.com054-5879796

052-2750597זלדמן דליההקיבוצית התנועההנר אור4

054-6780476הייטנר אוריהקיבוצית התנועהטל אור5

 ללימודים המרכזיהודה אור6

אקדמיים

nsn@netvision.net.il052-3805356המכון ראשלימור ניסן ר"ד2 היוצריםאזרחית לאחריות המכון

 שכונת, יאנסן עליזה רחובהצעירים מרכזישראל וינט'געקיבא אור7

ר"שז

 ורכזת נית"יחצשמואל תמי

חברתית מעורבות

tamillad@walla.com050-4661905

054-7776128התרבות רכזתמרקוס מרק יעלהקיבוצית התנועהאורים8

 054-2558556בונה רותיהקיבוצית התנועהאושה9

 boazg@matnasim.org.il050-6423722ס"המתנ מנהלגדסי בועז17 שדה יצחקס"המתנסים"למתנ החברהאזור10

050-5200289גילהקיבוצית התנועהאייל11

052-8698712התרבות רכזתרוזן נוגההקיבוצית התנועהאילון12

054-9799226מזכיררן אביהקיבוצית התנועהאילות13

052-3770582לפיד גאולההקיבוצית התנועההשחר אילת14

050-7677925קהילה מנהלגלזר שלמההקיבוצית התנועהאלומות15

052-3758691לה'רבקהקיבוצית התנועהאלונים16

ntoker1@gmail.com054-9492300איזור רכזטוקר נועםהמושבים תנועתאליכין17

054-3057731גומל איריסהקיבוצית התנועהאליפז18

elyakim10@walla.com052-8002888נוער רכזשלום אליהמושב מועדוןהמושב מועדוןהמושבים תנועתאליקים19

050-5532133שוויקה איתמרהקיבוצית התנועהאלמוג20

052-4638499זאב בן עופרהקיבוצית התנועהאפיק21

052-5220291קהילה ל"מנכיחיאלי אריקהקיבוצית התנועהאפיקים22

052-6690818הקהילה מנהלתבקר נוריתהקיבוצית התנועהאפק23

neta@efrat.matnasim.co.il057-3164510ס"המתנ מנהלתמגן נטע1,031 המלך דוד שדרותס"המתנסים"למתנ החברהאפרת24

050-5209333הקהילה מנהלתתמרהקיבוצית התנועהארז25

ckedem@ariel.muni.il054-5691226העירייה דוברתקדם חןס"המתנע"יש מועצתאריאל26

 050-8652388מזכירקינן רוניהקיבוצית התנועהאיחוד יעקב אשדות27

 יעקב אשדות28

מאוחד

050-5856056הקהילה מנהלקופליין שבתאיהקיבוצית התנועה

 העמותה מנהלחן מיכאלאפרידר מרכז, 1 הנשיאהעם בית י"רש קרןאשקלון29

בחינוך לתפנית

taf_chen@sacta-rashi.org.il050-8433030

mazkirbt@inter.net.il054-6604030כפר מרכזתמשיח שנהב דנההעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתטוביה באר30

, הסטודנטים אגודתשבע באר31

 גוריון בן אוניברסיטת

בנגב

, מעורבות מדוררוזנבלום לוטןברקן אולם, 70 בנייןבנגב גוריון בן אוניברסיטת

הסטודנטים אגודת

lotanro@gmail.com054-6614624
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 והתעשייה המסחר לשכתהמסחר לשכות איגודשבע באר32

והנגב שבע באר

chamber7@inter.net.il054-4427771ל"מנכקליינמן אריה30 ם"רמב

atzmaim@gmail.com054-7798905המרכז מנהלתזילברמן דליה28 מתתיהו בן יוסףעצמאיים לחיים המרכזישראל וינט'גשבע באר33

 מעורבות רכזתפרנקל ורד16 השלוםהצעירים מרכזישראל וינט'גשבע באר34

חברתית

vered@startup7.org.il050-6501221

 מרכז-  קהילתי ידע מרכזתפוח עמותתשבע באר35

מדעים

 פעילות רכזתכהן-טל עדי2 המלך שאול

יישובית

adit@appleseeds.org.il052-6091454

 אגף מנהל סגןריינגולד עמית79 העצמאותיציב בית15-ה פורוםשבע באר36

 עיריית של המינהל

שבע באר

amitr@br7.org.il057-7955727

 תוכנית רכזתכורש שרה79 עצמאות' שדהקטן האוכל חדר, יציב ביתי"רש קרןשבע באר37

בדרום ת"מיל

sarak@rashi.org.il050-8433044

 תרבות רכזתלנדא אורטלצוותא ביתהדתי הקיבוץיצחק בארות38

בקיבוץ

ortall@avrot.co.il052-8531674

054-4450504שלוי עמיתהקיבוצית התנועהבארי39

nuritsarfati@gmail.com050-6261014איזור רכזצרפתי נוריתהעם ביתהמושבים תנועתבורגתא40

 052-2463339גפני מלכההקיבוצית התנועהבחן41

052-3686336טכנית מזכירהיערההקיבוצית התנועהאורן בית42

052-2831101הקהילה מזכירקליין יעקבהקיבוצית התנועהאלפא בית43

amani_khateeb@walla.com050-8334813יב'חט אמנינעורים מרכזי"רש קרןאן'ג בית44

054-2557757קהילה מנהלעמירהקיבוצית התנועהגוברין בית45

yaelperi@gmail.com052-3948087פרטית התאגדותפרי יעל44 בגין מנחם שדרותהציבורית הספרייהנשים כוח-  ן"כ עמותתדגן בית46

 052-3794580גרוס שלומיתהקיבוצית התנועההעמק בית47

 052-5777828קהילה מנהלגלעדי אסףהקיבוצית התנועההשיטה בית48

054-6769066משימות אישדב בן ראובןהקיבוצית התנועהזרע בית49

keren@sheatufim.org.il054-4872344מתנדבתכהן-גייר קרןהאודם רחובשיתופים ביתשיתופיםיהושע בית50

050-6397970מצליח זיוהקיבוצית התנועהניר בית51

052-6015215הקיבוץ מזכירתרננההקיבוצית התנועהקמה בית52

052-2269200הקהילה ל"מנכרענן אסףהקיבוצית התנועהקשת בית53

nrprins@neto.net.il054-5411266אירוע אחראיפרינס נועםהאוכל חדרהדתי הקיבוץרימון בית54

elad@bs.matnasim.co.il050-2104882ס"המתנ מנהלרום אלעד18 רבין יצחק דרךהשבע פסגות ס"מתנסים"למתנ החברהשמש בית55

noam@bs.matnasim.co.il050-5340562ס"המתנ מנהלדרסינובר נועם9 הדקל שדרותמאירהוף ס"מתנסים"למתנ החברהשמש בית56

miri@bs.matnasim.co.il050-5268093ס"המתנ מנהלתשלם מירי16 דולב נחלשמש בית רמת ס"מתנסים"למתנ החברהשמש בית57

 ס"מתנ מנהלדרסינובר נועם8 ו"ויצ סמטתזינמן ס"מתנסים"למתנ החברהשמש בית58

מאירהוף

noam@bs.matnasim.co.il050-5340562

Jorden.amram@gmail.com052-3838306נוער רכזעמרם ירדןהעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתדרור בני59

