רשימה זו הורדה מאתר
sharedlist.org.il
אנו מציגים עד  1000רשומות בחינם כדי
למנוע האקינג ועומס על המערכת ,אבל
משתפים בשמחה את הקובץ המקורי
למי שפונה במייל ומבקש  -אבל איך זה
שעוד לא שיתפתם את האתר
בפייסבוק? (:
אימייל

טלפון המרכז

שם מנהל/ת
המרכז

אזור

רשימת מרכזי
כתובת מרכז
צעירים ומרכזי ייעוץ
והכוונה ברשויות
המקומיות

heseg@walla.co
m

08-6343343
שלוחה 4

כרמית והבה

ב"ש והדרום מתנ"ס אילת ,רח'
חטיבת הנגב,אילת

אגף לפיתוח ההון
האנושי  -אילת

meytal_levi@wal
la.com

08-6585529,
054-8171846

מיטל לוי -רדקו

מתנ"ס ירוחם,רח'
צבי
בורנשטיין,ירוחם

אופק  -ירוחם

mallull2@walla.c
om

08-6550883,
08-6554769,
054-8171848

אשר מלול

ב"ש והדרום מרכז מסחרי )סמוך
לבנק
הפועלים(,רח' יגאל
אלון,דימונה

יעדים  -דימונה

Yonit118@walla.
co.il

08-9922801,
054-8171943

יונית ישי איבגי

ב"ש והדרום

רח' יוני  ,1מנהל
החינוך ,קומה ,2
אופקים

מרכז הון אנושי -
אופקים

heseg1@gmail.c
om

08-6729444,
054-8171853

ניסים בןדוד

ב"ש והדרום

רח' אפרים צור 30
אשקלון

מרכז לפיתוח ההון
האנושי  -אשקלון

saban50@walla.
com

08-8584778
שלוחה ,110
050-8558943

שלום סבן

ב"ש והדרום רח' ז'בוטנסקי בית
החייל  52ק .מלאכי

מרכז לפיתוח ההון
האנושי  -קריית
מלאכי

050-7537634,07 mzh@reshetneti
32532111
vot.org.il

עינת ביטון

ב"ש והדרום

רח' ירושלים ,6
נתיבות

מרכז צעירים -
נתיבות

arad.tzairim@gm
ail.com

08-9956066,
054-5242764

ג'ניה צובור

ב"ש והדרום

רח' רענן  ,9ערד

מרכז צעירים -
ערד

haskala@netivim
.org.il

08-6621801,
054-6689063

ליאת עזרן

רח' הדקל ,4
ב"ש והדרום
מתנ"ס ישן ,שדרות

נתיבים  -שדרות

haskala.gat@gm
ail.com

08-6811871

דנה פחימה

ירושלים

שדרות לכיש 12
קרית גת

מרכז תנופה -
קריית גת

simsim70@walla
.com

02-9909819

סימה יפרח

ירושלים סמטאת ויצו  ,1בית
שמש

סטארט-אין  -בית
שמש

6800119@gmail.
com

04-6800119

שימרית מזוז

ב"ש והדרום

צפון

המרכז לפיתוח
מתנ"ס חצור
בקומה העליונה ,ההון האנושי  -חצור

מרכז מסחרי חצור.
infohon@netvisio
n.net.il

04-8581406

צלילה פרנקל

המרכז לפיתוח
צפון רח' עזרא לניאדו 1
טירת הכרמל)מעל ההון האנושי  -טירת
הכרמל
תחנת משטרה(

hon_enushi@wal
la.com

04-6507702

ליאורה הדרי

רח' רמת עיזראל
 ,5מגדל העמק

המרכז לפיתוח
ההון האנושי -
מגדל העמק

hadas0822walla.
com

04-9917477

הדס עקיבא

צפון העצמאות  ,15עכו

המרכז לפיתוח
ההון האנושי  -עכו

04 9875783

אורית

)בית
הסטודנט-בי"ס בן
צבי )מצד ימין

המרכז לפיתוח
ההון האנושי -
שלומי

luck4you@gmail.
com

04-6571850

אריה ציליק

סמטת גולן  ,10מנהל מרכז צעירים
צפון
ההון האנושי -
רובע ח ,בית שירלי
נצרת עילית
לוי

