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 רונית בית הלחמי אילת 1
 שוש אליהו

08-6335454 050-5957570 
052-3942323 

 דרך המלחה,  08-6367248
קמפוס אוניברסיטת בן 

 גוריון, שלוחת אילת

14 pisga@eilat.muni.il 
 

 050-7689995 03-9061647 חני יוסף אריאל 2
 

 pisga@ariel.muni.il 25 40700 5עצמאות  03-9061836

 אילנית אלחילו אשדוד 3
 שוש סבן

08-8552279 050-7362806 
052-7651305 

 

 bakasha@barak.net.il 28  14הבנים רח'  08-8653094
ilanit88@gmail.com 
 

 מיכל לירן אשקלון 4
 מיכל פלסנר

08-6733322 
08-6733908 

  michal.liran@gmail.com 5071 15רח' בן גוריון  08-6732378 
 

 חיה אבני באר שבע 5
 גלית בלומברג

08-6474636 052-2763222 
052-8915071 

merkazpisgabeersheva@gmail.co 549 85שד' יצחק רגר  08-6474654
m 

 רוני יבור סלמה בית שאן 6
 ענת דלל

04-6588018 050-7362777 
050-2757789 

 pisgabs@gmail.com 47 10900, 1דוד רמז  04-6588018
ronisalama1@gmail.com  

 ד"ר עליזה קמחי שמש  בית 7
 אורלי גרינוולד

02-9912258 050-202890 
050-6388792 

 pisga.betshemesh@gmail.com 493 רח', המשלט 02-9912289

 משה לוין  בני ברק 8
 ליטל כדורי

03-5791123 054-7977198 
052-4446882 

, 7רח' רבי יצחק נפחא  03-5791124
 בני ברק

3321 mb@012.net.il 

-בקה אל 9
 ג'רבייה

 קוזלי רבאח
 ד עבאסמחומ

04-6385561 
04-6384470 

050-7783276 
052-5343833 

04-6386377 
03-5435780 

באקה אל ג'רבייה, 
30010 

15 
pesgabaka4@gmail.com  
rabachk@gmail.com 

 חנה הררי בת ים 10
        טלי לוי

03-5517271 
03-5534030 

052-8465050 
050-2253665 

 pisgaby@gmail.com   59561 35רח' שפירא ,  03-5517268
Harari.hana@gmail.com  

 כוכבה אסרף דימונה 11
 בתיה שם טוב

 

08-6558244 052-6085156 
057-4664336 

  998רח' המעפיל  08-6559192
 מתחם מרכז מדעים

357 pisga.dimona@gmail.com  

 04-8139420 ד"ר ריזק אטרש דבוריה 12
 

053-5342222 04-8139421 
 

  pisgaaa@gmail.com 500 16910כפר דבוריה 
 

אורנה רחמינוב      הרצליה 13
 דליה קפלן

09-9540762 
09-9578435 

050-2190060 
052-2895815 

 orna@mypisga.org  25רח' דוד שמעוני  09-9560144
info@mypisga.org 
Rachel.chmuel@mypisga.org 

 הדר גפני   חדרה 14
  דבורה רוזיו

04-6208087 
04-6206022-3 

052-3414517 
050-8859304 

, אזור 10רחוב קומבה  04-6208089
התעשייה הדרומי 

  38482חדרה, 

     
10575  

hadar@pisgah.co.il 
dvora@pisgah.co.il 
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 ד"ר אורלי רמות חולון 15
 לי שנרךאור

