רשימת מרצים למאגר מנחים ומדריכים למתן שירותים לגיל הרך
 הנחיית קבוצות הורים.א

מספר טלפון כתובת מייל
23928211
942314907
21370846
68659580
203363007
66597154
580512077-פ.ח
15511769
12271995
40198178
300570603
אין
22105381
255554619
39015318
33989427
15633134
241492417
580027209-פ.ח
34123380
580592160-פ.ח
52821709
36456366
25129867
22553531
40962391
24343570
2387863
580070704-פ.ח
34645523
39977236
580577617-פ.ח
13897673
55634232
29509304
200592483
25523663

erella1968@gmail.com
anharsidawi@hotmail.com
salit6@gmail.com
aliza1717@gmail.com
nnoor93@hotmail.com
batelili3@gmail.com
info@merkaz-shefer.org
bartuvj@gmail.com
malit654@gmail.com
shlomiteyal@gmail.com
nazek.bashiti@huji.ac.il
tnufa@mby.co.il
shirayar@gmail.com
noablech@yahoo.com
horut.herut@gmail.com
olee.menachem@gmai.com
isella.kn@gmail.com
taliavi14@gmail.com
esterb@m-adler.com
orlykuzin@walla.com
info@goshen.org.il
moria210@gmail.com
ornatanami@gmail.com
shlomit.ohana@gmail.com
avim42@gmail.com
info@danarozen.co.il
tsipybs@gmail.com
miriabaris@gmail.com
office@bily.org.il
amal.nasir@gmail.com
hilla778@gmail.com
dl5004559@gmail.com
el.ayeka@gmail.com
hayaneeman@gmail.com
hnoam@012.net.il
malak.othman@hotmail.com
Bhmoriya@jerusalem.muni.il

050-5923262
054-7943105
050-9166762
054-6680800
052-2216034
058-6778090
052-3340624
050-5229797
052-7112371
050-4505048
054-5260422
02-5372198
052-3476096
058-5350915
050-1640186
050-2404105
054-6751322
052-8977384
02-6415869
052-8302261
02-5907011
054-7830270
052-4285753
054-5701631
054-4777136
054-2473074
052-7113300
050-4982245
02-6333345
054-9270138
050-9772360
053-3123112
054-4578044
052-3326419
052-2870461
054-5672976
054-8435127

שם המציע
אראלה בר דרור
סידאווי אנהאר
סלעית בן דרור
עליזה שני
נבאל נור
בתאל אמסטר
עמותת מרכז שפר
ברטוב יהודית
מלכא טובי
שלומית ליבר
נאזק בשיתי
מרכז תנופה
שירה ירון
בלך נועה
רויטל הניג שניר
אהלה שר מנחם
קנישקווי איסלה
טליה יהושע
מכון אדלר
אורלי קוזין מלאכי
עמותת גושן
שמידע מוריה
אורנה תנעמי גרמי
שלומית אוחנה
אבי מור
דנה בן ישי רוזן
ציפי שוב
ברייס מרים
בית לכל ילד
נאסר אשקר אמל
הילה רשף קליין
 דוד לוי- מכון זכינו לגדול
 דר' איתן לבוב- אייכה
חיה נאמן
רויטל גזית
עותמאן מלאק
לאה פרידרויצר

רשימת מרצים למאגר מנחים ומדריכים למתן שירותים לגיל הרך
 או הורים וילדים/  הפעלות לילדים ו.ב

מספר טלפון כתובת מייל

שם המציע

erella1968@gmail.com
29428211
80894090 suzyghosheh@hotmail.com
204660088
malikmte@gmail.com
15509797
moore05276@gmail.com

050-5923262
054-3350574
052-2914750
052-7636531

אראלה בר דרור
סוזן שוראפא
מאלק נאבולסי
מרים מור

66108622
rivki74@gmail.com
200317063
achinoamts@gmail.com
34866681
laraodeh@outlook.com
300191970
eman1986@live.com
21370846
salit6@gmail.com
66597154
batelili3@gmail.com
24539785
nnatias@gmail.com
25927427
suad23@hotmail.com
314451402
mybabyoga@gmail.com
32930125
dorittri@walla.com
61987251
yifatnev@gmail.com
59807404
rdocare@gmail.com
301680302 bd0527173174@gmail.com

