
 המרכז הקהילתי האזורי עמק חפר
  הקהילתי המרכז מזכירות

  09-8948929 פקס׳  4025000 רופין מדרשת ליד  09-8981628 | 09-8981635 | 09-8973320

 כהן נחמה :האזורי הקהילתי המרכז מנהלת

 

 אנוש משאבי
  nicole.a@hefer.org.il | 09-8981630  אהרונוביץ ניקול

  meiravga@hefer.org.il | 09-8981630  גלפרין-סיידוף מירב

 

 חשבונות הנהלת
  mirab@hefer.org.il | 09-8973328  ברנקלר מירה

 

 חפר צפון שלוחת
 .כ | החורש עין | מ"גח | א"גח | המעפיל | אחיטוב | יאשיה גן | אמץ | תימן גאולי | אלישיב | ה"הרא .כ

 חגלה

 חנה יד | בחן | ציון חיבת | לאת חרב

   adita@hefer.org.il | 09-8973332 | 052-3222879  אזוגי עדית  :וחההשל מנהלת

  l meravn@hefer.org.iקריב מירב  :תרבות רכזת

  050-5257284 שוורץ-שוחט הדס  :החוגים רכזת

 

 חפר מרכז שלוחת
 יצחק בית | עם הדר | ידידיה כפר | חיים כפר | מעברות | העוגן | השרון משמר

  kerenm@hefer.org.il | 09-8973329  ימדמונ קרן  :השלוחה מנהלת

 

 חפר שפלת שלוחת
 הלוי בית | מונאש כפר | בארותיים | עולש | חניאל | בורגתה

  sigale@hefer.org.il | 09-9747230  אקל סיגל

 

 חפר ים שלוחת
 ים צוקי | השרון חבצלת | העמקים שושנת | אביחיל

  oshritm@hefer.org.il | 09-8981565  מסורי אושרית  :השלוחה מנהלת

 

 חפר בת שלוחת
 חפר בת

  shanis@bathefer.net | 09-8781090  טוב שם שני  :השלוחה מנהל

  hugim@bathefer.net | 09-8781090  שטרית יהודית  :חוגים רכזת

 

 חפר חוף שלוחת
 אהרון ביתן | חן בת | שפירא גבעת | חרות בית | ינאי בית | ויתקין .כ | חופית | מכמורת

  info@hhcc גולן גיא  :השלוחה מנהל

  adi@hhcc.co.il | 09-8664306 אופיר עדי  :וחוגים תרבות רכזת

 

 

mailto:meravn@hefer.org.i


 

 וקייטנות צהרונים מחלקת
  lonipaz@gmail.com | 09-8981589  פז אבן לוני :המחלקה מנהלת

  kids@hefer.org.il | 09-8981589 | 053-7788148 אפודי שרון

  alizao@hefer.org.il 09-8981589 אוחיון עליזה

 

  נוער מחלקת
  omrib@hefer.org.il | 09-8981629  בארי עומרי  :המחלקה מנהל

  tslil.noar@gmail.com | 09-8981557  לוי דינאי צליל  :בסיכון נוער רכזת

  Niritn@hefer.org.il | 09-8981557  נוריאני נירית  :מנהיגות ותוכניות המושבים בני רכזת

  shai@hefer.org.il | 09-8981557  וסרמן שי :מיוחדים וצרכים הצעיר השומר רכזת

  orf@hefer.org.il | 09-8981557  פישר אור  :הכשרות רכז

  adig@hefer.org.il | 09-8981557 תירוש -גולן עדי  :ופרויקטים מפעלים רכזת

 

  צעירים מרכז
  hilam@hefer.org.il | 09-8981561  מאיר בר הילה :צעירים מרכז רכזת

 

 ותיקים מחלקת
  yonat@hefer.org.il | 09-8981634 טרגובניק יונה :המחלקה מנהלת

   l relig@hefer.org.iגולדנברג רלי :המחלקה רכזת

  sigalc@hefer.org.il | 09-8973321 כספי סיגל :המחלקה מזכירת

 

  זית
  adizayit@gmail.com | 09-8981566 | 054-9290060 נחשון עדי

  alitzayit@gmail.com | 09-8973331  ץכ-גורן עלית

 

 בדרכים ובטיחות סיכון התנהגויות מניעת
  ofrih@hefer.org.il | 09-8981636 הייניש עופרי

 

 +60 אפ הותיק לאזרח והכוון קשר מרכז
  tamis@hefer.org.il | 050-5351606 | 09-8981632 | 09-8973322  סלוצקי תמי  :המרכז מנהלת

   l estib@hefer.org.iבאומל אסתי  :חפר צפון שלוחת רכזת

   l Gailie@hefer.org.iשטגר גיילי  :חפר חוף רכזת

  l yossefan@hefer.org.iלינוי יוספה  :חפר ושפלת חפר בת רכזת

   l neomin@hefer.org.iלוינשטיין נצר נעמי  :חפר ומרכז חפר ים רכזת
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