03-5565722  052-3588500 
054-2596111 

 pisgahol@netvision.net.il  58101, 109חנקין  03-5584405
pisgaram@netvision.net.il  

 ענת הלל חיפה 16
 מיכל גרוס

04-8311380 
04-8330507 

054-5632518 
052-3202625 

   pisga-haifa@bezeqint.net  202דרך הים  04-8314486
 

 שמחה כחלון טבריה 17
 לב -אורנה לזימי 

04-6720482 050-5973909 
050-3199311 

  pisgatveria@walla.co.il 506 117מעלה קק"ל  04-6722219

 נסיבה מסראוה  טייבה 18
 סרסור מרוות

09-7992104 050-2165063 
050-2255893 

 naseeba.masarwa@gmail.com 51 40400טייבה המשולש   09-7993856

 דיאב כמאל טמרה 19
 אזהאר דיאב

04-9948518 052-5110888 
050-4004090 

בכניסה לאזור  04-9948520
 24930התעשייה 

131 pesgatamra@yahoo.com   

20 
 

ברנית גולן  ירושלים
 ניצה טל סובשוי

02-6233888 050-6282659 
054-7567724 

  train@mahad.ac.il 7488  91074 11נרקיס  02-6236188

מזרח  21
 ירושלים

 מ"מ מנהלת:
 רובה דעאס

 nadiaa57@gmail.com 54827 שער יפו רח' הלטינים 02-6286245 054-5224352 02-6286270

 חאתם עבד ירכא 22
 מאג'ד אבו יוסף

04-9996537 050-7362586 
054-9736788 

 kmdoly@gmail.com 1161 24967כפר ירכא,  04-9963029

 אדוארדעליזה  כפר סבא 23
 ענת לקריץ

09-7640851 
09-7640852 

052-8455500 
052-8961484 

 pisga-ks@pisga-ks.org.il  44 369קרית ספיר,  09-7640859

 גלילה פישמן כרמיאל 24
 שרית מאי סיבוני

04-9988546 050-7362601 
054-4879892 

  karmiel@actcom.co.il  73רח' הפסגה  04-9988546

 חשובה אלקיים  ל ו ד 25
 תמי סלמה

08-9279983 050-7689932 
052-4495556 

 hashuva.pisgalod@netvision.net.il  71208,  34חשמונאים  08-9247203
 

מג'ד אל  26
 כרום

 חנאן סרחאן
 סלאם דיאב

04-9582381  
052-5282307 

  tzafonet.org.il@215731 636  20190מרכז פסג"ה  04-9888427

 אורנית שלזינגר מודיעין 27
 שרון רונדר

08-9753073 050-6202928 
050-4999941 

  pisga.modiin@gmail.com  , מודיעין1רחוב תלתן  08-9753074

מטה  28
 בנימין

 חיה מיכאלי
 אביבה שלו

  pisga@binyamin-hevra.org.il  , ד.נ מטה בנימין עפרה 02-9665783 054-6661625 02-9665779

 עראידה יוסוף מע'אר 29
 -סאוסן קטיש 

 עלי

04-6785783 050-6280240 
054-4021954 

ליד אשכול פיס, מג'אר  04-6781799
2012800 

4184 215251@tzafonet.org.il 
 

מעלה  30
 אדומים

  מירי אבן חן
 יעל בזק

02-5356897 050-6202986 
052-6512103 

 pisgama@gmail.com 20 90610ככר יהלום   02-5357756

   pisgamr@walla.co.il 844 80600רח' בן גוריון,  08-6595505 050-7586811 08-6595570 ורד גרפי מצפה רמון 31
 oes138@gmail.com בניין מידעטק, דרך  04-9855049 050-5076284 04-9855042 רותי בן שושן נהריה 32
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 העצמאות פינת התבור 052-5816533
נצרת  33

 עילית
 איריס סער
 נירית ברנר

04-6554280 052-2272811 
052-3428637 

א  - 3רח' השקמה  04-6554280
17564 

9750 pisgani@gmail.com 

סבאח שרארה  נצרת 34
 אבו בכר

 רודינה סאלם

04-6553287 
04-6468717 

050-7783438 
 

0546387072 

בי"ס חט"ב ג' אבן  04-6468717
סינא השכונה 

 16230המזרחית  

2338 216804@tzafonet.org.il 

 נורית חורי נתיבות 35
 עדה קלימי

08-9945426 054-6677230 
050-3289019 

 pisn10@gmail.com 183 קרית מנחם 08-9943644

 ירלי עצמוןד"ר ש נתניה 36
 ענת ניר

09-8625203 
09-8620978 

054-4401595 
054-8404650 

 shirly@mmnetanya.co.il 1133 42101, 6ההסתדרות  09-8324579
anat@mmnetanya.co.il  

 ארי-מחמוד אבו ניןכס 37
 אחמד נאסר

04-6742170 050-7362598 
054-3090554 

 mahm54@gmail.com 1511 20173סחנין,  04-6746285

 pisga.osfia@gmail.com 1271 30090שכונה דרומית  04-8390281 054-4837832 04-8390281 שתיה עלוה עוספיה 38
 טוני זיו ע כ ו 39