052-7653540
054-6553363
058-7808271
054-9200533
050-9166762
058-6778090
050-4981188
054-7317222
054-5765702
054-5854437
050-7324700
054-8478270
052-7173174

שכטר רבקה
אחינועם צאושו
עודה לארה
אימאן איסמעיל אבו עיד
סלעית בן דרור
בתאל אמסטר
נירית אטיאס
סועאד בדראן מתולי
אילנה אסייג
דורית בוחניק
יפעת נווה שלום
רוט רונית
ברכה דנצינגר

308219674 tendertouch@mehadrin.net
36492148
shaninazuf@gmail.com
316723485
gilatr31@gmail.com
52813490
saramaor1@gmail.com
52642048
nogashahar1@gmail.com
203041421
Adini139@gmail.com
327396354
dvoraguetta@gmail.com
219352044
shiraeisen@gmail.com
27874023
galilavi70@gmail.com
38677076
tgriffel@gmail.com
60740313
noashochat@gmail.com
313479156
5803776@gmail.com
29060449
orit_ye@hotmail.com

052-7649093
054-3392437
052-7138968
054-9412325
053-4329288
052-7618742
050-4324325
054-5837360
0545-451445
054-6249695
052-4599245
054-3045627
054-9100205

אביגיל נחם
שני וייסמן
גילה לדרמן
שרה לנדאו
נגה שחר
עדינה טירנאור
דבורה גואטה
בורנשטיין שירה
גלי לביא
טלי גינסבורג
נוריאל נועה
מרים ברבי
אורית ירושלמי

odelyaavrami@gmail.com

054-2315128

moria210@gmail.com

054-7830270

304907736
52821709

אודליה אברהמי
מוריה שמידע

38543773
ela.reshef@gmail.com
29511144 mayahofman7@gmail.com
15246358
ruthtmason@gmail.com
580070704-פ.ח
office@bily.org.il
580617223 פ.ח
shneor@latepe.org.il
56805450
saraf@okmail.co.il
57129835
k030556@bezeqint.net
21396718
idit.stein@gmail.com
39472204
yafficar@gmail.com
304939507
58344383
malca10@actcom.co.il
36994945
anat.asody@gmail.com
57955676
shir62@bezekint.net
34207084
yogidudu@gmail.com
80497852
shaeban63@hotmail.com
200592483 malak.othman@hotmail.com
24702862
ra2dajaber@gmail.com
58400769
7170969@gmail.com
308510221 ihabqonbar93@gmail.com
300638426 amal-obeidi@hotmail.com

050-6872482
050-3479379
054-8115580
02-6333345
054-7657802
548469073
052-7133723
054-6631970
052-6996917
054-8469576
052-76280910
054-5833101
050-3021686
055-6665391
052-7046457
054-5672976
052-2878006
052-7170969
052-6311225
054-7647211

רשף ועקנין אלה
מאיה הופמן נוימן
רות מייסון
עמותת בית לכל ילד
עמותת לתת פה
אסתר קרייזר
מירב קואן
עידית איבלר שטיין
יפי כרמל
רבקה קילה גרינוולד
מלכה שידלובסקי
ענת אסודי
יניטה אקרמן
דודו חקימיאן
סוהאד שעבאן
עותמאן מאלק
ראידה ג'אבר
אסתר רוזנטל
איהב כונבר
עוביידי עיסווי אמאל

עיסוי תינוקות ,בייבי יוגה
פסיכודרמה
נטורופת
מוגנות מינית
שעת סיפור
עיסוי תינוקות ,פעילות במוסיקה ותנועה
מוגנות מינית והפעלה באומנות
הדרכת הורים
טיפול במוסיקה
טיפול בתנועה
עיסוי תינוקות ,הפעלות להורים וילדים
פסיכודרמה
בייבי יוגה ,עיסוי תינוקות ,הפעלה במוסיקה
יועצת שינה ,עיסוי תינוקות
הפעלה בתנועה ומוסיקה
בייבי יוגה ,רפלקסולוגיה
בובנאית
עיסוי תינוקות ,בייבי יוגה
ליצנית רפואית ,שעת סיפור
תרפיה במוסיקה
פילאטיס
הפעלה במוסיקה ותנועה
הפעלה בתנועה
מטפלת ריגשית בתנועה ומחול
פיזותרפיסטית
עיסוי תינוקות
פיזותרפיסטית לבריאות האישה
עיסוי תינוקות ,בייבי יוגה
הפעלה במוסיקה ותנועה
הפעלות להורים וילדים
הפעלה בתנועה ומוסיקה
עו"ס ,הדרכת הורים

