ארגוני מתנדבים בראש העין
כתובת היו"ר

דוא"ל

שם הארגון

יו"ר  /רכז

טלפון

נייד

כתובת הארגון

אביר יעקב

אור זמירה
כהן

פקס:
03-9032612

050-7841185

תחום פעילות :רווחה
לכיש  5גבעת טל
רח' חזון איש 9
(במקלט)

zmirabt@walla.com

אם לאם

זוהר שלום,
עו"ס

052-3341437

רח' שבזי 29

ZOARSHALOM@GMAIL.COM

מספר
המתנדבים
4

28

Zohar@rosh.org.il

גמ"ח –
רותם

הדסה וזכריה
עוקשי

03-9389346

050-9499293

רח' רעות 1

רעות 1

אין מייל – לא ברשימת תפוצה
באאוטלוק

1

גמ"ח-
תינוקות של
בית רבן
מלב"י -מרכז
לאביזרי בית
שנייה
משפחה
למען
משפחה
פעמונים –
עמותה
לייעוץ
כלכלי
קס"ם – קרן
סיוע
למשפחות

נצחיה חתוכה

03-9021092

052-5406061

רח' אחווה 9

רח' אחווה 9

Nizhya67@walla.com

1

משה בן
טובים
דינה יוסף
ורד לזר

03-9023396

054-7774666
054-5865975

רח' כרמל 26

המצפה 16

yozmabt@walla.com

12

פקס:
03-9013238

054-6790009

רח' סמדר 12
(בית המתנדב)

קשת 26

veredlr@walla.co.il

20

050-2036831

רח' סמדר 12
(בית המתנדב)

יהונתן בן עוזיאל
 43אלעד

daniel@paamonim.org

15

050-5499022
054-6581234

רח' חרוב 9

ברקן 26

gingi@pelephone.co.il
yonakafri@hotmail.com

30

דניאל שרון

יוסי הורביץ
יונה כפרי

03-9012489

עמותת אוהל
שרה ובאר
מרים -סל
מזון
עמותת
להודיע
(כרטיסי מזון)

ידידיה
בשארי

052-7365555

אלעד עופרי

054-8592272

חפץ חיים 15

Eladof@clalit.org.il

4

taliatal@gmail.com

50

עפרוני 20

yair@kahane.co.il

130

רח' מגדלי דוד
16/1

torabarosh@gmail.com

 15משפחות

תחום פעילות :חינוך
כפיר 6

גמל"א – גיוס
מתנדבים
לחונכות

טליה סמולש
(במסגרת
דרור בתי
אב)
יאיר דואק

052-6262838

הרוח החדשה

צוריאל רדא

0505665706

רח' מגדלי דוד
16/1

הרוח החדשה

מושית אשר

0502292666

חלמיש  4שערי
תקווה

זה"ב בגן –
גימלאים
מתנדבים בגני
ילדים
נוער מתנדב –
מחוייבות
אישית

הנהגת הורים
עירונית

פקס:
03-5124155

052-3344700

שבזי 26

ohelsara@walla.com

5

Moshit.mif@gmail.com

נילי להב

052-2320541

רח' תבור 19

רח' תבור 19

Lahavdavid1@bezeqint.net

35

רינת מגידו
ישעיה

055-6669291

רח' שילה 21

מבצע חירם 1/2

rinat@rosh.org.il

1,700

סיירת הורים

עדי אורן

תחושון

מאירה חסון

ליונס מועדון
מתנדבים

דורית ארזי

050-8112247

ועד העדה
האתיופית

איציק (אניו)
סמני

050-8580674

רח' ג'ון קנדי
33/5

חב"ד

אביגד עקיבא

03-9382372

054-7770590

יהודה הלוי 41

יהושוע בן נון 23/8

03-9384424

054-6640692

ת.ד278 .
בית העלמין

אילנות 26

Shlomonahri@gmail.com

050-5540644

הלבונה 7

איילון 28

malkikatz@gmail.com

23

054-8197117

רח' השריון 77

אין מייל – לא ברשימת תפוצה
באאוטלוק

1

054-4732524

רח' סמדר 12
(בית המתנדב)

