
דואר אלקטרוני מחלקה שם העובד
davidsh@hefer.org.il בטחון דוד שוהם

ronitd@hefer.org.il בטחון רונית דנין

avigail@hefer.org.il גביה אביגיל עזני

arien@hefer.org.il גביה אריה ניגויז

galitl@hefer.org.il גביה גלית לויים

galitsh@hefer.org.il גביה גלית שכטר

dima@hefer.org.il גביה דימה גור

fruma@hefer.org.il גביה פרומה אמיתי

kerenaz@hefer.org.il גביה קרן עזרא

ravitm@hefer.org.il גביה רוית מדר

ronyl@hefer.org.il גביה רוני לבנט לוי

ronita@hefer.org.il גביה רונית עלימה

racheli@hefer.org.il גביה רחלי אברמוביץ

shulasr@hefer.org.il גביה שולה שרעבי

lirazs@hefer.org.il גיזברות לירז שאול

liran@hefer.org.il גיזברות לירן סולומון

menashed@hefer.org.il גיזברות מנשה דוד

edna@hefer.org.il גיזברות עדנה הראל

gerardl@hefer.org.il ג'רר לפונד מרכז תיעוד

ilanat@hefer.org.il הנהלת חשבונות אילנה טייבי

iritc@hefer.org.il הנהלת חשבונות אירית חן

batsheva@hefer.org.il הנהלת חשבונות בת‐שבע מוריץ

grisha@hefer.org.il הנהלת חשבונות גרישה וולינסקי

dinay@hefer.org.il הנהלת חשבונות דינה ימין

daliam@hefer.org.il הנהלת חשבונות דליה משה

daniela@hefer.org.il הנהלת חשבונות דניאלה ג'יבלי

hanic@hefer.org.il הנהלת חשבונות חני כהן

henit@hefer.org.il הנהלת חשבונות חנית אריה

leas@hefer.org.il הנהלת חשבונות לאה סלומון

naomi@hefer.org.il הנהלת חשבונות נעמי ברק

thia@hefer.org.il הנהלת חשבונות תחיה דביר

galina@hefer.org.il וטרינריה גלינה איל

udi@hefer.org.il וטרינרית אודי לבל

zohar@hefer.org.il וטרינרית זהר עוקשי

OrliC@hefer.org.il ועדה מקומית אורלי חן

Oshrath@hefer.org.il ועדה מקומית אושרת הינדי

GalitS@hefer.org.il ועדה מקומית גלית עוזיאל

DvoraA@hefer.org.il ועדה מקומית דבורה אחרק

DoritR@hefer.org.il ועדה מקומית דורית רוזנבלום

diklac@hefer.org.il ועדה מקומית דקלה כהן

drori@hefer.org.il ועדה מקומית דרור איוניר

yafitz@hefer.org.il ועדה מקומית יפית זלטנר

LeaD@hefer.org.il ועדה מקומית לאה דוויק

LaraGl@hefer.org.il ועדה מקומית לארה גלייזר

rotem@hefer.org.il ועדה מקומית רותם מדר

ilanabarak@hefer.org.il ועדה מקומית רישוי אילנה ברק

InonA@hefer.org.il מרכזיה ינון ערבה

itzikg@hefer.org.il חברה כלכלית איציק גניגר

eti@hefer.org.il חברה כלכלית אתי אלבז



yonis@hefer.org.il חברה כלכלית יוני שוהמי

sophie@hefer.org.il חברה כלכלית סופי בר דוד

ronend@hefer.org.il חברה כלכלית רונן דרור

sharons@hefer.org.il חברה כלכלית שרון שרעבי

ahuva@hefer.org.il חינוך אהובה פאר

hina@hefer.org.il חינוך חינה קורן

tova@hefer.org.il חינוך טובה קופלוביץ

yehudit@hefer.org.il חינוך יהודית איס

lena@hefer.org.il חינוך לנה אודסר

morg@hefer.org.il חינוך מור גלאם

adia@hefer.org.il חינוך עדי אהרוניאן

inbals@hefer.org.il חינוך ענבל סוטניק

klaudiam@hefer.org.il חינוך קלואדיה מזרחי

kerenn@hefer.org.il חינוך קרן ניק

ludmila@hefer.org.il כח אדם לודמילה סמוילנקו

mayac@hefer.org.il כח אדם מאיה כהן

michal@hefer.org.il כח אדם מיכל ארנולד

tsipi@hefer.org.il כח אדם ציפי גרומן

ofrab@hefer.org.il מזכירות עפרה ברק

rachel@hefer.org.il ל. ראש מועצה רחל רג'יניאנו

ranit@hefer.org.il ל. ראש מועצה רנית שני

davide@hefer.org.il מ.מ ראש המועצה דוד עין‐דר

yakovs@hefer.org.il מבקר המועצה יעקב שני

gilam@hefer.org.il מוניציפלית גילה מדר

yakov@hefer.org.il מוניציפלית יעקב כהן

rina@hefer.org.il מוניציפלית רינה בדרק

Batiab@hefer.org.il מזכירות בתיה בוסי

aliza@hefer.org.il מזכירות עליזה פיגארו

or@hefer.org.il מחשוב אור פינקלשטיין

guyk@hefer.org.il מחשוב גיא קלין

oferb@hefer.org.il מחשוב עופר ברנט