עיסוי תינוקות ,רפסולוגיה
עיסוי תינוקות ,נוטורופטית ,שיאצו
עיסוי תינוקות ,גישת פיקלר ,גישת RIE
הנחית קבוצות והדרכת הורים
מוגנות מינית
אומנות ויצירה
מדריכת פילאטיס ,עיסוי תינוקות בייבי יוגה
יועצת שינה
הפעלות להורים וילדים בשילוב משחק
הפעלה במוסיקה
הפעלה במוסיקה
מדריכת פילאטיס
הפעלה באומנות ויצירה
יוגה
שעת סיפור
קלינאית תקשורת
סדנת צחוק
הפעלה באומנות ויצירה
הפעלה במשחק
הפעלה במשחק

רשימת מרצים למאגר מנחים ומדריכים למתן שירותים לגיל הרך
ג .הרצאות ,קורסים וסדנאות להורים ו  /או לאנשי מקצוע

שם המציע
בן דרור אראלה

מספר טלפון כתובת מייל
erella1968@gmail.com 050-5923262

דישי אסתר
ליאת רוקח זמרוני )בשביל ההורות(

d0527127128@gmail.com 052-7127128
liatr20@gmail.com 054-3199929

עמותה ירושלמית לקידום החינוך
מלכא יוכבד ברגוס
אהרון ברנדווין
מאיר שרה
הדיל זאענין
עוביידי עיסווי אמל
פתחיה  -מוסד לחינוך מיוחד
עותמאן מאלק
יעל זהבי זינגר
בתאל אמסטר
דנחי יוכבד
איריס גרינשפון -כפית ירוקה בע"מ
זהר בן דור

haifa_college@hotmail.com 02-5853820
0533115637m@gmail.com 053-3115637
ab0504175593@gmail.com 050-4175593
052-7675261
hadeel-zaanen@hotmail.com 054-6324668
amal-obeidi@hotmail.com 054-7647211
ganim@ganimm.co.il 02-6268888
malak.othman@hotmail.com 054-5672976
yulit10@gmail.com 054-2290306
batelili3@gmail.com 058-6778090
0548414745@imahut.org.il 054-8414745
iris@bezeqint.net 054-6682288
bendorzohar@gmail.com 054-2489344

אבי מור
אילנה אסייג
דורית בוחניק
נאבל נור
מירי שמני
קנדל דפנה
בורג רינת
דורית פרי
ארגון בטרם
יהודית ברטוב
סייג שופן יעל

avim42@gmail.com 054-4777136
mybabyoga@gmail.com 054-5765702
dorittri@walla.com 054-5854437
nnoor93@hotmail.com 052-2216034
052-7162030
dafno50@gmail.com 058-7864861
rinat@rinatburg.co.il 054-6508508
prigat@netvision.net.il 052-2631262
fabisr@beterem.org 054-2437874
bartuvj@gmail.com 050-5229797
yael.laure@gmail.com 050-7857093

malit654@gmail.com
info@matkonia.co.il
shlomo.sadeh@gmail.com
el.ayeka@gmail.com
meital569@gmail.com

053-5050680
054-5655232
054-2003262
054-4578044
054-5378666

gilatr31@gmail.com 052-7138968

מלכא טובי
ראסילי עדי
שלמה שדה
 דר' איתן לבוב- אייכה
מיטל בורנשטיין
גילה לדרמן
לוינגר עטרת
המכון הדמוקרטי
פאוזיה סאלח

malachi1@kiryat4.org.il 052-4295547
di@democratic.co.il 03-7412729
fawziah.nutri@gmail.com 052-6543211
052-7838186
yoelandruth@gmail.com 054-8451422
Bhmoriya@jerusalem.muni.il 054-8435127
shaninazuf@gmail.com 054-3392437
office@bily.org.il 02-6333345
office@rotem.center 072-2119500
avigador.kaner@gmail.com 054-4380444
aleh-jr@aleh-israel.org 02-5011000
saramaor1@gmail.com 054-9412325