 אתי פז
04-9912038 052-2415958 

052-5816533 
 mpakko3@bezeqint.net 2911 10טרומפלדור  04-9917603

tony.ziv@gmail.com  
 יצחק ויצמן עפולה 40

 רחלי חזיזה
04-6596319  04-
6402716 

050-3199315 
052-9453250 

  pisga_afula@walla.co.il 2709 18000 6רח' יצפור  04-6421084

   pisgarad@gmail.com 100 89100מיקוד  7רח' חן  08-9959547 050-7618382 08-9950997 ביץוליצביקה שמ ע ר ד 41
 יוסף סויד פקיעין 42

 לילא עבאס
04-9973324 050-7362512 

050-5409890 
  tzafonet.org.il@216762 417 24914כפר פקיעין  04-9572589

pispeqiin@bezeqint.net  
פתח  43

 הוותק
 נאוה סלומון

 ורד עמית

03-9314766 
03-9052818 

050-8310685 
050-4303430 

  pt.pisga@gmail.com  49491, 21שפירא  03-9040567
 

 אביגיל יוסף צפת 44
 רות ברלדינו

04-6923662 
04-6821423 

050-7362376 
050-6332728 

 רח' יוספטל 04-6923662
 13229שכון כנען 

5282 pisga-tzfat@pisga-tzfat.org.il  

 איריס סומך קצרין 45
 ארזית ברק

04-6964127 050-7505478 
050-8997553 

רמת הגולן קצרין   04-6961455
12900 

37 pisga@golan.org.il  

קרית  46
 ארבע

 וםאעופר גרינב
 ציפי מיימון

02-9964353   052-3114391 
052-3003394 

  pisga4@gmail.com 850 90100מועצה מקומית  02-9963593

47 
 

 גאולה יפרח קרית גת
 יוכי ליכט

08-6881155 
08-6880395 

050-7618384 
054-4884163 

 pisgamkg@gmail.com 200 82101, 2שמואל הנביא  08-6600402

קרית  48
 מלאכי

  דורית דקל
 יהושע פריאל

08-8501234 
08-8585460 

052-6787717 
052-4239738 

 pisga.kiryatmalachy@gmail.com 320  30ן גוריון שד' ב 08-8585460

קרית  49
 מוצקין

 אירית גרינברג
 שרית קליין

04-8700691 052-5850280 
050-8311847 

   pisga@pisgam.org.il 14 13רח' שפרינצק  04-8717027
iritgr1@gmail.com  
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קרית  50
 שמונה

 ליאת טובול 
 סיגל פרץ

 

04-6949270 
04-6940315 

054-9989174 
050-8359730 

 ayeletg4@gmail.com 8490 10200, 22יהודה הלוי  04-6903399

 

 דגנית כ"ץ ראש העין 51
 זוהרה דיסטלר

7718949-03 054-4983973 
054-7504734 

רח' נווה אפיקים  
 ,נווה אפק ראש העין5

 Katz.dganit@gmail.com  
pisgarosh@gmail.com  

ראשון  52
 לציון

 אתי דריישפון
 

03-9689710 
03-9689711 

052-8670626 
052-2946465 

 בניין כותר ראשון 03-9500484
 75-290 7רח' תרמ"ב  

 office@pisga-rishon.org.il 

 pisgart2015@gmail.com   050-7509591   ח'אלד אלקרנאוי רהט 53
 

 יונית חמו רחובות 54
 רותי שכטמן

08-9316205 054-2477944 
052-2328740 

 yonithemo@gmail.com 26 76100, 72הכרמל  08-9316206
 

 מרעדנה ש רמת גן 55
 גולי קשת     

03-6780617 054-2639697 
052-8992327 

  pisgarg@gmail.com 1253 א' 5רח' חיים לנדאו  03-6780611

 
 רותי בן ניסן שומרון 56

 ניבה שטרהל
09-7920127 053-7780384 

054-4272283 
 ruthbn@smile.net.il 13063 44855קרני שומרון  09-7941548

pisga-sh@smile.net.il 
 דיב חדאד שפרעם 57

 נדים ג'בור
04-9862688 050-7362410 

054-9922399 
 ps.shfaram@gmail.com 16 20200ע"י בי"ס תיכון  04-9500185

ת"א  58
 משולב

  אריאלה ברזילי     
 איילת שטרלינג

03-5281766 053-2505874 
054-4802889 

  ariela_pisgata@bezeqint.net 56137 61561, 3שושנה פרסיץ  03-5251176
barielab@gmail.com 

אבו עווד סלימן       תל שבע 59
 טורקי אבו עליון

08-6467608  
052-5388828 

   pisgats@gmail.com 372 84950מרכז קהילתי,  08-6467608
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