 הורים ועד ר"יונגיד עודד1 המורה"אשכולות" היסודי ס"ביהישובי הורים ועדעדה וגבעת בנימינה60

יישובי

onagid@yahoo.com050-5933033
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, אברהם קרן יוזמותبعنة, בענה61

ابراهٌم صندوق مبادرات

 مركز, בענה קהילתי מרכז

البعنة جماهٌري

, בענה קהילתי מרכז

 באזור, ליישוב בכניסה

 مركز, החדשים המגרשים

 مدخل عند البعنة، جماهٌري

الجدٌدة الساحات منطقة القرٌة،

, רייסי'ג כאראם

جراٌسً كارم

 המרכז מנהל

 مدٌر, הקהילתי

الجماهٌري المركز

karam.noarbeena@gmail.com054-6738905

054-2001306אוזיהקיבוצית התנועהחייל ברור62

054-2872539פיטוסי לה'אנגהקיבוצית התנועהברעם63

 050-8320009הראל יעלהקיבוצית התנועהברקאי64

sahar_dahari@hotmail.co.il050-7378718נוער רכזדהרי סהרהעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתגאולים65

054-7919397הקהילה מנהלליאורהקיבוצית התנועהגבולות66

 052-2755524צח צלילההקיבוצית התנועהגבים67

 054-6633757מזכירפורת חייקהקיבוצית התנועהגבע68

050-5328546קהילה מנהלדבש עמיהקיבוצית התנועהברנר גבעת69

050-7852251רוט אתיהקיבוצית התנועההשלושה גבעת70

054-3191772קהילה מנהלניסןהקיבוצית התנועהאיחוד חיים גבעת71

050-2056837קהילה מנהלמגל אלדדהקיבוצית התנועהמאוחד חיים גבעת72

050-7963604הקהילה מנהלאורן אוריהקיבוצית התנועהעוז גבעת73

 הפורום ל"מנכאלון זהבה1 נחוםמרחב ס"מתננשים כוח-  ן"כ עמותתשמואל גבעת74

בנטל לשוויון

shivyon@netvision.net.il054-2375598

michaly@givatayim.muni.il057-2402945וקהילה נוער אגףימיני מיכל24 גורדוןראשונים בית15-ה פורוםגבעתיים75

054-7701469תרבות רכזתשעני סיגלהקיבוצית התנועהגברעם76

050-8453883רוגל עופריהקיבוצית התנועהגבת77

050-2001562מזכיררמיהקיבוצית התנועהגדות78

050-8564658תרבות אחראיתאילנההקיבוצית התנועהגונן79

 אלון-  עציון גוש80

שבות

 והחברה ע"יש מועצת

סים"למתנ

meny@matnasim.org.il054-7500435ס"המתנ מנהלכץ מנישבות אלון, האזורי ס"המתנ

050-7986440ספיר גורן טליהקיבוצית התנועהגזית81

054-7932498קהילה מנהלמרכוסהקיבוצית התנועהגזר82

sapirn5@gmail.com054-5309265איזור רכזנחשון ספירהמושבים תנועתגיאה83

 052-6160077אלוןהקיבוצית התנועהים גליל84

050-5679748מוקד יותםהקיבוצית התנועהגלעד85

 גרעיני עקיבא בניתקווה גני86

נחשון

zacksenator@gmail.com052-8726762קומונרזקס אופיר27 יהודה הריעקיבא בני סניף

052-3799759הקהילה מנהלקילון עמיהקיבוצית התנועהגעתון87

050-3514407גליק ערןהקיבוצית התנועהגשור88

 054-5386669חברתי מנהלבאר עמוסהקיבוצית התנועההזיו גשר89

052-8105364תרבות רכזהאי מושיקהקיבוצית התנועהדביר90

050-2027522מירבהקיבוצית התנועהדברת91

050-7510424אשר בן ארזהקיבוצית התנועהדורות92

 שדרות פינת הרצל שדרותהצעירים מרכזישראל וינט'גדימונה93

הנשיא

amitbotbol@gmail.com050-6995161המרכז מנהלבוטבול עמית
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 פעילות רכזתפניאן מורן28 המעפילים ד"מ רחובקהילתי ידע מרכזתפוח עמותתדימונה94

יישובית

moranb@neta-project.org052-6130893

 دٌر, אסד אל דיר95

األسد

, אברהם קרן יוזמות

ابراهٌم صندوق مبادرات

, אסד אל דיר קהילתי מרכז

األسد دٌر جماهٌري مركز

 במעלה, היישוב בקצה

, אשבל קיבוץ לכיוון הכביש

, החדשים למגרשים צמוד

 األسد، دٌر جماهٌري مركز

 أعلى فً القرٌة، طرف عند

 أشبال، كٌبوتس باتجاه الطرٌق

الجدٌدة الساحات بقرب

, עסאדי לאפז

أسدي الفز

 המרכז מנהל

 مدٌر, הקהילתי

الجماهٌري المركز

lasez@smile.net.il054-6734353

050-5505957הקהילה מנהלתפלדמן אורליהקיבוצית התנועהדן96

052-3784126אשרהקיבוצית התנועהדפנה97

050-5324268מוטיהקיבוצית התנועההאון98

054-6693144הקהילה מנהלדוליהקיבוצית התנועההגושרים99

 נשים מועצת חברתרודיך אור מיכל2 ברית בניאירועים אולםנשים כוח-  ן"כ עמותתהשרון הוד100

השרון הוד

michal@pharmabest.biz054-4371663 

054-8808117הקיבוץ מזכירדבהקיבוצית התנועההזורע101

050-5752151טובההקיבוצית התנועההחותרים102

054-7908056המזכירטנא איתןהקיבוצית התנועההמעפיל103

052-8265620משק מרכזמסירי איציקהקיבוצית התנועההסוללים104

052-4576292קהילה מנהלרונןהקיבוצית התנועההעוגן105

 הר  מועצה חברתכנפו ענת26 הרכס מבואכנפו ענת של בביתנשים כוח-  ן"כ עמותתאדר הר106

אדר

anatknafo10@gmail.com054-7766444

052-6070444שבת בן דודוהקיבוצית התנועהעמשא הר107

052-3518290מזכירגונןהקיבוצית התנועההרדוף108

tovar@herzliya.muni.il052-2787147בקהילה מתנדבלאופר עידו90 הנשיא יהודהזאב חטיבת של פיס אשכול15-ה פורוםהרצליה109

 הכוכב הנוער מועדון15-ה פורוםהרצליה110

השמיני

tovar@herzliya.muni.il052-2787147העיר ראש סגניתרפאל טובה18 נבו יוסף

tovar@herzliya.muni.il052-2787147ס"המתנ מנהלתוולך ויקי6 עובד נווהים נוף ס"מתנ15-ה פורוםהרצליה111

052-3928364חייםהקיבוצית התנועהזיקים112

-  טיול גן מול-  תשבי ביתנשים כוח-  ן"כ עמותתיעקב זכרון113

פז גיל בית

attar.naama@gmail050-7984000זכרון ממאהל פעילהעטר נעמה33 המייסדים

shafirkam@gmail.com054-8340013נוער רכזתקמר שפירשלום חבל, מרכזית אגודהשלום חבל, מרכזית אגודההמושבים תנועתשלום חבל114

