
 ישובים  עו"ס לפי חלוקת
 24-7-16מעודכן  

 
 

 טלפון פנימי  שם העו"ס שם הישוב
 521 זיוה אביחיל
 691 אילנית אחיטוב
 622 מיכל אלישיב

 551 מירי אמץ
 521 זיוה בארותיים

 551 מירי בורגתא
 691 אילנית בחן

 621 דניאל בית הלוי
 618/691/530/ נינה/נורית/שירי/ רוני  -בת חפר

 617 דניאל בית חרות
 617 דניאל בית ינאי

 551 מירי בית יצחק
 617 דניאל ביתן אהרון

 617 דניאל בת חן
 622 מיכל גאולי תימן

 549 גילת .גבעת חיים א
 552 מירב .גבעת חיים מ
 617 דניאל גבעת שפירא

 551 מירי גן יאשיה
 311 שירן הדר עם
 622 גילת  המעפיל

 527 לאה העוגן
 617 דניאל השרוןחבצלת 

 617 דניאל חופית
 530 נורית חיבת ציון

 550 להב חניאל
 530 נורית חרב לאת

 656 אילנית חומש-יד חנה
 552 מירב כפר הרואה
 617 דניאל כפר ויתקין
 551 מירי כפר חוגלה
 622 מיכל כפר חיים

 551 מירי כפר ידידיה
 622 מיכל מונאשכפר 

 302 ליהי מבואות ים
 302 ליהי מכמורת
 549 גילת מעברות

 531 רווית משמר השרון
 617 דניאל נעורים

 521 זיוה עולש
 549 גילת עין החורש

 617 דניאל ים-צוקי 
–שושנת

 העמקים
 527 לאה

 

 גלית גרופר :מנהלת האגף
  09-8981616  -מס טלפון  

 
  525עו"ז  -ורדה עובד
  614עו"ז –חן אירית 

  615-מזכירהגולי פרוכסאד 
 

  – ראשי צוותים
 619  -אסתי אזולאי 

 623-לבנת דולב
 

 -לחוק נוער עו"ס 
 521   -זיוה דיאמנט 

 527  -לאה ג'רבי
 552-  מירב תירם

 
 -לסדרי דיןעו"ס לעניין 

   550  -יעקב  להב בן 
  691 –שירי שחם

  – תחנה לטיפול משפחתי מ.
  621 -   לורן לוקסנבורג

 
 – יחידה למניעת אלימות

  302-  ליהי בן מוחה
 

 311-שירן עזאמי  -רכזת נערות 
  531 -רווית זאבי – ועדת החלטה

 654 –שגיא רז  - רכז נוער  וסמים
  529 -נינה שורץ-א. מועדוניות

 
 -חינוך מיוחד  -רוני דויד

 בשפרירים - מועדון דנה
בביה"ס בן -  מועדון אוטיסטים

 גוריון
  מדור לעבודה קהילתית

 631-כהן נחמה   
 מתנדבים - 334-ענת מתת טוב

  553-  פרום אורית
 

 617  דניאל  – חוק סיעודרכזת 
פקידת סעד לחסרי ישע 

  אפוטרופסותו
 -' בחוק סיעודמ. אדמנ

 525-עובד ורדה
 

 620  -גלוריה רוט  - רכזת בריאות


