בס"ד

ארגוני מתנדבים בראש העין
שם הארגון

יו"ר/רכז

טלפון

אביר יעקב

אור זמירה כהן (בן
טובים)
גילה שמחה דניאל

טלפקס2169309 :

אם לאם

זוהר שלום ,עו"ס

גמ"ח  -רותם

הדסה וזכריה עוקשי

2682613

גמ"ח – תינוקות של
בית רבן

נצחיה חתוכה

2190129

המרכז לשלום
המשפחה

מירה בוברוב ,עו"ס

התחנה לטיפול זוגי
ומשפחתי

יוספה שירת  ,עו"ס

דואר אלקטרוני

נייד

כתובת הארגון

אור זמירה:
151-5810085
גילה שמחה:
151-9385056

רח' חזון איש 2
(במקלט)

zmirabt@walla.com
gila.daniel@gmail.com

159-6610165

רח' שבזי 92

zoarshalom@gmail.com

תחום פעילות :רווחה

5103555

רח' רש"י 5
159-5113130

פקס2685006 :

רח' אחווה 2

רח' קתרוס 65

mirab@rosh.org.il
yosefa@rosh.org.il

זהב"י

רחל ברזילי

2169959
2109005

159-8985991

רח' סמדר ( 09בית
המתנדב העירוני)

rahelbarzilay@gmail.com

מלב"י – מרכז לאביזרי
בית יד שניה

משה בן טובים

2196623

151-5551333

רח' כרמל  ,93גבעת טל

b-tovim@zahav.net.il

מקום מלא אור

אור מעודה
שני רצון

משפחה למען משפחה

ורד לזר

Makom.m.or@gmail.com

159-8112115
טלפקס2106968 :

151-3521112

רח' סמדר ( 09בית
המתנדב)

veredlr@walla.com

פעמונים – עמותה
לייעוץ כלכלי
למשפחות
קס"ם – קרן סיוע
למשפחות"

דניאל שרון
מנהל אזור אלעד
והסביבה
יוסי הורביץ (ג'ינג'י)

2109182

151-9163860

רח' סמדר ( 09בית
המתנדב העירוני)

Daniel@paamonim.org

151-5122199

רח' חרוב 2

gingi@pelephon.co.il

תחום פעילות :חינוך
גמל"א  -גיוס
מתנדבים לחונכות
הנהגת הורים עירונית

דני אבידור

הרוח החדשה

צוריאל רדא

151-5335513

זה"ב בגן – גימלאים
מתנדבים בגני הילדים

נילי להב

159-9691510

רח' תבור 02

רינת מגידו ישעיה

155-3332920

רח' שילה ( 90עייריה)

עדי אורן

159-9510258

יערה הרטוב

רכזת נוער מתנדב –
מחויבות אישית
סיירת הורים
צ.ב.ע עמותת צעירים
בונים עתיד
תחושון

151-3311335

עידית כהן
2685081

שבזי 31

159-6951161

Idit.c@rosh.org.il
Davidor@redmatch.com
Zuriel.rada@hanson.biz
lahavdavid1@bezeqint.net

עטרה מנגדי

2689151

rinat@rosh.org.il
sayeretrosh@gmail.com

151-1151081

רח' החמישה ( 96בי"ס
אוהל שלום)

Yaara1.tzeva@gmail.com

1511211610

מתנ"ס לב שבזי

gilrach@rh.matnasim.co.il

תחום פעילות :חברה
אקי"ם -אגודה
לאומית לקימום
אנשים עם פיגור שכלי
בישראל
ארגון ליונס מועדון

חיים שובל

151-8811228

רח' הפעמון 68

עו"ד מאיר ברנע

159-5812801

רח' שושן  ,1גבעת טל

shoval38@zahav.net.il

מתנדבים
יו"ר ועד העדה
האתיופית

ת.ד 5953
151-8581351

איציק (אניו) לגסה

חב"ד ראש העין

אביגד עקיבא

2689659

151-5551521

חסד של אמת

שלמה נהרי

2681191

151-3311329

מעגל נשים -פעילות
למען הקהילה
נחלה – עזר ליולדת

אורלית יוסף
סימה עוקשי

רח' ג'ון קנדי 6635
Avigad770@gmail.com
בית העלמין

151-5511311
2685599

oranahari@gmail.com
orlity@barak.net.il

רח' השריון 55

סיירת תיקונים

זכי צאיג

151-1569591

עמותת פוש

אייל וולוביק
גלית כסה

אייל155-2106868 :
גלית159-3831515 :

שי"ל – שירות ייעוץ
לאזרח

אילה חדד

2685001
פקס:
2196011

אגף השיקום – משרד
הביטחון

ראובן גמליאל

2681389

ארגון נכי צה"ל

סמדר ( 09בית המתנדב
העירוני)
איילeyal.volovik@gmail.com :
גליתkesse@netvision.net.il :

רח' רש"י 091

ayala@rosh.org.il

תחום פעילות :בטחון

האגודה למען החייל

151-3821215

רמי אחרק

151-3218338

רח' סמדר ( 09בית
המתנדב העירוני)