 תחום מנהלאלוש מושיק69 הרצלהצעירים מרכזישראל וינט'גחדרה115

חברתית מעורבות

meoravut.h@bthere.org.il050-2133323

050-6902230שולההקיבוצית התנועהחולדה116

, הסטודנטים אגודתחולון117

חולון הטכנולוגי המכון

 רחבת, 5 בניין, 52 גולומבחולון הטכנולוגי המכון

הקפיטריה

 אגודת ר"יו סגןבזיני דביר

הסטודנטים

aguda10sior@gmail.com050-9741112

itai_avitan@yahoo.com054-4632158ס"במתנ קהילה רכזאביטן איתי6 קרסלגוריון בן קהילתי מרכזסים"למתנ החברהחולון118

054-5725093קהילה מנהלקלניקוב איתןהקיבוצית התנועהחולתה119
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mailto:tovar@herzliya.muni.il
mailto:tovar@herzliya.muni.il
mailto:tovar@herzliya.muni.il
mailto:attar.naama@gmail
mailto:shafirkam@gmail.com
mailto:meoravut.h@bthere.org.il
mailto:aguda10sior@gmail.com
mailto:itai_avitan@yahoo.com


15 מתוך 5 עמוד

ברציפות מתעדכנת הרשימה. העגולים השולחנות 2,021 דיוני יתקיימו שבהם המוקדים של הארצית הפרישה טבלת

ת/הרכז של הטלפון מספרת/הרכז של ל"הדוא כתובתת/הרכז תפקידת/הרכז שםכתובתהמתקן שםארגוןהישוב שם'מס

050-5707504קהילה מנהלאביהקיבוצית התנועהחוקוק120

 עם מתיישביםחוקוק121

(וסביבה חיים) הסביבה

, חוץ קשרי רכזתמור כהן ניצההקיבוץ משרדי לידהכולל הבית

 עם מתיישבים

הסביבה

nitzahaya@gmail.com050-5352151

 مركز, התעסוקה מרכזישראל וינט'גחורה122

التشغٌل

alasibif@gmail.com054-6725143המרכז מנהלאלעסיבי פאהדאזרחי מרכז חורה, ס"מתנ

adnan@matnasim.org.il052-8321523נוער רכזפאריס מאל'גהתרבות מרכזסים"למתנ החברהחורפיש123

jmal_frs@yahoo.com050-8321523פארס מאל'גתרבות בנייןנעורים מרכזי"רש קרןחורפיש124

, הסטודנטים אגודתחיפה125

חיפה אוניברסיטת

 הר חיפה אוניברסיטתחיפה אוניברסיטת

הסטודנט בית, הכרמל

, אקדמי משרד ראשלזימי נעמה

הסטודנטים אגודת

chsu@univ.haifa.ac.il052-4441435

 מעורבות רכזישראלי גיא28 הנמלהצעירים מרכזישראל וינט'גחיפה126

חברתית

guy205@gmail.com052-4625401

 לבריאות הקואליציהחיפה127

(וסביבה חיים) הציבור

 לבריאות הקואליציה

העמותה משרדי, הציבור

 הקואליציה, ל"מנכפיסו רונית102 העצמאות

הציבור לבריאות

ronit@phc.org.il054-4750614

ellisg@gmail.com052-5527255משפטניתגולדמן אליס54 גולן שמחה"קניון גרנד" קניוןנשים כוח-  ן"כ עמותתחיפה128

 נווה קהילת רבגרינוולד יהודה'א 39 גיורא ברשלמה נווה בקהילת דירהשלמה נווה קהילתחיפה129

שלמה

greenwaldadv@neto.net.il054-8486474

 העיר-  חיפה130

התחתית

 והתעשיה המסחר לשכתהמסחר לשכות איגוד

והצפון חיפה

haviva@haifachamber.org.il052-3418400פרסומים עורכתרוגר חביבה53 העצמאות דרך

samiadiab@gmail.com050-3515727קהילה תחום ראשדיאב סאמיה90 צרפת דרךבק ליאו ס"מתנסים"למתנ החברהצרפתי כרמל-  חיפה131

 נווה', א 1 משאש הרביוסף נווה ס"מתנסים"למתנ החברהיוסף נווה-  חיפה132

חיפה, יוסף

ofer.barkan@nycc.org.il054-5621438קהילתי פיתוח רכזברקן עופר

, רמות סים"המתנ רשתסים"למתנ החברהרמות-  חיפה133

חיפה

sapirh@matnasim.org.il050-9220162מנהלתירדני שרה'א 22 לוין גוט

052-3795922ורדהקיבוצית התנועהחמדיה134

052-3749511נבון מיכההקיבוצית התנועהחניתה135

052-5833360הקהילה מנהלתאריאלההקיבוצית התנועהחנתון136

054-6634319הופמן רוניהקיבוצית התנועהבה חפצי137

052-4201348מזכירנועםהקיבוצית התנועהחצור138

gil@hazor.matnasim.co.il050-7231579ס"המתנ מנהלפורת גילי1 ההסתדרותס"המתנסים"למתנ החברההגלילית חצור139

 המרכז מנהלתחדד ליטל7 ההסתדרותס"מתני"רש קרןהגלילית חצור140

לנוער

litalhadad@gmail.com052-5757068

sagiyoav@gmail.com054-9732436נוער רכזשגי יואבהעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתחרות141

sagit56@gmail.com050-6390949צעירים רכזתאבדלחק שגיתטבריה מורדות, 3360 שקדהצעירים מרכזישראל וינט'גטבריה142
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, אברהם קרן יוזמותطٌبة, טייבה143

ابراهٌم صندوق مبادرات

 כביש, הראשי הכביש עלالمحامً مقر, הפרקליט בית

 الشارع على, הטבעת – 24

 – 24 شارع ، الرئٌسً

الطٌبة هطباعات،

 رضا, אבר'ג רדא

جابر

 ועובד חברתי פעיל

 ناشط, אברהם קרן

 فً وموظف اجتماعً

 صندوق مبادرات

ابراهٌم

rjaebr@abrahamfund.org.il052-4053818

 אברהם קרן יוזמותطٌرة, טירה144

ابراهٌم صندوق مبادرات

 התעסוקתי ההכוון מרכז

 المهنً التوجٌه مركز, טירה

طٌرة

 ברחוב" ספא אדם" בניין

" صفا آدم" بناٌة,  חמיס אל

الخمٌس شارع

, טהאא ניבראס

طه نبراس

 ההכוון מרכז מנהל

 مدٌر, התעסוקתי

المهنً التوجٌه مركز

nyakoot@gmail.com052-6856752

meoravuthon@gmail.com050-6674870המרכז מנהלתפרנקל צלילה1 לניאדו עזראהצעירים מרכזישראל וינט'גהכרמל טירת145