ekomemy@gmail.com

4

חסד של אמת שלמה נהרי

מעגל נשים

מלכי כץ

נחלה -עזר
ליולדת

סימה עוקשי

סיירת
תיקונים
ארגון דקל

זכי צאיג

052-2701978

03-9382074

03-9387722

052-3658284

מחלקת הנוער,
רח' רמת הגולן
פינת שיר השירים
שיר השירים 20
מתנ"ס לב שבזי

sayeretrosh@gmail.com

80

אין

meirah2@walla.com

9

תחום פעילות :חברה
חוגלה
רח' שושן 4

advbar@walla.co.il

15

רח' ג'ון קנדי 33/5

אין מייל – לא ברשימת תפוצה
באאוטלוק

8

Avigad770@gmail.com

אין
מתנדבים
קבועים
16

יהודה הלוי 109

עמותת פוש

גלית כסה
אייל וולוביק

אין

שי"ל – שירות
ייעוץ לאזרח

אילה חדד

03-9387114
פקס:
03-9023104

ראובן
גמליאל

03-9380682

052-6860707
(גלית)
053-9013838
(אייל)
054-4940227

050-6984905

אין

אתרוג 4

egkesse@gmail.com
eyal.volovik@gmail.com

33

רח' מלכי ישראל
15

רש"י 120

Ayala@rosh.org.il

37

תחום הפעילות בטחון
רחוב אפק 48
רה"ע

אגף השיקום-
משרד
הביטחון
נכי צה"ל

אין מייל – לא ברשימת תפוצה
באאוטלוק

8

מאיר שרון

052-3409111

רח' סמדר 12
(בית המתנדב)

שבזי 140

meirson@gmail.com

2

האגודה למען
החייל

שמוליק
נבנהויז

052-3621071

רח' סמדר 12
(בית המתנדב)

העצמאות 23/29

Shmil-n@bezeqint.net

58

זק"א והצלה

אורן אדמוני

050-6702123

רח' הסלע 7/3

ת.ד 500

orenadmoni@walla.com

15

מתנדבי
בסיסי
צה"ל(נחשוני
ם)
יד לבנים

זכי צאייג

054-4732524

סמדר  12בית
המתנדב

ekomemy@gmail.com

50

מיכל עדני

050-4084147

שבזי 54

michal@rosh.org.il

6

רש"י 62

משמר אזרחי

איציק שרף

האגודה
למלחמה
בסרטן
"חברים
לרפואה"

אברהם פורת

052-6060497

שובל יוסף

052-3525282

שמואל ברקעי
בני ברק

03-9382366

052-3312772

רח' שבזי 36

03-9380225
פקס:
03-9382768
03-9031483
פקס:
03-6037795

052-4239519

תחום הפעילות :נשים
שבזי  90ראש
רח' מעודה 9
העין

יד שרה

אמונה

הרב נפתלי
צוברה

יונה היזמי

סיגל טל לוי
(עו"ד)

ויצו -תנועה
בינלאומית
של נשים
לשיפור
החברה
בישראל
מועדון נשים

מירב חתוכה

פורום נשים

אורלי מונק

תלמה
אשכנזי

050-6273505

03-9014484

ברקן  2נווה אפק

Sherf64@gmail.com

תחום הפעילות :רפואה
אגס  16רה"ע

avrahamporat@013.net.il

4

שבזי  140רה"ע
תיבת דואר 529

Shoval73@gmail.com

1

רח' יגאל ידין 53/6
מודיעין

Simha.naftali@.012.net.il

12

052-8716683
(סיגל)
054-5750060
(תלמה)