Rami.rahak@gmail.com

שמוליק נבנהויז

159-6390150

רח' דיה  5גבעת טל

Shmil-n@bezeqint.net

151-3519096

רח' הסלע 536

orenadmoni@walla.com

151-9313829

רח' שבזי 51

זק"א והצלה

אורן אדמוני

יד לבנים

עובדיה שמחי

2689895

משמר אזרחי

אורי רונן
דורון בן צבי
יאיר מנגדי
שלי חתוכה

"מתמידים"
מתנדבי סיור
מתנדבי תנועה

151-1668351
151-8851188
151-1122335
151-3955506

בסיסי צה"ל
זכי צאיג

2169959

Ori.ronen@yahoo.com
benzvidoron@gmail.com
yair@rongal.com

151-1569591

basis_aviv@walla.com
רח' סמדר ( 09בית
המתנדב העירוני)

תחום פעילות :בריאות
גמ"ח תרופות

משה בן טובים
עודד חדד (גיזבר)

אסט"י – ארגון
סינדרום טורט ישראל

ענת אימבר

האגודה למלחמה
בסרטן

אברהם פורת

יד שרה

12-5118158

הרב נפתלי צוברה

2689633

אמונה

יונה היזמי

2681995
פקס
2689538

ויצו – תנועה
בינלאומית של נשים
מתנדבות לשיפור
החברה בישראל

אסתר אורן
ברכה פרח (רכזת
מתנדבות)

2160186
טלפקס3165525:

151-5551333

צה"ל  8מרפאת כללית

155-8898660

ת.ד  3265ראש העין
18369

159-3131125

רח' סמדר ( 09בית
המתנדב העירוני)

159-6609559

רח' שבזי 63

b-tovim@zahav.net.il
tsaisrael@gmail.com
אתר Tourette-syndrome.org.il

avrahamporat@013.net.il

תחום פעילות :נשים
159-1962502

רח' מעודה 2

אסתר אורן
159-9591263

משרד וביגודית :רח'
חרמון  ,09מקלט ,93
ראש העין ,טל16- :
 2160186פקס16- :
3165525
מועדון :רחוב עירית

ברכה פרח:
151-5529351

yonahizmi@gmail.com

26700@wizo.org
Bracha777@013.net

 ,92פינת הפרחים,
מקלט מס' 6
מועדון נשים – שכונת
אביב

בת-אל יפת עו"ס
קהילתית

151-3311823

רח' שבזי ( 92אגף
רווחה ,מחלקת קהילה)

batel@rosh.org.il

פורום נשים עירוני
ראש העין

אורלי מונק

151-1251596

"מועדונה" רח' ברקן ,9
נווה אפק

orlymunk@smile.net.il

תחום פעילות :נוער
בני עקיבא
הצופים
מחלקת הנוער
העירונית

רכז מחוז שרון
שומרון :עילי פלדמן
ראש שבט עוגן :יוחאי
תמיר
ליאת מוסרי – מנהלת
מחלקת הנוער
העירונית

תנועת הנוער העובד
והלומד

שי ניר

גמלאי ראש העין

16-2610120

159-6339385

16-2193158

151-1956599

טלפקס2682313 :

151-1211152

רח' שילה ( 90עירייה)

noar@rh.matnasim.co.il

159-1965953

תחום פעילות :גיל הזהב
שלום זהבי

2169959
פקס2109005 :

159-3681688

סנדרה

2686181

151-3665691

רח' סמדר ( 09בית
המתנדב העירוני)

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

חגית אהרוני

2689215

151-1159981

רח' שבזי 55

Ahagit74@gmail.com

צוות גימלאי צה"ל

אמיר פוריאן

155-5515135

151-1265603

רח' יסמין 5

purian@012.net.il

מתנדב :דני רזגור

159-6666650

סיגל צומעי (עו"ס)

151-1105619

של"ם -שירות לאומי
למבוגר

מאירה חסון – רכזת
מתנדבים

159-6358981

בית מורשת יהדות
תימן

ישורון רצאבי

159-6321511

דוד להב

151-1211568

קהילה תומכת

רח' שבזי 55

Sigal.tzumi@gmail.com
meirahs@walla.com

תחום פעילות :תרבות
רח' שבזי 10

הטלוויזיה הקהילתית
ארכיון היסטורי ומרכז
תיעוד ראש העין

יסכה רווה

נאמני יער קהילתי
ראש העין

טליה סמולש

159-6611511

מנהיגות סביבתית-
מחזור והפרדת פסולת

עדנה שאטי

151-5660260

בת עמי שירות לאומי

נעמי אלוני

5034880
פקס 2103182

159-6555256

Lahavdavid1@bezeqint.net
רח' שבזי 10

yiskaraveh@gmail.com

תחום פעילות :איכות הסביבה

תחום פעילות :שירות לאומי
טלפקס16-2689350:

159-9120516

taliatal@gmail.com
Shaty56@gmail.com