 מתחת הרצאות מועדוןהדתי הקיבוץצבי טירת146

א"לחד

ziv5101@gmail.com050-7705075אירוע אחראיכרמל זיו

 במרכז ס"המתנ אולםס"המתנסים"למתנ החברהطمرة טמרה147

הישוב

adel@tamara.matnasim.co.il050-5571974ס"המתנ מנהלטיב'ח עאדל

guyshulamit@yahoo.com050-6998326תיכון מדריךעמר גיאאירועים אולםהדתי הקיבוץיבנה148

054-5618941אוחנה בועזהקיבוצית התנועהיגור149

 052-2243909טל הילההקיבוצית התנועהיהל150

 ריבלין ניצןהקיבוצית התנועהיזרעאל151

פלדמן

052-3756153

052-8997867ראנשטיין נירההקיבוצית התנועהיחיעם152

054-9798219מזכירהיוסף בן ענתהקיבוצית התנועהיטבתה153

054-6606777כרמיאל אוריהקיבוצית התנועהייטב154

bar_israeli@walla.com054-4467920נוער רכזישראלי ברהעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתינוב155

052-7600300אדלר שמואלהקיבוצית התנועהיסודות156

050-3514407קהילה מנהלגליק ערןהקיבוצית התנועהיסעור157

052-6733851דקל גלעדהקיבוצית התנועהיפעת158

054-6780065גרינברג זאבהקיבוצית התנועהיפתח159

054-5208200ורבין מיכאלהקיבוצית התנועהיקום160

 בתוך, היובל שדרותהצעירים מרכזישראל וינט'געילית יקנעם161

הישנה הספריה

 מעורבות רכזסביון לירון

חברתית

meorav.yok@gmail.com054-6395566

054-7768571מזכירגרי מיקיהקיבוצית התנועהיראון162

 מועצת ראש סגניתאוחנה טלבורנשטיין צבי רחובס"המתני"רש קרןירוחם163

ירוחם

talyeruham@gmail.com050-4408806

heniash@walla.com052-2873681המרכז מנהלתשוורץ הנייה5 מרטין סןעצמאיים לחיים המרכזישראל וינט'גירושלים164

 חיים) ירוקה מגמהירושלים165

(וסביבה

 מגמה תא רכזקולקר גדי97 יפוהחברתי המאבק בית 

 במכללת ירוקה

הדסה

hadassah@green.org.il052-5937254

 בית-  ירושלים166

הכרם

 האקדמית המכללה

-בי ילין דוד ש"ע לחינוך

ם

 לחינוך האקדמית המכללה

ם-בי ילין דוד ש"ע

 ורכז בכיר מרצהדוד בן אריה7 המדרש בית מעגל

מסלול

michalgo@dyellin.ac.il052-3832359
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 המושבה-  ירושלים167

הגרמנית

 מרכז לשעבר) יהודית ביתסים"למתנ החברה

(העמים תרבות

 המושבה, 12 רפאים עמק

ירושלים, הגרמנית

zieder@gmail.com054-5460860גוונים תוכנית מנחתזידר ענבל

 קריית-  ירושלים168

היובל

 סוציאלית עובדתפורת אורטל8 ילה'צליאון פיליפ ס"מתנסים"למתנ החברה

קהילתית

ortalp20@walla.com054-5992919

 קריית-  ירושלים169

מנחם

 סים"למתנ החברה

-ב יתחיל כאן האירוע)

20:00)

, מנחם קריית, 7 דהומייגנים קהילתי מינהל

ירושלים

 סוציאלית עובדתריבוש-אפיק נועה

קהילתית

noaafik@gmail.com050-7845837

 תלפיות-  ירושלים170

מזרח

 תלפיות קהילתי מינהלסים"למתנ החברה

 הצעירה וארנונה מזרח

שבתיאל ש"ע

 המינהל מנהלויטנברג גילעד13 הגרדום עולי

הקהילתי

talpiot@matnasim.org.il050-5705444

052-6035566והתנדבות קהילתיותחרמש תמיהקיבוצית התנועהכברי171

moribz7@gmail.com054-2228861איזור רכזינסקי'ז'בז מורהמושבים תנועתשובל מיכאל כוכב172

050-7447347זהבההקיבוצית התנועהכנרת173

ameer_75@walla.com050-7847691נסראלדין אמירהעם ביתנעורים מרכזי"רש קרןסמיע כסרא174

054-7948450הדני רקפתהקיבוצית התנועהבלום כפר175

050-5652241שלוסברג ריפיהקיבוצית התנועהגלעדי כפר176

052-7702205קהילה מנהלקמה עופרהקיבוצית התנועההחורש כפר177

052-3638004הקהילה מנהלתחן אריאלההקיבוצית התנועההמכבי כפר178

 050-5559159ל"מנככהן ברוךהקיבוצית התנועההנשיא כפר179

aviv.yahalom@gmail.com052-6613434נוער רכזיהלום אביבהעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתהס כפר180

arnonoshri@gmail.com052-4261195נוער רכזאושרי ארנוןקמחי ביתקמחי ביתהמושבים תנועתויתקין כפר181

052-3749125צליהקיבוצית התנועהחרוב כפר182

"יהושע כפר183 יזרעאלי סלון ""  שיידר שימי(1 משק) האורגני המשקוהחומוס התה בית" מומוס

שמיר ואיילת

iqqi@walla.com050-8442454

050-7598878איזור רכזנאור רוניהמושבים תנועתמונאש כפר184

052-3808822קרן צביהקיבוצית התנועהמנחם כפר185

052-8346171רייז איילהקיבוצית התנועהמסריק כפר186

 052-8796990קהילה מנהלגנירם חייםהקיבוצית התנועהסאלד כפר187

, הסטודנטים אגודתסבא כפר188

 האקדמית המכללה

ברל בית

 בית האקדמית המכללה

ברל

, תרבות מדור ראשבס קובילישוב בכניסה

הסטודנטים אגודת

kobibass.photography@gmail.com054-7828082

 מעורבות רכזתדכטיאר יין'ג4 גלרהצעירים מרכזישראל וינט'גסבא כפר189

חברתית

jane.dechtiar@gmail.com052-6905688

 ומרכז קהילתי ידע מרכזתפוח עמותתסבא כפר190

@נטע

 פעילות רכזתסרוסי חלי17 קדומים דרך

יישובית

rachels@neta-project.org052-6130159

052-2887898קירש לה'יענקהקיבוצית התנועהעזה כפר191

, אברהם קרן יוזמותقرع كفر, קרע כפר192

ابراهٌم صندوق مبادرات

 הקהילתי המרכז

 جماهٌري مركز, אלחוארנה

الحوارنة

, המקומית למועצה צמוד

قرع كفر محلً مجلس قرب

-זחאלקה מהא

 مها, מסלחה

زحالقة-  مصالحة

 החינוך אחראית

, פורמלי הבלתי

 الغٌر التربٌة مسؤولة

منهجٌة

mahazahalkamasalha@yahoo.com054-2869029

050-8375900גיא עומרהקיבוצית התנועהרופין כפר193
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054-5777066המזכיררונן זהרהקיבוצית התנועהשלום כרם194

050-5740951הקהילה מנהלמרלה יהודההקיבוצית התנועהכרמיה195

052-3848130דניאלההקיבוצית התנועהכרמים196

052-8903500בלאו דדיהקיבוצית התנועהכרמל197

ashkenazila@gmail.com050-3278237אירוע אחראיתאשכנזי ליאתלחבר מועדוןהדתי הקיבוץלביא198