יהושוע רות
לאה פרידרויצר
וייסמן שני
 בית לכל ילד- עמותה
מרכז רותם לטיפול רב תחומי
(אביגדור קנר )טלסבר ייעוץ בע"מ
מרכז עלה
שרה לנדאו

yafit.argaman@gmail.com 052-8941460
ruthmason@gmail.com 054-8115580
dvoraguetta@gmail.com 052-4324325

יפית ארגמן
רות מייסון
דבורה גואטה

avigailphoto@gmail.com 054-4764849
center@dignity.org.il
main@lionorljlm.co.il
info@goshen.org.il
esterb@m-adler.com
shiraeisen@gmail.com
abed.mahamed@mail.huji.ac.il
riham@mati.org.il
shiraekerman@gmail.com
yair@shaag.com
einat.wultz@gmail.com
info@medic-w.co.il
naomiraz6@gmail.com
tgriffel@gmail.com
miriabaris@gmail.com
olee.manachem@gmail.com

052-2423644
02-6400600
02-5907011
02-6415869
054-5837360
052-6423386
02-6794242
054-4472288
02-9709666
050-4136083
052-2982711
054-7791003
054-6249695
050-4982245
050-2404105

אביגיל פפרנו באר
המרכז הישראלי לכבוד האדם
מד"א
עמותת גושן
מכון אדלר
ברונשטיין שירה
מוחמד עבד אלסלם
 מרכז טיפוח יזמות,מט"י
שירה אקרמן פריטל
שא"ג
עינת וולץ
עולם הרפואה
נעמי רז
טלי גינסבורג
ברייס מרים
(שר מנחם אהלה )אולי

anabella@anabella-sh.com
moriashmeeda@gmail.com
shirayar@gmail.com
dl5004559@gmail.com
tgriffel@gmail.com

09-7659241
054-7830270
052-3476096
053-3123112
054-6249695

שקד אנאבלה
מוריה שמידע
שירה ירון
הרב דוד לוי וזכינו לגדל
טלי גליקסמן

shlomit.ohana@gmail.com 054-5701631

שלומית אוחנה

isella.kn@gmail.com 054-6751322
info@danarozen.co.il 054-2473074
ganim@ganimm.co.il 02-6268888
ornatanami@gmail.com 052-4285753

קנישקווי איסלה
דנה בן ישי רוזן
 בית יעקב- שתילי אריה

keren@kerensadan.co.il 054-9792718
shneor@latetpe.org.il 054-7657802

תנעמי אורנה
קרן סדן
לתת פה

cganot.adm@gmail.com 054-3168100
btnooa@gmail.com 052-8306692

גנות אדמוני חנה
נעה לית

orlykuzin@walla.com 052-8302261
tsipybs@gmail.com 058-7113306
odelia.hoffman@gmail.com 058-7598884

אורלי קוזין מלאכי
ציפי שוב
אודליה הופמן חרזי

salit6@gmail.com
nurit-tenne@013net.net
tshachor@ff-yt.org
info@merkaz-shefer.org
maayanltov@gmail.com
kerenor@gmail.com
orithakolbaguf@walla.co.il
naama.vilkanski@gmail.com

סלעית בן דרור
טלטנא נורית
ציפורה שחור
עמותת מרכז שפר
מעין זילברברג
קרן חדד טאוב
אורית ביבי ספאני
וקסמן נעמה

shaeban63@hotmail.com
anharsidawi@hotmail.com
nazek.bashiti@huji.ac.il
amal.nasir@gmail.com
wafaherbawi@yahoo.com
said.1999.t@gmail.com
hananel8@gmail.com
maice.awadalla@gmail.com

050-9166762
054-4764794
052-3222042
052-3340624
052-4331211
050-5640770
054-2103355
054-4339338
052-7046457
054-7943105
054-5260422
054-9270138
054-7589411
050-5275439
050-5834678
054-3810106

