שם העובד/ת
אחמד ג'ברין
מייסלון זועבי
טהאר חגאגי
מאלק איוב
למיס מג'אדלה

טלפון לפנייה

רשות מקומית
אום אל פחם
אכסאל
אל בטוף
אעבלין
באקה-אל-גרביה
בוסתאן אל מרג'
בועיינה נגידאת
בענה
ג"סר אל זרקה
גולן
גלבוע
ג'לגוליה
גליל עליון
דיר אל אסד
חדרה
חוף הכרמל
חיפה
חיפה
טבריה
טובא זנגריה
טורעאן
טמרה
עמק יזרעאל

דימה גוטמן
ציפי פרידמן
אינאס עלי
מונא עתמלאה עדווי
סוהעד עואד
גלית צור יוסף

כאבול
כפר כנא
כפר מנדא
כרמיאל
מג'ד אל כרום
מגדל העמק

טהאר עספור
מג'ד קייס
רוואן בושנאק
רננה ישי
וולא נואטחה חוסיין
ברוך כהן

מג'אר
מטה אשר
ג'דיידה-מאכר
מנשה
מעלה עירון
משגב
נהריה
נצרת
נצרת עילית
סח'נין
עין מאהל
עכו
עפולה
עראבה
ערה ערערה
פוריידיס
פרדס חנה
צפת
ק.אתא
קריית שמונה
קרית ביאליק

רשא הינו
דליה כסיס
ננסי חביב
דוניה מצאלחה
איה זועבי
יעל כפיר )חופשת לידה
עידן פקטור
נידאל זועבי

סאידה סלימאן
מיאדה עבד אלקאדר
חסן רשואן
לי שוסיוב)חופשת לידה
נוגה לנדאו
ענבל גונן
רנא חאג'
מיכל גלאם
ספיר היב

מרים אבו ריא
הדיל חביבאללה
שגב הרטוב
יעלה בוהדנה
מראם בדארנה
אמיר אבו חוסיין
דניאל פרלמן
גיא צוואנג
סמדר באלין
אבישי בניה
שני מקונן

מייל
saint.a7mad@gmail.com

052-6608109
052-5965672
04-9866594
04-6286577

Maisuloon.zoabi@gmail.com
taherhegazy446@gmail.com
m.a_86@hotmail.com
lamees@baqa.co.il

054-9257070
054-4337748

saedasliman@gmail.com
miadanoarbeana@gmail.com
hasanrashwan3@gmail.com

054-7524774
054-6633685

osim4@megolan.org.il

noglan1@gmail.com

052-4414470

inbalg@galil-elion.org.il
r_mon@walla.com

052-5522435

Michal-glam@hadera.muni.il

sapir@hcarmel.org.il

04-6739105

04-6520066/7
04-8458150
077-6017614
054-3254116
04-9088166
052-7284773
04-6784005
04-8105613
050-6952116
052-3465058

dimag@haifa.muni.il
zipif@tiberias.muni.il
enas.aboyonis@gmail.com
adawi.mona@gmail.com
awadsouhad@hotmail.com
galitz@eyz.org.il
asfourtaher@gmail.com
Boshnaqrawan@gmail.com
renana_i@karmiel.muni.il
walaa_23_4@hotmail.com
Bcohen672@gmail.com
rasha.heno@gmail.com
daliaka@matteasher.org.il
nansee_z@hotmail.com
duniam@menashe.co.il

04-9902332
edanfactor.sw@gmail.com
nedal.z@nazareth.muni.il

050-6222715

a.r.miriam@hotmail.co.il
hadeeel-1990@hotmail.com
segev@akko.muni.il
yeelabc@gmail.com
maram.b@hotmail.com
ameer_b6_1985@hotmail.com

p.daniel@pardes-hanna-karkur.muni.il
053-8668536
guy.tsvang@gmail.com
054-4222406
smadarbalin@gmail.com
04-8478974
avishay304@hotmail.com
shaniela2@gmail.com
077-3606652/1

inbarabu@gmail.com
Mariam.slman@gmail.com
adiel@or-ye.org.il
yaeli@elad.muni.il

054-4373426
050-7322886
073-3388515
03-7478861

drori_e@bbm.org.il
ela-s@bat-yam.muni.il
Dafnaz@givatayim.muni.il
iritkl@dsharon.org.il
Morm@hod-hasharon.muni.il
mayan@herzliya.muni.il
Yated@modiin-region.muni.il
shirN@holon.muni.il
hadarsh@holon.muni.il
adik@holon.muni.il

052-7635028
03-7574682
03-5722268
052-2921755
09-7759677
09-9705164
052-5987649
058-4764724
03-5025641
03-5025612