 050-5474749נבון אביהקיבוצית התנועהלהב199

052-3242888בהט נירהקיבוצית התנועההבשן להבות200

 מיכאלי קרןהקיבוצית התנועהחביבה להבות201

'יעקובוביץ

054-8058856

054-4993494מיירוןהקיבוצית התנועההגטאות לוחמי202

054-9799041מזכירההרמן ריף מיקיהקיבוצית התנועהלוטן203

050-7254245קהילה מנהלתמירבהקיבוצית התנועהחמה מבוא204

shulaohayon@hotmail.com052-4703681איזור רכזאוחיון שולההמושבים תנועתמבטחים205

 مجد כרום אל ד'מג206

الكروم

-אל)עמותת התקווה 

ופורום האזרחים  (אמל

(חיים וסביבה)

, התכנון צוות חברשילאור זאבהישוב של הראשי' הרחסלאם אל ס"בי

 אל) התקווה עמותת

 ופורום (אמאל

האזרחים

zshilor@gmail.com054-6654573

 מעורבות רכזתעובדייב סיגל5 יזרעאל רמתהצעירים מרכזישראל וינט'גהעמק מגדל207

חברתית

sigalov17@walla.com054-7343053

hadassabenshalom@walla.com052-4295582בקיבוץ קליטה רכזתשלום בן הדסהמועדוןהדתי הקיבוץעוז מגדל208

052-3862606צביקההקיבוצית התנועהמגידו209

052-5017192כץ סמדרהקיבוצית התנועהמגל210

054-7919596ברזילי דניהקיבוצית התנועהמגן211

, יהונתן בית, עזריאלי קניוןמודיעין של העסקים איגודהמסחר לשכות איגודמודיעין212

 קלאס ביזנס 5 קומה

מודיעין

 הנהלה חברתקובץ נגה

 קשרי אגף ומנהלת

לקוחות

itzuvonline@gmail.com054-2479040

 הרב המרכז מנהלתמגר אורנה49 דותן עמקתחומי הרב המרכזנשים כוח-  ן"כ עמותתמודיעין213

 ע"רה יועצת,תחומי

 מעמד לקידום

האישה

orna_m@modiin.muni.il052-2605604

 ספר בית החברתי מרכזהמושבים תנועתגולן אזורית מועצה214

וגיא הר

 ספר בית החברתי מרכז

וגיא הר

golan.hatbam@gmail.com050-7887023נוער רכזמרקס אייל

 גליל אזורית מועצה215

תחתון

 אגף כדורי חקלאי ספר ביתהמושבים תנועת

החינוך

 כדורי חקלאי ספר בית

החינוך אגף

shaniben@zahav.net.il057-7221715נוער רכזתזאב בן שני

 איזורית מועצה216

ברנר

chen@brener.org.il050-6806780איזור רכזסורוקה חןהנוער מרכזהמושבים תנועת

noar.mazkeret@gmail.com050-7615269מנהלעומר גבי2 אליהו שדרות"מפגשים" קהילתי מרכזסים"למתנ החברהבתיה מזכרת217

052-7950300עוזיהקיבוצית התנועהמזרע218

 052-6065202קהילה מנהלתרותם רייהקיבוצית התנועהמחניים219

050-4212750מזכירפינקר ראובןהקיבוצית התנועהמיצר220

050-7276844חגיהקיבוצית התנועהמירב221

052-5347709גרינברג אוריהקיבוצית התנועהמלכיה222
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mailto:sigalov17@walla.com
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054-6252512מזכירולדימירהקיבוצית התנועהמנרה223

054-6754295שריתהקיבוצית התנועהמסילות224

herzog_o@maabarot.org.il054-2621258הקיבוץ מזכירהרצוג עופרראובן ביתהקיבוצית התנועהמעברות225

 050-7834366ערב עמיעדהקיבוצית התנועהמעגן226

052-5989588פרנקל איתןהקיבוצית התנועהמיכאל מעגן227

050-7929037אמירהקיבוצית התנועהחיים מעוז228

 052-8796990הקהילה מנהלגניר חייםהקיבוצית התנועהברוך מעין229

052-2824011פוליקר דניהקיבוצית התנועהצבי מעין230

maalead@matnasim.org.il052-5486900ס"המתנ מנהלתשוברט יוכיס"המתנס"המתנסים"למתנ החברהאדומים מעלה231

lsafrai@gmail.com054-7775771אירוע אחראיתספראי לימורלחבר מועדוןהדתי הקיבוץגלבוע מעלה232

 לתקשורת מאמנתקורסיה ורדה2 קומה, 3 נרקיס האלוףהצפון כוכב קניון-  י"במטנשים כוח-  ן"כ עמותתמעלות233

ומנהיגות

varda@tut-coach.co.il054-9435135

054-4921323מזכירממן אמירהקיבוצית התנועהמענית234

050-7205128שוסטר ליזיהקיבוצית התנועהמפלסים235

 האנגר, בוקר הר רחובארכינול(וסביבה חיים) ארכינולרמון מצפה236

אדמה

meni@archinool.org054-4426660ארכינול, אדריכלרוזנברג מני

 תרבות מרכזתחברוני נאוההקיבוצית התנועהמצר237

ואירועים

052-4399269

cam050@walla.com054-3302312זידאן אבו כמאלמפתן ס"ביי"רש קרןמראר238

 052-3638133הנהלה מזכירתעמי בן חנההקיבוצית התנועהמרחביה239

050-6565133אלמוג צביהקיבוצית התנועהשדה משאבי240

 פיס לאשכול כניסה רחבתפיס אשכולסים"למתנ החברהמשגב241

משגב

misgav@matnasim.org.il052-6673713המרכז מנהלתדרעי דגן שלומית

 חיים) עברי טבעמשגב242

(וסביבה

, פרוייקטים רכזתזינגר הילההישוב מרכזמשגב ספריית

עברי טבע

info@tevaivri.org.il050-5370430

054-5613056מזכירשני עידוהקיבוצית התנועהעם משגב243

shani@massuot.com050-6464046אירוע אחראיתלבבי שנילחבר מועדוןהדתי הקיבוץיצחק משואות244

054-6614344איתןהקיבוצית התנועההנגב משמר245

052-4479167נדיב דורוןהקיבוצית התנועההעמק משמר246

052-3391100שמחה רונןהקיבוצית התנועההשרון משמר247

050-5442300ל"מנכיזהרהקיבוצית התנועהמשמרות248

haimovich2000@gmail.com050-3597623נוער רכז'חיימוביץ רועיהעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתמשמרת249

ohadeee@gmail.com054-7559906נוער רכזמצויינים אוהדנוער מועדוןנוער מועדוןהמושבים תנועתמשען250

hagitaz@012.net.il052-4334470נוער רכזאנטבי אבילקשיש יום מרכזלקשיש יום מרכזהמושבים תנועתנאורה251

050-8890192אופיר חייםהקיבוצית התנועהמרדכי נאות252

050-7598912מזכירברוק יונתןהקיבוצית התנועהנגבה253

052-3850899לוי יובלהקיבוצית התנועהאיתן נוה254

052-3932511עופר צעיריהקיבוצית התנועהחריף נוה255

050-6535747ובר רחלהקיבוצית התנועהים נוה256

erezuzan@gmail.com054-6386892נוער רכזאוזן ארזהעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתהדר גנות-נורדיה257

054-7917213קהילה מנהלסבג גידיהקיבוצית התנועהעוז נחל258
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050-5493316מזכירלזר יעקבהקיבוצית התנועהנחשון259