סוהאד שעבאן
סידאווי אנהאר
בשיתי נאזק
נאסר אשקר אמל
חרבאווי וופאא
טוויל סהיר
הרב חננאל רוס
(מייס גמאל עודאללה )נאצר אלאדין

עוסק
מורשה/
23928211
33077116
ח.פ38625166 -
ח.פ580449718 -
309987832
39526090
301346284
203556972
300638426
ח.פ580266971 -
200592483
43061308
66597154
36005924
ח.פ515347698-
29729456

תחומי התמחות
הדרכת הורים ,הנחיית קבוצות ,עיסוי ,ליווי
התפתחותי ,בייבי יוגה
פיענוח ציורי ילדים ,הדרכות צוותים
חינוכים
הנחית קבוצות והדרכת הורים
הנחית קבוצות והדרכת הורים )מיועד גם
למגזר הערבי(
הדרכת הורים
הדרכת הורים
טיפול בגישת DIR
הדרכת הורים
מרפא בעיסוק
התפתחות הילד
תוכנית שוורץ ,קלינאית תקשורת ,מיניות
דיאטנית
הדרכת הורים וצוותים ,עו"ס
הדרכת הורים וצוותים
אורך חיים בריא
יוגה ,עיסוי תינוקות
הדרכת הורים וצוותים ,עו"ס

22553531
מוסיקה ויוגה
314451402
יועצת שינה ומדריכת הורים
32930125
203368007
302829981
32453235
28408425
ח.פ58395450-
ח.פ580269645-
15511769
15344625

קלינאית תקשורת
תרפיה במוסיקה
יועצת זוגית
יועצת עסקית
ייעוץ ופיתוח ,עו"ס
מרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים
תוכנית שוורץ ,הדרכת צוותים
תזונאית

13901814
37166238
34336842
13897673
302830781

הנחיית צוותים והדרכת הורים
תזונאית
הנחית הורים וצוותים
הנחית הודים וצוותים
קלינאית תקשורת
תרפיה במוסיקה

316723485
13904154
ייעוץ שינה וסדנאות לתואמים
ח.פ 580330660-פיתוח מודלים בתחום החינוך
86968195
תזונאית
13715271
25523663
36492148
ח.פ580070704-
ח.פ515649168-
ח.פ514860881-
ח.פ580265155-
52813490
25115775
15246358
327396354
39268040
ח.פ 513608505
ח.פ589104751-
ח.פ 580593160-
ח.פ 580027209
21935044
203404603
580193548
21629209
ח.פ512211035-
31791874
ח.פ558246419-
13134903
38677076
23878630
33989427

הדרכת הורים
הנחית קבוצות והדרכת הורים
ליצנית רפואית ,שעת סיפור
הנחית קבוצות והדרכת הורים
מיניות
גישור ,סדנאות לאבות
הכשרת צוותים
פילאטיס ופעילות גופנית
הדרכת הורים וצוותים -תוכנית שוורץ לגיל
הרך
הנחית הורים וצוותים ,עיסוי תינוקות
מטפלת ריגשית בתנועה ומחול
צלמת
מגזר ושוויון בין המינים
עזרה ראשונה
קידום בריאות ורווחת הילד בקהילה
הנחיית הורים וצוותים
פיזתרפיסטית לבריאות האישה
בריאות הציבור )אח בבית חולים(
תעסוקה וטיפוח יזמות
עו"ס ,טיפול באומנות
קורסי עזרה ראשונה
קלינאית תקשורת
עזרה ראשונה
הנחית קבוצות
פיזותרפיסטית לבריאות האישה
הנחית קבוצות ומנחת הורים
הנחית קבוצות והדרכת הורים

