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 !אך פונה לנשים  וגברים כאחד מטעמי נוחות המסמך כתוב בלשון זכר

 
 פי חתך מכלולים-מתנדבי צח"י על

 

  הטלפונים: של היישוב להלן רשימת מתנדבי צח"י העדכנית

 מטה                     

 ראש צח"י –  050-6278080חיים כהן  .1
 ראשת צח"י – 054-2052221סוזי יוגב.   .2
 חמ"ל – 050-7266766תמיר אסף  .3
 חמ"ל – 054-3222147טל הורוביץ  .4

 

 ודוברות מידע לציבור מכלול קשר                    

 ותקשורת הדובר וראש מכלול קשר – 050-7406977 גבי דור  .5

 תקשורת נתונים – 050-9045713ון ורד בן סימ .6
 

 מכלול לוגיסטיקה                   

 לוגיסטיקה ראש מכלול – 054-2555880   גיל גמר  .7
 תשתיות מים – 054-2345662  אשר שיימן  .8
 052-7751818 דניאלה מנחם  .9

 054-5529417   דורון רביב .10
 054-4358080      גידי לינד .11
 052-2518005  יונתן קולטון  .12

 מפקדי אזורים:                       

 054-7887097  נתן קופלביץ  .13
 054-9401864  עודד רובנוב  .14
 053-2771090     אריק כהן  .15
  052-2426999 דרור זיתוני  .16
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 050-3166345אמיתי גמליאל  .17
 052-9201399  אורי בן משה  .18
 052-4556699    רמי דורון  .19
 050-3395688אריה קצנשטיין  .20
 054-4422151    אייל גולדמן  .21

 

 מכלול חינוך וטף                      

 חינוך וטף ראשת מכלול – 052-2217211עידית קולטון  .22
 חינוך וטף ראשת מכלול – 050-7689828איילה אלפרוביץ  .23
 054-7778824 מיכל בן זקרי .24
 054-4854494 אילנה קסוטו הדר .25
 054-3339396 אריאלה שטראוס .26
 054-9151907 תרןאאלה  .27
 050-2613972 נעמי בן נאים .28
 054-5463887 בר יעל  .29
 050-6217495 יעל בן שמואל .30
 052-2714888 דפנה בלוך .31
 052-3755645 – נעם זימרי .32

 
 

 /עזרה הדדית לקהילה  רווחהפרט ו –מכלול אוכלוסייה                 

 
 פרט ורווחה ראשת מכלול – 052-9280202צמרת ספורט  .33
 פרט ורווחה ראשת מכלול - פסיכולוגית -    054-2122854 רונית דרטלר  .34
 פסיכולוגית – 054-3147404מירה הורביץ  .35
 פסיכולוגית ארגונית – 052-8290336מיכל שנהב  .36
 פסיכולוגית – 054-7832146רים )מריה( גרנר מ .37
  054-7779991 –ענת דורון  .38

 
 עזרה הדדית לקהילה ראשת מכלול – 050-6223603 –חגית פריידס  .39

  052-6146081 –ז'קלין תורג'מן  .40
 050-6519180 -אשכנזיאירית  .41
 054-8196488 –תמר גרמה  .42
 052-3401919 –טל גולדצימר  .43
 054-7601420 –אורנה כהן  .44
 052-3260694 –ג'רי האן מרקוביץ  .45

 

 מכלול בריאות

 
 בריאות ראשת מכלול -050-8807119 חגית רונן  .46
 בריאות ראשת מכלול – 050-8801088ענת גמר  .47
 052-8350633ד״ר אפרת ריינדורף כפיר  .48
 רופאת ילדים – 052-6669334ד״ר עדי דגן  .49
 כירורג - 050-4057210ד"ר דודי בן מאיר  .50
 חובש בכיר– 054-6647888 (מיכאל להבמיקי ) .51
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 חובשת בכירה – 054-4575020אטי להב  .52
 מיילדתאחות  – 052-4266088שוש קלישק  .53
 אחות ברה"צ – 052-2651899ה כהן שר .54
 אחות - 052-4805101לת יענתבי ואתורי אי .55
 מזכירה רפואית – 050-7451038שושי תייר  .56
 רוקח - 052-3756696מארק סימברג  .57

 

 

ול ביטחון וכיבוי אשמכל  

 3635900 -050  עוזרי מישאל

 4358080 -054  לינד גידי 

 4868837 -054  הורוביץ ליאור 

 8905148 -052  אבני הלל

 5333574 -050  נידם שלומי

 3755645 -052  זמרי נעם

 7779991 -054  דורון ענת

 050-7437043  יאיר גרמה

 

 

 

 

 