Shireen.qassim@gmail.com
shaniva@yavne.muni.il

050-5187242
08-9439811
054-8031103
03-9754930
09-7960272
08-9279865
08-9279829

Hadara@ksaba.co.il

salemamer3@gmail.com
litalz@lev-hasharon.com
disoa81@gmail.com
Liany@LOD.MUNI.IL
nofar_s@modiin.muni.il
eynavb@ma-soreq.org.il
Dafna.mor@netanya.muni.il
Hagit.mal@netanya.muni.il
avia@hefer.org.il
mor@sdan.org.il
kerenc@ptikva.org.il
avitalg@ptikva.org.il
Sohab@post.bgu.ac.il
Meira.mc@rosh.org.il
veronikaS@rishonlezion.muni.il
OrlyL@rishonlezion.muni.il
maya_sh@rehovot.muni.il
osnats@ramla.muni.il
liad-g@ramat-gan.muni.il
shirat@raanana.muni.il
Yated@shomron.org.il
laks_t@mail.tel-aviv.gov.il
kabizon_o@mail.tel-aviv.gov.il
Tamy.shuster@gmail.com
hagay1987@gmail.com
alemshli@gmail.com
nitsan-g@ashkelon.muni.il
tairn@beer-tuvia.org.il

yakovyated@gmail.com
y.blau@betar-illit.muni.il
sara@gush-etzion.org.il
shlinor@jerusalem.muni.il

054-5542113
09-9532162
09-9532162
09-8981595
054-6628877
03-9052903
03-9052903
09-8783023
054-7258000
03-9487408
03-9487457
08-9392692
08-9771804
03-6712859
09-7610885
052-5331104
052-9025175
052-9025173
052-9025176
050-7444225
058-4144446
08-6748752
08-8509884
058-5110736
052-5681731

ענבר שליכטר
מרים סולימאן
עדיאל לוי
יעל יצחק

קרית ים
שפרעם
אור יהודה
אלעד
בני ברק
אסתי דרורי
בני ברק
אלה שיר
בת ים
דפנה זומרפלד
גבעתיים
לוי-אירית קרמל
רמות השבים-השרון-דרום
מור מידברי
הוד שרון
מעיין קידר רבינוביץ
הרצליה
אלינור יצחק
חבל מודיעים
שיר ברוך
חולון
הדר שלזינגר
חולון
עדי קרספי
חולון
טייבה
שירין קאסם
טירה
שני ווזנה
יבנה
הדר עמרמי מועלם
כפר סבא
סלאם עמאר
כפר קאסם
ליטל זק
לב השרון
מאמו-דיסו אהרון
לוד
ליאן יאנה יושבייב
לוד
מודיעין מכבים רעות נופר סעד
עינב ברגר
נחל שורק
דפנה מור
נתניה
חגית מלקו
נתניה
אבי אביטל
עמק חפר
מור רחמים
שדות דן
קרן כהן גינזבורג
פתח תקוה
אביטל גולדיס
פתח תקוה
סוהא ביאדסי
קלנסווה
מאירה כהן
ראש העין
ורוניקה סובלב
ראשל"צ
אורלי לוי מצא
ראשל"צ
מיה שרויטמן
רחובות
אסנת סיריוס
רמלה
מזל ממניה
רמת גן
שירה תור
רעננה
דביר סמט
 שומרון.א.מ
תמר לקס
תל אביב
ענג קביזון
תמי שוסטר
חגי
אשדוד
מור דניאל
אשדוד
אלמנש טדסה
אשקלון
ניצן גבאי
אשקלון
תאיר נריה אוחנה
באר טוביה
יעקב חיון
בית שמש
יוסף חיים בלויי
ביתר עילית
שרה סיאני
גוש עציון
לינור שמני מולכו
ירושלים

svariela@jerusalem.muni.il
Chanierosenblum1@gmail.com
besharon@jerusalem.muni.il
HLYazan@jerusalem.muni.il
BAYAEL0@jerusalem.muni.il
binyaming@MODIL.ORG.IL
mirith@modil.org.il
choreshas@binyamin.org.il

054-9807709

Liorc@m-yehuda.org.il

yaell@mam.org.il
eliorkm@gmail.com

shaniamar215@gmail.com
MichalT@ofaqim.muni.il
galitk@eilat.muni.il
hmoda.2511@gmail.com
elishak@erc.org.il
lihar@br7.org.il
revitals@br7.org.il

gila1984@gmail.com
iritlankri@gmail.com

052-8274939

נייד
054-5768019
08-6206301
08-6206301
052-8697077

hoda1703@gmail.com
bayan.altayif@gmail.com
moti85420@gmail.com

הודא אבו חמיד
ביאן אבו מדיעם
מוטי שחר

aisha-1977@hotmail.com
sarag@qiryat-gat.muni.il
aosama2110@gmail.com
waed.elkader@gmail.com

052-6509904

tair@sdotnegev.org.il

08-9938943
054-5582267
08-6620353
08-6293923

Yosefr@sederot.muni.il

אריאלה סביון
חני קורליאנד
שרון בן נעים
הלסה יזן
טוב-יעל בר
בניימין גליישר
מירית הררי
אסף חורש
ליאור כץ
יעל ללוש
אליאור מור יוסף
שני עמר
מיכל טיאר
גלית קאופמן
מוחמד גבועה
אלישע קאופמן
לי הר זהב
רויטל סרבריאני
גילה אמסלם
אירית אליהו

073-3286036
073-3286041

עיישה אל עוקה
שרה גברי
אוסאמה אבו גאנם
ואעד עבד אלקאדר
תאיר אלוש
יוסף רחימוב

ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מטה בנימין
מטה יהודה
מעלה אדומים
מלאכי.ק
שפיר
אופקים
אילת
קאסום-אל
אשכול
באר שבע
באר שבע
דימונה
חוף אשקלון
חורה
כסיפה
לקייה
מרחבים
נווה מדבר
ערערה בנגב
קרית גת
רהט
שגב שלום
שדות נגב
שדרות
תל שבע