@zoharbibas
walla.com

04-6482279

זוהר ביבס

צפון

בית החייל
והסטודנט ,שד'
הארבעה  35בית
שאן

מרכז ההון האנושי
 -בית שאן

@Yoma2198
walla.com

04-6797834/6

איציק פורטל

צפון

רח' תמר ,מורדות
טבריה ,צמוד
לסטקיית שמחה
ובניו

מרכז ההון האנושי
 -טבריה

wakidamir1@wal
la.com

04-9561958

וארד עאמר

צפון בית העם ,קומה ,2
ג'וליס

מרכז להשכלה
והכוונת חיימ"ש -
ג'וליס

young@maltar.c
o.il

04-9570698

מירי אליהו

צפון

רח' לוי אשכול
 ,444מעלות

מרכז לפיתוח הון
אנושי  -מעלות

moran_l@yaic.or
g.il

04-6524111

מורן לוי

צפון

שד' יצחק רבין
)מתחם יד
לבנים(,עפולה

מרכז לצעירים -
עפולה

sammoril@walla.
com

052-2822361

סלותי

צפון

המתנ"ס החדש
בשכונת חיילים
משוחררים,
שפרעם.

מרכז עירוני לייעוץ
והכוונה לחיימ"ש -
שפרעם

merkazor@walla
.com

04-6262160

אבשלום אברמוב

צפון

שכונת שזר ,רח' מרכז צעירים  -אור
עקיבא
ינסון עליזה

haderay@gmail.
com

04-6341102

הילה כהן

צפון

)רח' הרצל ,69
חדרה )בנין קצין
העיר לשעבר

מרכז צעירים -
חדרה

Kohavi11@walla
.com

04-9586884

מזל כוכבי

צפון

המרכז הון אנושי,
רח' האילנות ,7
כרמיאל

מרכז צעירים -
כרמיאל

צפון

צפון

talil@zefat.ac.il

04-6927830

טלי לגזיאל

צפון

הנשיא  ,10צפת

מרכז צעירים -
צפת

@Mercaz.zairim
gmail.com

04-8743405

סימה בוחבוט

צפון

רח' אלון  ,2קרית
ים

מרכז צעירים -
קרית ים

shlomi_bh@wall
a.co.il

04-6905588

שלומי בן הרוש

צפון

מתנ"ס ארתור
פוקס ,דויד רזיאל
8.

מתנ"ס ארתור
פוקס  -קריית
שמונה

5p5p5p@walla.c
om

04-9855044

משה שומרון

צפון

שד' העצמאות,
פינת התבור ,בנין
המדיעטק ,נהריה.

עיריית
נהריה-הכוונת
חימש  -נהריה

info@hamama.or
g.il

03-9074720/2

גיל אייזן

תל אביב והמרכז

רח' ועד ארבע
ארצות ,מתחם
ספורטק סירקין.

החממה  -פ"ת

5224455@gmail.
com

057-5224455

אלמוג אדונסקי

תל אביב והמרכז

רמת השרון – רח' יועץ ר' העיר לענייני
צעירים  -רמת
ביאליק 41
השרון

smadar@ashdod
.muni.il

08-8604024/8/9

סמדר איציקוביץ

כיוונים-רח' בני
תל אביב והמרכז
ברית פינת
ז'בוטינסקי אשדוד-
המכללה למנהל

כיוונים  -אשדוד

kfiraich@gmail.c
om

03-5090882

רייך כפיר

מרכז כיוונים
להצלחה -רח"
רהב  ,7בת ים

מרכז כיוונים
להצלחה  -בת ים

r.atidim@gmail.c
om

08-9314800

אורלי הלל

תל אביב והמרכז רח' רמז  80רחובות

מרכז עתידים -
רחובות

תל אביב והמרכז

tzeirum@kfaba.c
o.il

09-7640720

שרון ג'ורג'י

תל אביב והמרכז

מצב-מרכז צעירים מרכז צעירים  -כ"ס
בכפר סבא-רח'
גלר , 4כ"ס

info13@bthere.o
rg.il

09-8321460

עמק כהן

תל אביב והמרכז

"פסגות"  ,רח'
פינסקר  18בית
חבה ,נתניה) .מול
תחנה מרכזית(

מרכז צעירים -
נתניה

moritd@ramla.m
uni.il

073-2409730

מורית

תל אביב והמרכז

רח' הזית  ,4מרכז
קשתות לצעירים,
רמלה.

מרכז צעירים
רמלה  -רמלה