052-3548111קהילה מנהלתארגוב מאיההקיבוצית התנועהנחשונים260

carmelke@gmail.com054-9732357נוער רכזתכרם כרמלהעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתעוז ניצני261

052-3527665אליסיההקיבוצית התנועהניצנים262

liza@kne.org.il050-7422190מדר נמרודהקיבוצית התנועהאליהו ניר263

 050-2119086רבטל נוהרהקיבוצית התנועהדוד ניר264

052-4269050מזכיראבין יגאלהקיבוצית התנועהיצחק ניר265

meirman2@walla.com050-2989302איזור רכזמאיר דורהמושבים תנועתישראל ניר266

 052-6015215יעקב רננההקיבוצית התנועהעוז ניר267

054-7916266דרורההקיבוצית התנועהנירים268

052-2232977אולמן שרוןהקיבוצית התנועהנען269

052-4281636אוריהקיבוצית התנועהנערן270

052-3862991תרבות רכזתארבל דליתהקיבוצית התנועהסירני נצר271

, פיס כותר) גלעד רחוב@נטע ביתתפוח עמותתעילית נצרת272

(כסולות ס"בי מאחורי

 פעילות רכזתסויסה עינב

יישובית

einavs@appleseeds.org.il052-6130888

 לודמילהעילית נצרת, 10 גולןהצעירים מרכזישראל וינט'געלית נצרת273

שקוליקוב

ludmila@bthere.org.il052-6130597המרכז מנהלת

 בניין ליד, הצליינים שדרתקהילתי ידע מרכזתפוח עמותתالناصرة נצרת274

 בעיר נצרת עיריית

העתיקה

 פעילות רכזתמרואת עולא

יישובית

olam@appleseeds.org.il052-6130076

052-3123201פקל עידיתהקיבוצית התנועהה"הל נתיב275

 בכניסה, ירושלים רחוביחדיו מוטבישראל וינט'גנתיבות276

ימין מצד לעיר

, דרום אזור מנהלתנון בן יעל

יחדיו מוטב

yaelbe@jdc.org.il050-5456718

 גבעת ס"מתנ מנהלאריה דורון26 גולדה נאותלנוער קפהסים"למתנ החברהנתניה277

האירוסים

doron869@walla.com050-8816394

netanyaD@matnsim.org.il09-8351766ס"המתנ מנהלשמחון בן אבי26 מאיר גולדהדרום קהילתי מרכז15-ה פורוםנתניה278

leay@matnasim.org.il050-7406579ס"המתנ מנהלתיעקבי לאה12 ברכה שמעוןס"המתנסים"למתנ החברההרצל נאות-  נתניה279

054-2873660צורן יוניהקיבוצית התנועהסאסא280

 052-3246452ברנדייס איילהקיבוצית התנועהסופה281

052-3824681מזכיראבנת יוסיהקיבוצית התנועהסמר282

ahituv@saad.org.il052-2211649אירוע אחראיתאחיטוב מיכללחבר מועדוןהדתי הקיבוץסעד283

052-8622148הקהילה מנהלתהדסהקיבוצית התנועהסער284

052-2365882גביש רגב נרקיסהקיבוצית התנועהעברון285

ofer_24@netvision.net.il054-6260012נוער רכזגרמי זריהמושב מועדוןהמושב מועדוןהמושבים תנועתעופר286

 054-5658947צור מוקיהקיבוצית התנועהגב עין287

052-8328646(בניס) בניהו דןהקיבוצית התנועהגדי עין288

054-9789071בוחבוט רחליהקיבוצית התנועהדור עין289

052-4288514מנחם לאההקיבוצית התנועההחורש עין290

052-4281940מיכאלהקיבוצית התנועההמפרץ עין291

050-7266534שפירא נטעהקיבוצית התנועההשופט עין292

amitbenhagai@gmail.com054-5614114נוער רכזהגיא-בן עמיתהעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתורד עין293
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052-8695550שגיא אי'צהקיבוצית התנועהאיחוד חרוד עין294

052-2362490ארי בן הראלהקיבוצית התנועהמאוחד חרוד עין295

ein-yahav@arava.co.il052-3666118איזור רכזקניון אופריתהמזכירותהמושבים תנועתיהב עין296

050-5242876רוגלין חנןהקיבוצית התנועהכרמל עין297

052-2206545תרבות רכזתהדסהקיבוצית התנועהשמר עין298

daniel_nisimi@walla.co.il052-8358021נוער רכזתניסימי דניאלהעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתשריד עין299

052-8949988כרמי שרוןהקיבוצית התנועהעינת300

 ויקטוריה15 העצמאותהצעירים מרכזישראל וינט'געכו301

אליסקוב

viki7mira@hotmail.com054-6224336צעירים רכזת

 בית-  קהילתי ידע מרכזתפוח עמותתעכו302

היימן

cheng@neta-project.org052-6130832יישובית פעילות רכזאל-גן חן'ב קומה, 16 הרצוג הרב

sarit.okun@gmail.com054-9517024מקומי עלון עורכתאוקון שריתלחבר מועדוןהדתי הקיבוץעלומים303

 052-2374639מזכירישראלי טלהקיבוצית התנועהעמיר304

galh@yaic.org.il050-2151809המרכז מנהלתזינו גל4 האגספיס אשכול, הצעירים מרכזישראל וינט'געפולה305

 בנימין בארץ המדרשהעפרה306

עפרה- 

neryameyer@gmail.com050-6000695המדרשה מנהלמאיר נריה1 המייסדיםהמדרשה

 מעורבות רכזתיפרח מורן9 רענןהצעירים מרכזישראל וינט'גערד307

חברתית

arad@bthere.org.il08-9956066

shosh@matnasim.org.il050-6468718ס"המתנ מנהלתמשי בן שושהישוב מרכזס"המתנסים"למתנ החברהعرعرة ערערה308

052-4840770מזכירמושקוביץ גילהקיבוצית התנועהפלך309

054-3191772ניסן איילהקיבוצית התנועהפלמחים310

 הסביבה למען אזרחיםפקיעין311

(וסביבה חיים)

 למען אזרחים משרדי

הסביבה

, שותפה מנהלתאמיתי ליאורהפקיעין מושב

 למען אזרחים

הסביבה

lioret04@gmail.com052-4296301

einas_madah@hotmail.com054-3911820מדאח אינסס"המתנ בנייןנעורים מרכזי"רש קרןפקיעין312

amiremer@gmail.com054-6713764פעילות ל"סמנכרמר עמיחי77 אורלובהארגון משרדיפעמונים ארגוןתקווה פתח313

 זה תקווה פתח ארגוןתקווה פתח314

(וסביבה חיים) אני

 פתח ארגון ל"מנכעופרי יצחק16 סלנטהטבע להגנת החברה סניף

אני זה תקווה

ofri-i@inter.net.il054-2203082

-  תקווה פתח315

עמישב

shelly@amishav.matnasim.co.il050-4020870ס"המתנ מנהלתבורי שמש שלי1 שיקגו קהילתס"המתנסים"למתנ החברה

 רמת-  תקווה פתח316

ורבר

ronen@makefet.matnasim.co.il050-5232576רכזשחטר רונן18 הפורציםס"המתנסים"למתנ החברה