11584091
אדלר ,הנחית קבוצות והדרכת הורים
52821709
עו"ס ,הדרכת הורים
22195381
שיטת אלבאום ,וויסות חושי
ח.פ 580577617-מנחה קבוצות והדרכת הורים
33694175
עיסוי תינוקות ,בייבי יוגה
הנחיית קבוצות והנחית הורים ) M.Aבגיל
25129867
הרך(
פסיכותרפיסטית ,הנחיית קבוצות
11228897
40962391
מנחה להורות בריאה
ח.פ 580194785-מרכז פדגוגי בית יעקב
הנחית הורים וצוותים
36456366
27355098
פילוסופיה
ח.פ  580617223מוגנות מינית
הנחית הורים וצוותים ,עו"ס ,התמחות
66165911
בתאומים
36388973
פיזותרפיסטית
הנחית הורים ,עו"ס
34123380
24343570
הנחית הורים וצוותים ,עו"ס
33269994
רפואה משלימה
פסיכטתרפיסטית ,מטפלת במוסיקה ,CBT
21370846
ייעוץ מיני
27453885
דיכאון אחרי לידה
58368796
הנחיית הורים וצוותים ,יועצת חינוכית
ח.פ 580512077 -הדרכה הורים
300593795
יועצת שינה
32289175
יועצת זוגית
58902453
הדרכת הורים וצוותים
36142123
עו"ס ,הנחיית קבוצות והדרכת הורים
הדרכת הורים
80497852
942314907
הדרכת הורים
300570603
הדרכת הורים
34645523
הדרכת הורים
86031648
הדרכת הורים
81077372
הוראה
201648532
פסיכולוג קליני
203649264
הדרכת הורים

רשימת מרצים למאגר מנחים ומדריכים למתן שירותים לגיל הרך
ד .הדרכה וטיפול בתחומי הבריאות

שם המציע

מספר טלפון כתובת מייל

יעל זהבי זינגר
מאיר שרה
נבאל נור
מירי שמני
מרכז רותם לטיפול רב תחומי
עוביידי עיסווי אמל
פתחיה  -מוסד לחינוך מיוחד
עותמאן מלק
דבורה גואטה
נעה לית
שמידע מוריה
בתאל אמסטר
שירה פריטאל -אקרמן
אורלי קוזין מלאכי
מיטל בורנשטיין
גילה לדרמן
איהאב קומבר
סוזן שוראפא
סועאד בדראן מתולי

yulit10@gmail.com 054-2290306
052-7675261
nnoor93@hotmail.com 052-2216034
052-7162030
office@rotem.center 072-2119500
amal-obeidi@hotmail.com 054-7647211
ganim@ganimm.co.il 02-6268888
malak.othman@hotmail.com 054-5672976
dvoraguetta@gmail.com 050-4324325
btnooa@gmaill.com 052-8306692
moria210@gmail.com 054-7830270
batelili3@gmail.com 058-6778090
shirackerman@gmail.com 054-4472288
orlykuzin@walla.com 052-8302261
meital569@gmail.com 054-5378666
gilatr31@gmail.com 052-7138968
ihabqonbar93@gmail.com 052-6311225
suzyghosheh@hotmail.com 054-3350574
suad23@hotmail.com 054-7317222

fawziah.nutri@gmail.com 052-6543211
פאוזיה סאלח
מייס גמאל עודאללה )נאצר אלאדין( maice.awadalla@gmail.com 054-3810106
haneen_jana@hotmail.com 054-8084722
עבידי חנין

עוסק
מורשה /פטור

תחומי התמחות

דיאטנית
43061308
הדרכת הורים גישת DIR
301346284
203368007
קלינאית תקשורת
תרפיה במוסיקה
302829981
ח.פ 515649168-מרכז לטיפול רב תחומי במיניות
300638426
מרפא בעיסוק
ח.פ 580266971 -התפתחות הילד
תוכנית שוורץ ,קלינאית תקשורת ,מיניות
200592483
תרפיה בתנועה ומחול
327396354
פיזותרפיסטית
36388973
עו"ס ,תרפיה באומנות
52821709
עו"ס ,תרפיה בתנועה
66597154
עו"ס ,תרפיה באומנות
21629209
עו"ס ,אימון אישי ,הנחיית קבוצות
34123380
קלינאית תקשורת
302830781
316723485
תרפיה במוסיקה
ריפוי בעיסוק
308510221
עו"ס ,פסיכודרמה
80894090
עו"ס ,פסיכודרמה
25927427
תזונאית
86968195
פסיכולוגית
203649264
עו"ס
35878909

