
דואר אלקטרונימס' פלאפון שם הקב"סשם הרשות

054-9195198ndaad@walla.co.ilאבו ראד עדנאןאום אל פחם

052-8531882wasema_2@walla.co.ilאגבאריה וסימהאום אל פחם

  052-4400189bwirat@walla.co.ilבויראת אברהיםאום אל פחם

052-8970471soohad83@gmail.comמחאג'נה סוהאדאום אל פחם

050-9091072rajaa.j@walla.comג'ברין רג'אאום אל פחם

052-4700165yara200503@gmail.comג'מלאת מחאמידאום אל פחם

052-5991516loren.agbaria@gmail.comלורין שייך עבדאום אל פחם

050-2040775sumayaumahlam@gmail.comסומיה מחאמידאום אל פחם

052-3164126ahlam.mahameed1@gmail.comאחלאם מחאמידאום אל פחם

050-2044372rana.rtt84@gmail.comמחמיד רנאאום אל פחם

053-9236434ortal.arbiv@walla.comארביב אורטלאור עקיבא

052-6633688levi_ayala@walla.comלוי אילהאור עקיבא

מתתוב שלבת אור עקיבא
(סשה)

054-7728517shasha256@gmail.com

050-7248098kbs@alona.org.ilתכלת גלאיאלונה

050-2666264lobna@baqa.co.ilאבו מוך לובנהבאקה אלגרביה

052-3132156enaih@baqa.co.ilאבו מוך עיניאיהבאקה אלגרביה

050-3077746asmaa@baqa.co.ilעוויסאת אסמאאבאקה אלגרביה

050-2495512may@baqa.co.ilמאי גנאיםבאקה אלגרביה

בנימינה+גבעת 
עדה

053-7738438kabas@bin-ada.co.ilאלבז קרן

בנימינה+גבעת 
עדה

052-3748875kabas.hinuh@bin-ada.co.ilמירל רחמים

050-4090090mmallo74@gmail.comאג'בריה מוחמדבסמ"ה

050-2925001zaki12345678901234@gmail.comכבהא רנאבסמ"ה

052-4500910marwa.kbha87@hotmail.comמרוא קבההבסמ''ה

523685020sogoodammas1@gmail.comסוגוד עמאשג'יסר אל זרקא

052-8977806tahreer1981jr@gmail.comג'רבאן תחרירג'סר אל זרקא

052-6549861ola34518@gmail.comעולה שאהבג'סר אל זרקא

054-6149776noura_asbeh@hotmail.comאבו עצבה נורהג'ת

052-5294483omaimag9@gmail.comגרה אומימהג'ת

050-6359273w-alaa3@hotmail.comאלא ותדג'ת

054-2215923sami.abofoul@gmail.comסמי אבו פולג'ת

  052-6728661najwan.halabi@gmail.comנג'ואן חלבידלית אל כרמל

054-2507107nagathalaby@gmail.comחסיסי נג'אתדלית אל כרמל

  052-6144735houda.hal@gmail.comפואז חלבי הודאדלית אל כרמל

054-2666437amerk@zvulun.co.ilעאמר חאלדיזבולון

050-9663076chena@zvulun.co.ilחן אבאיזבולון

050-6550222ronitr@zy1882.co.ilרונית רגבזכרון יעקב

050-4728883inbarm@zy1882.co.ilעינבר מינסזכרון יעקב
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 052-9201199veladimir-abramov@Hadera.muni.ilאברמוב ולדימירחדרה