052-3575216מור שיריהקיבוצית התנועהצאלים317

050-9092492סלע יובלהקיבוצית התנועהצבעון318

 054-5637758אפסון רותיהקיבוצית התנועהצובה319

ortaltoporek@walla.com052-3666613נוער רכזתטופורק אורטלהנוער מועדוןהמושבים תנועתצופר320

amir_noy@walla.co.il057-8843489נוער רכזנוי אמירהעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתמשה צור321

 הסטודנטים אגודתצמח322

כנרת מכללת, החדשה

, תרבות ד"רמחודוס נגהצמח לצומת בסמוךכנרת האקדמית המכללה

הסטודנטים אגודת

tarbut.kinneret@gmail.com052-4478130

eyals@zfat.matnasim.co.il04-6869600ס"המתנ מנהלשלי אייל1 בוטינסקי'זס"המתנסים"למתנ החברהצפת323
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ברציפות מתעדכנת הרשימה. העגולים השולחנות 2,021 דיוני יתקיימו שבהם המוקדים של הארצית הפרישה טבלת
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050-7283189תרבות רכזתפרימן יעלהקיבוצית התנועהצרעה324

 מושבים קבוצת325

-  השרון בדרום

 גני, ירק נווה) ע"נגי

(עדנים, ירקונה, עם

haimovich2000@gmail.com050-3597623איזור רכז'חיימוביץ רועיירק נווה נוער מועדוןהמושבים תנועת

050-5467799עופר יוסיהקיבוצית התנועהשילר קבוצת326

sarit@zoran.matnasim.co.il050-7806167צורן שלוחת רכזתשמעון שרית1 השרון לב דרךצורן שלוחתסים"למתנ החברהצורן-קדימה327

 תחום מנהלתיהושע זמיר מירי61 צבי בן יצחק שדרותס"המתנסים"למתנ החברהצורן-קדימה328

קהילה

miri@kadima.matnasim.co.il050-7200042

chen@brener.org.il050-6806780נוער רכזתסורוקה חןקדרון במושב הנוער מרכזקדרון במושב הנוער מרכזהמושבים תנועתקדרון329

052-7599122הריס מיכלהקיבוצית התנועהקדרים330

052-3946762מזכירהכהן שרההקיבוצית התנועהקטורה331

054-6225588קרטינגר איתןהקיבוצית התנועהה"קלי332

liat@katsrin.matnasim.co.il050-6286506ס"המתנ מנהלתאלרט ליאתקצרין מסחרי מרכזאלון אולם, ס"המתנסים"למתנ החברהקצרין333

 בקעת נשים מנהלתאונו קריית334

אונו

gafnidalal@gmail.com050-3303509פעילהדלל גפני סיגל13 עגנון י"שהקשיש בית

michal_224@walla.com050-7292480המרכז מנהלתבראון מיכל1 ישעיהו מבואהצעירים מרכזישראל וינט'גגת קריית335

 של הסטודנטים אגודתטבעון קריית336

אורנים מכללת

 מעורבות רכזת'ליבוביץ מורלישוב בכניסהאורנים מכללת

חברתית

meoravutoranim@gmail.com054-8037216

 סים"למתנ החברהטבעון קריית337

-ב יתחיל כאן האירוע)

20:00)

 אפללו אילנה18 מורןטבעון רמת ס"מתנ

פרץ

ilana@kiryattiv.matnasim.co.il050-6558706קהילה אגף מנהלת

simabuh@gmail.com050-6372674המרכז מנהלתבוחבוט סימה8 קפלןהצעירים מרכזישראל וינט'גים קריית338

 מעורבות רכזתעזוז קרן7 הנוער עלייתאשכול ס"מתנישראל וינט'גשמונה קריית339

חברתית

gilayg@adm.telhai.ac.il050-4449430

 סים"למתנ החברהשמונה קריית340

י"רש וקרן

maozkfir@gmail.com050-4009294עירוני מתכללמעוז כפיר19 ם"רמב1 קומה, ונקובר אולם

 בית, קהילתי ידע מרכזתפוח עמותתשמונה קריית341

2 קומה, ונקובר

 פעילות רכזתפלר מאיה19 ם"רמב

ישובית

maiaf@neta-project.org052-6091143

052-3473587ויזל ניבהקיבוצית התנועהענבים קרית342

052-3868071יחזקאלי חןהקיבוצית התנועההנקרה ראש343

 בית" תרבות מועדוןנשים כוח-  ן"כ עמותתהעין ראש344

"הקשת

 מועצת חברתסלע שרי1 ברקן

העין ראש עיריית

sarysela@bezeqint.net054-4940544

ayala@rp.matnasim.co.il050-6586991ס"המתנ מנהלתיוסף בן סיון אילההיקב דרך רחובס"המתנסים"למתנ החברהפינה ראש345

ahikamr@rishonlezion.muni.il054-6728873צעירים יחידת מנהלראובן אחיקם20 הכרמלצ"ראשל עיריית בניין לובי15-ה פורוםלציון ראשון346

 רמת-  לציון ראשון347

אליהו

perch@matnasim.org.il050-7959295ס"המתנ מנהל'ג'חג פרץ2 סילבר הלל אבאאליהו רמת ס"מתנסים"למתנ החברה

050-7966550מזכירקרן ניתאיהקיבוצית התנועהרבדים348

054-2401414פריאל תומרהקיבוצית התנועהרביבים349
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054-6655171יפת טלהקיבוצית התנועהרגבים350

 אבו איברהיםמסחרי המרכז, רהט ס"מתנסים"למתנ החברהרהט351

שארב

rahat@matnasim.org.il050-7687443ס"המתנ מנהל

, אברהם קרן יוזמותرهط, רהט352

ابراهٌم صندوق مبادرات

 צמוד היישוב במרכזالجماهٌري المركز, ס"המתנ

 مركز, המסחרי למרכז

 القرٌة مركو ، رهط جماهٌري

 التجاري، المركز من بالقرب

رهط

-אבו איברהים

 ابو ابراهٌم, שארב

شارب

 مدٌر, ס"המתנ מנהל

الجماهٌري المركز

Ibrahim@matnasim.org.il050-7686443

 רשת ל"מנכדויטש עדי52 סירניס"המתנסים"למתנ החברהרחובות353

 סים"המתנ

 רשת-  ברחובות

חוויות

adi@havayot.org.il052-4840525

052-6066825גיוראהקיבוצית התנועהמנשה רמות354

 אבו כמאלקלור מרכז, 1 התמרהערבי רמלה ס"מתנסים"למתנ החברהالرملة  רמלה355

 שארב

 תקשורת רכז

וטלוויזיה

michail@matnasim.org.il050-7921262

 פעילות רכזתשרפמן אנדראה6 וילנאקהילתי ידע מרכזתפוח עמותתالرملة  רמלה356

יישובית

andreas@appleseeds.org.il08-9187727

, הסטודנטים אגודתגן רמת357

אילן בר אוניברסיטת

 בניין, הסטודנטים אגודתאילן בר אוניברסיטת

107

 מעורבות ח"רמקלימי לינוי

 אגודת, חברתית

הסטודנטים

social@bis.org.il054-3978642

sharon@gaia-vsm.com052-8011281רכזתחרמש שרון7 בוטינסקי'זאביב משה מגדלנשים כוח-  ן"כ עמותתגן רמת358