tomer@hefer.org.il מחשוב תומר כרמל

yonat@hefer.org.il מרכז קהילתי יונה טרגובניק

yaelp@hefer.org.il מרכז קהילתי יעל פלד

mirab@hefer.org.il מרכז קהילתי מירה ברנקלר

soniac@hefer.org.il מרכז קהילתי סוניה כהן

ravitb@hefer.org.il מרכז קהילתי רוית ברוך

limorl@hefer.org.il מתאם סמים לימור לוין

niza@hefer.org.il מתנ"ס ניצה גרינברג

zait_project@hefer.org.il מתנ"ס פרוייקט זית

hagitg@hefer.org.il נוער חגית גרינברג

yuvalb@hefer.org.il נוער יובל בשן

rikib@hefer.org.il נוער ריקי ברק

tamarw@hefer.org.il נוער תמר וייל

mayah@hefer.org.il נוער ‐ מנהלת מאיה חסיד

philp@hefer.org.il ספורט פיליפ סימון

vardam@hefer.org.il ספריה אזורית ‐ רופין ורדה מאור

pakahim@hefer.org.il פיקוח פקחים

daniele@hefer.org.il פיקוח בניה דניאל אלעל

Anata@hefer.org.il פיקוח בניה ענת עכו



eranr@hefer.org.il פיקוח בניה ערן רפאלוב

osnat@hefer.org.il קבס"ית אוסנת וולף

levia@hefer.org.il קשרי חוץ לביאה הרשקוביץ

rutim@hefer.org.il קשרי חוץ רותי מיכאל

zehavag@hefer.org.il ל. ראש מועצה זהבה גולדברגר

oritv@hefer.org.il רווחה אורית ויינר

etie@hefer.org.il רווחה אתי אלימור

berta@hefer.org.il רווחה ברטה מיגילבסקי

gilatgd@hefer.org.il רווחה גילת גור דגן

gloriar@hefer.org.il רווחה גלוריה רוט

galitgr@hefer.org.il רווחה גלית גרופר

daniels@hefer.org.il רווחה דניאל שלמה

varda@hefer.org.il רווחה ורדה עובד

zohartl@hefer.org.il רווחה זהר טל לינדר

zivad@hefer.org.il רווחה זיוה דיאמנט

chavar@hefer.org.il רווחה חווה רכלבסקי

yifat@hefer.org.il רווחה יפעת ויסברג

lahavb@hefer.org.il רווחה להב בן יעקב

lorrain@hefer.org.il רווחה לוריין לוקסנבורג

motyw@hefer.org.il רווחה מוטי וייס

meirava@hefer.org.il רווחה מרב עבו

nitzak@hefer.org.il רווחה ניצה קרפל

naomip@hefer.org.il רווחה נעמי פלג

sigalk@hefer.org.il רווחה סיגל קצף

selig@hefer.org.il רווחה סלי ג'אן

alizak@hefer.org.il רווחה עליזה קוניאק

rinatal@hefer.org.il רווחה רינה טל

sagir@hefer.org.il רווחה שגיא רז

arnonl@hefer.org.il רישוי ועסקים ארנון לוסקי

PNINAN@hefer.org.il רישוי ועסקים פנינה נוי

urih@hefer.org.il שירות פסיכולוגי אורי הורביץ

ella@hefer.org.il שירות פסיכולוגי אלה קוקוי

arif@hefer.org.il שירות פסיכולוגי ארי פרידר

gilib@hefer.org.il שירות פסיכולוגי גילי בור

hila@hefer.org.il שירות פסיכולוגי הילה אסטרחן

zoharin@hefer.org.il שירות פסיכולוגי זוהר יצהר נבארו

hanay@hefer.org.il שירות פסיכולוגי חנה יוגב

yaeld@hefer.org.il שירות פסיכולוגי יעל דן

limordi@hefer.org.il שירות פסיכולוגי לימור ישראלי דותן

navit@hefer.org.il שירות פסיכולוגי נוית אופיר

natalia@hefer.org.il שירות פסיכולוגי נטליה קירסמן

netalied@hefer.org.il שירות פסיכולוגי נטעלי דיטש

adir@hefer.org.il שירות פסיכולוגי עדי רוט אסף

inda@hefer.org.il שירות פסיכולוגי ענדה אביבי

rachlib@hefer.org.il שירות פסיכולוגי רחלי ברנבאום

shlomit@hefer.org.il שירות פסיכולוגי שלומית גיל

timorg@hefer.org.il שירות פסיכולוגי תימור גבעתי

avinoam@hefer.org.il שכר אבינועם הררי

shulasm@hefer.org.il שכר שולה שמעוני

malca@hefer.org.il תברואה מלכה ריזה



moshes@hefer.org.il תברואה משה סלע

masterplan@hefer.org.il תוכנית אב ‐ עמק חפר מיכל בן גל ‐ רכבת התוכנית

eli@hefer.org.il תחבורה אלי שרעבי

baruch@hefer.org.il תחבורה ברוך גלעד

gershonf@hefer.org.il תחבורה גרשון פיגארו

shoshia@hefer.org.il תחבורה שושי ערבה

benny@hefer.org.il תחזוקה + מבנים בני יעקובי

YaelW@hefer.org.il תחזוקה + מבנים יעל וויס

miki@hefer.org.il תחזוקה + מבנים מיקי טבה