052-7163631sarainbal@walla.co.ilאדרי שרה ענבלחדרה

050-6473449yafa-i@hadera.muni.ilאיסקוב יפהחדרה

דהקי גרובנר חדרה
רוחמה

052-3823274rohama-grobner@hadera.muni.il

052-3401269limor2674@walla.comוישניה לימורחדרה

052-3208482Sarit-z@hadera.muni.ilזלצמן שריתחדרה

 eti-p@hadera.muni.il  050-4769958פיקדו אתיחדרה

054-4859951marina-kantor@hadera.muni.ilקנטור מרינהחדרה

חוף 
הכרמל+עתלית

545213122shirly@hcarmel.org.ilשירלי דנה

חוף 
הכרמל+עתלית

528700458SHANIN@HCARMEL.ORG.ILשני נודלמן

חוף הכרמל+ 
עתלית

052-8704145reut.lichthoiz@gmail.comרעות יהודה

חוף 
הכרמל+עתלית

523702054rinat_g@hcarmel.org.ilרינת גלעדי

 052-6622418siwarm@haifa.muni.ilאדלבי סוארחיפה

052-5616501suzannab@haifa.muni.ilהופמן סוזנהחיפה

050-4670119HenBM@haifa.muni.ilבן משה חןחיפה

052-7476320noamg@haifa.muni.ilגולדשטיין נועםחיפה

054-5962872soniat@haifa.muni.ilטנוס סוניהחיפה

  052-8731107miriya@haifa.muni.ilירמיצקי מיריחיפה

054-4554970anatlm@haifa.muni.ilלמברג ענתחיפה

050-3099094sholomitm@haifa.muni.ilמלסה שלומיתחיפה

052-7696259YaelNa@haifa.muni.ilנחת יעלחיפה

052-6622411kin2889@gmail.comכנרת קזדוחיפה

052-6091320galitda@haifa.muni.ilגלית דמתיחיפה

052-4858838dinas@haifa.muni.ilשריד דינהחיפה

054-4722105darys@haifa.muni.ilששון דריהחיפה

052-760-4097YanivR@haifa.muni.il יניב רפאלחיפה

052-6541699urirefa@gmail.comאורי רפאליחריש

587953535hodaya.sharabani@harish.muni.ilהודיה שהרבניחריש

052-8019516KABAS1@HARISH.MUNI.ILלילך מרדכי וזיףחריש

054-3150701limorh@tirat-carmel.muni.ilהרמן לימורטירת הכרמל

 524747017nitzan@tirat-carmel.muni.ilניצן בינרטירת הכרמל

052-5991516hava@tirat-carmel.muni.ilחוה גרוברטירת הכרמל

פאטמה אבו פנה כפר קרע
עומר

527009451fatom88@hotmail.co.il

546039318sajae7@gmail.comסג'א חמארשהכפר קרע

050-5990790marwa_3_5@hotmail.comמרווה זחאלקהכפר קרע

052-3555984riki@menashe.co.ilמאירי ריקימנשה

052-3196677maged@menashe.co.ilיונס מאג'דמנשה
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054-8177857ANATSHA@MENASHE.CO.ILענת שנירמנשה

054-5559869rachelyb@menashe.co.ilרחלי בן דודמנשה

050-9210882worod26_08@hotmail.co.ilוורוד אמארהמעלה עירון

מחאמיד מנאל-מעלה עירון
רכזת יחידה

052-6157223manal12091976@gmail.com

052-5452414toniakich@gmail.comאנטונינה יצקובנשר

052-2667381sharon@nesher.muni.ilשטרן שרוןנשר

052-5251290abeerzahreldeen@gmail.comזאהראלדין עבירעוספיא

054-6787010rania_mansor@walla.comמנסור ראניהעוספיא

050-5502228woroods@walla.comוורוד מסעדהערערה

052-6838737rasmiahm1@walla.comמרזוק רסמייהערערה

054-9502586sohaazdarka83@gmail.comסוהא זבארקהערערה

052-4802014fatmeh_s@hotmail.comאלסאלח פאטמהפוריידיס

054-4344588MAHIANHAMDAN.4@GMAIL.COMנהיאן חמדאןפוריידיס

050-8438920samar.aamar@hotmail.comסמר אעמרפוריידיס

 050-7370257e.nirit@pardes-hanna-karkur.muni.ilאדלשטיין ניריתפרדס חנה

אלונית אלונה פרדס חנה
פיישר

525500887ALONIT.F@GMAIL.COM

054-2490665a.dalit@pardes-hanna-karkur.muni.ilענפי דליתפרדס חנה

054-4217182vasarah@gmail.comועקנין שרהקרית אתא

050-4247737malulshem@gmail.comשמואל מלולקרית אתא

504272167ofriyaron1@walla.co.ilעופרי רוןקרית אתא

548071841meravb@kiryat-ata.muni.ilמירב בלגזאלקרית אתא

  054-7773158malka_sh@walla.comשלו מלכהקרית אתא

054-8110069dianabarr@walla.co.ilדיאנה בר-זנקרקרית ביאליק

smilovenko@walla.co.il  054-6355598סמילובנקו יוליהקרית ביאליק

054-5570314ARAD70@WALLA.COMשרית ערדקרית ביאליק

503491149ZILABARUCH@GMAIL.COMברוך צילהקרית ביאליק

050-8776158yarosvas158@gmail.comירוס ירושלים לויקרית ביאליק

054-4388833denisbarbel188@gmail.comדניס ברבל- ישועהקרית טבעון

054-5632198lital@teranium.comגולדשטיין ליטלקרית ים

538235199Shatilov6@gmail.comסתיו שתילקרית ים

054-5632201ieda@k-yam.co.ilוייסמן אידהקרים ים

052-6871893orn@motzkin.orgאור נחוםקרית מוצקין

054-9499529shaniz@motzkin.orgצפריר שניקרית מוצקין

559100447felicia@motzkin.orgפליסיהקרית מוצקין