משרד וביגודית:
רח' חרמון
,12מקלט 26
מועדון :רח' עירית
 ,29מקלט 3

052-2560350

דוד המלך פינת
וולפסון

מרכז קהילתי
אביב

054-4970723

"מועדונה" רח'
ברקן 2

אביטל  48רה"ע

450

15

yonahizmi@gmail.com

75

אש"ל 3

( 26700@wizo.orgסיגל)
( stl@walla.comסיגל)
( Talma6@walla.co.ilתלמה)

Meravh39@gmail.com

7

orlymunk@smile.net.il

1,500

מושיטות יד

בת אל
אשועל

בני עקיבא

אביבית
שחר

ועד הורים
יישומי

אודי נגר

052-3418008

03-9341491

054-4579179
050-7403826

מועדונה ברקן 2

מודיעין  62רה"ע

תחום הפעילות :נוער
משה דיין 1

054-6655771

Avivit.m9@gmail.com

26

Udi.nagar@gmail.com

הצופים

אילן הררי

03-9026458

052-9200005

עירית 28

מחלקת
הנוער
העירונית

ליאת מוסרי

פקס:
03-9389606

054-4940479

רח' שילה 21

המחלקה
לאזרחים
ותיקים
ייעוץ לקשיש
ולפנסיונר
(המוסד
לביטוח
לאומי)
על"ה –
עמותה למען
הקשיש

יוכי מדמוני

054-4940253

Moshitotyad2gmail.com

26

Ilanharari1@gmail.com

ירושלים  ,7אזור

תחום הפעילות :גיל הזהב
כנפי נשרים 7
וולפסון ( 20בית
המוסיקה הישן)

סנדרה

03-9383480

050-6136653

רח' העבודה 11

חגית אהרוני

03-9382905

054-4472280

רח' שבזי 77

אנצו סירני 12/1
גבעתיים

liat@rosh.org.il

yochi@rosh.org.il

sandrav@nioi.gov.il

50

Ahagit74@gmail.com

10

צוות גימלאי
צה"ל

אמיר פוריאן

077-7505067

054-4935316

רח' יסמין 5

purian@012.net.il

1,200

מרכז יום
לקשיש

חגית אהרוני

03-9382905

054-4472280

רח' שבזי 77

Etilagami@bezeqint.net

10

מרכז קהילתי-
מקום בלב
שלם

מאירה חסון

052-3658284

מרכז קהילתי
מקום בלב ,לב
העיר .רח' מרבד
הקסמים 10

meirah2@walla.com

 70ב 4
מתנסים
וחמישה
פרוייקטים
שייכים
לתנועת
של"ם
(שירות
לאומי
למבוגר)

בית מורשת
יהדות תימן

ישורון רצאבי

03-9022045
פקס

052-3694540

שיר השירים 20

תחום פעילות :תרבות
שילה 94
רח' שבזי 41

אין מייל – לא ברשימת תפוצה
באאוטלוק

הטלויזייה
הקהילתית

דוד להב

054-4940738
052-2320541

רח' תבור 19

רח' תבור 19

Lahavdavid1@bezeqint.net

מרכז קיימות
ראה"ע-מרכז
ידע הסברה
והפצה –
איכות
הסביבה

דורית אמיר

054-4612284

בית ספר אפק
גבעת הסלעים

רחוב חוגלה 12
גבעת הסלעים

Droit amir<doamir3@gmail.com

03-9381234

30

4

10

עמותת אמבר
קרן(יוזמת
הקמת כפר
חי)
מנהיגות
סביבתית-
מחזור
והפרדת
פסולת
נאמני יער
קהילתי

בת עמי

עדנה שאטי

050-5331931

שולי גל

050-7401173

טליה סמולש

052-3344700

נעומי אלוני

פקס:
03-9382671

Shaty56@gmail.com

ר"ח צוקית 1

40

Shuly.gal10@gmail.com

כפיר 6

תחום פעילות :שירות לאומי
עליית הנוער 18
054-4940570

taliatal@gmail.com

אין מייל – לא ברשימת תפוצה
באאוטלוק

7