050-6946891מרקוביץ משההקיבוצית התנועהדוד רמת359

052-8664849אלעד יעלהקיבוצית התנועההכובש רמת360

052-5741167אדר שלמההקיבוצית התנועההשופט רמת361

052-3662923גוטמן אליעזרהקיבוצית התנועהיוחנן רמת362

meshekdublin@gmail.com050-8272753נוער רכזדובלין עוזיהמושב מזכירותהמושב מזכירותהמושבים תנועתצבי רמת363

050-3076414קהילה מנהלתאשכולי שולההקיבוצית התנועהרחל רמת364

054-7915342גת אמנוןהקיבוצית התנועהרעים365

, העירוני הספורט היכל15-ה פורוםרעננה366

ווסט-מטרו תיכון

 תקשורת אגףאלטר מעין2 ח"הפלמ

 ודוברות ושיווק

העירייה

maayana@raanana.muni.il09-7610241

050-6998547רוטשילד איילתהקיבוצית התנועהרתמים367

 תרבות רכזתיעקובי רוניתתרבות ביתהדתי הקיבוץאליהו שדה368

בקיבוץ

tarbuit@sde.org.il054-5640975

054-5640969כהן חוההקיבוצית התנועהאליהו שדה369

050-4679431גביש זהבההקיבוצית התנועהיואב שדה370

050-7361159קרין ירידהקיבוצית התנועהנחום שדה371

veredwest@walla.com054-7305208איזור רכזנתיב ורדהמושבים תנועתניצן שדה372

052-8795091חיון בן שרההקיבוצית התנועהים שדות373

, הסטודנטים אגודתשדרות374

ספיר מכללת

, מתנדבים רכזתדניאל מורהאקדמיה ביתספיר מכללת

הסטודנטים אגודת

student.aguda@gmail.com052-5669294

mailto:rahat@matnasim.org.il
mailto:Ibrahim@matnasim.org.il
mailto:adi@havayot.org.il
mailto:michail@matnasim.org.il
mailto:andreas@appleseeds.org.il
mailto:social@bis.org.il
mailto:sharon@gaia-vsm.com
mailto:meshekdublin@gmail.com
mailto:maayana@raanana.muni.il
mailto:tarbuit@sde.org.il
mailto:veredwest@walla.com
mailto:student.aguda@gmail.com


15 מתוך 14 עמוד

ברציפות מתעדכנת הרשימה. העגולים השולחנות 2,021 דיוני יתקיימו שבהם המוקדים של הארצית הפרישה טבלת

ת/הרכז של הטלפון מספרת/הרכז של ל"הדוא כתובתת/הרכז תפקידת/הרכז שםכתובתהמתקן שםארגוןהישוב שם'מס

 תכניות מתאמתעברון תקווה4 הדגלהצעירים מרכזישראל וינט'גשדרות375

בדרום וינט'הג

evront@013.net.il054-6689010

 052-3962740מזכירלוי אוריהקיבוצית התנועהשובל376

054-7775221רייש דודיהקיבוצית התנועהשומריה377

 היחידה מנהלתציון בן טלי1 בוטינסקי'זשלומי קהילתי מרכזסים"למתנ החברהשלומי378

ונוער לילדים

tali17878@gmail.com054-5600162

054-5614674קהילה מנהלקיבריק גיאהקיבוצית התנועהשמרת379

052-3770666הקהילה מנהלסער גלהקיבוצית התנועהשניר380

shirli194@walla.com052-8817322נוער רכזתיחזקאלי שירליהעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתאפרים שער381

052-3864156מזכירהלהב נעמההקיבוצית התנועההגולן שער382

052-8750728רחליהקיבוצית התנועההעמקים שער383

052-6033299זילברמן רוניתהקיבוצית התנועהשפיים384

050-8594858מזכירנחהקיבוצית התנועהשריד385

054-5633992ארד'ריצהקיבוצית התנועהתובל386

 התנועה עמותתאביב-תל387

(וסביבה חיים) הירוקה

 התנועה עמותת משרדי

הירוקה

 פיתוח מנהלתשני ירדן37 ההגנה

,ויזמות

 התנועה עמותת

הירוקה

shani.yarden@gmail.com054-4315233

dikla@sitsite.com052-8603734לקוחות תיקי מנהלתבנינסון דקלה15 פרסיץ שושנהלוינסקי מכללת, ת"מופ מכוןSITאביב תל388

 אביב תל המסחר לשכתהמסחר לשכות איגודאביב תל389

והמרכז

, כלכלה ל"סמנכמני ישראלה84 החשמונאים

 לשכות איגוד

המסחר

2021@chamber.org.il050-2563755

 מעורבות רכזתסלע שרית9 ה"מזאהצעירים מרכז - 9 ה"מזאישראל וינט'גאביב תל390

חברתית

sela.tlv@gmail.com054-6700662

gila.amitay@gmail.com054-4825115לקרימינולוגיה מרצהאמיתי גילהיפו, 35 ט"הבעשהנשית החצרהנשית החצראביב תל391

 יפה לישראל המועצהאביב תל392

(וסביבה חיים)

, מקצועית מנהלתניר מירב80 רוקח שדרותיפה לישראל המועצה

 לישראל המועצה

יפה

meravnir@israel-yafa.org.il052-3861136

 חיים) הארץ כדור ידידיאביב תל393

(וסביבה

 כדור ידידי ארגון משרדי

הארץ

, סינגור פרוייקט רכזאלכסנדר מיכאל3 קומה, 8 הנגב

הארץ כדור ידידי

michael@foeme.org052-4446053

 הקהילתי הידע מרכזתפוח עמותתאביב תל394

רוגוזין ביאליק בקמפוס

 פעילות רכזתמסד עדן2 מולדת

יישובית

edenm@neta-project.org052-3542886

 עיריית של הצעירים בית15-ה פורוםאביב תל395

יפו-אביב-תל

 מעורבות רכזתסלי שרית9 ה"מזא

אזרחית

selaa_s@mail.tel-aviv.gov.il054-6700662

 אולם-  דלל סוזן מרכזהציבור אמוןצדק נווה-  אביב תל396

ירושלמי

 פיתוח תחום מנהלאכטנברג יגאל5 יחיאלי

חוץ וקשרי

igalacht@gmail.com054-2688688

052-6839477קהילה מנהלמיכאלהקיבוצית התנועהיצחק תל397

 תכליתי הרב האולםס"המתנסים"למתנ החברהמונד תל398

ס"במתנ

tarbut@telmond.matnasim.co.il050-9038994תרבות רכזתוולף נטלי

avie@matnasim.org.il050-5347605ס"המתנ מנהלאליהו אבי30 הדקלס"המתנסים"למתנ החברהמונד תל399
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mailto:avie@matnasim.org.il


15 מתוך 15 עמוד

ברציפות מתעדכנת הרשימה. העגולים השולחנות 2,021 דיוני יתקיימו שבהם המוקדים של הארצית הפרישה טבלת

ת/הרכז של הטלפון מספרת/הרכז של ל"הדוא כתובתת/הרכז תפקידת/הרכז שםכתובתהמתקן שםארגוןהישוב שם'מס

 אורטנברג צביהקיבוצית התנועהקציר תל400

(אורטי)

050-8890236

elibiton15@gmail.com052-2311234נוער רכזביטון אליהעם ביתהעם ביתהמושבים תנועתתנובות401

mailto:elibiton15@gmail.com

