
אימיילעיר מגוריםטלפון ביתפלאפוןשםתפקיד

minhala.makor@gmail.comמעלה חבר052-5665859טל מיכל-אגלמזכירה

shalomoz@gmail.comאלון שבות054-5828371אוזורובסקי שלוםמורה

orisrael2@gmail.comתקוע052-8225774ש"אור ישראל הרב אימ"ר

aoren189@gmail.comאפרת050-73966199931886אורן הרב אברהםמ"ר

ornuza3@gmail.comכפר עציון050-7934227איבגי אורנהאם בית

054-5455379app.dov@gmail.comאפל עמינדברמש

jennyehrmann@gmail.comאפרת052-83932989931902ני'אפשטיין גמורה

sharonrenana@gmail.comתקוע052-3493900ארנרייך הרב שרוןמ"ר

058-5917100yoni3596@gmail.comאשכנזי יהונתןמדריך

yossi.makor@gmail.comאפרת052-5665276בוימל יוסיגיוס כספים

aviad.makor@gmail.comאפרת050-3499193בזק אביעד"השער"רכז 

yobillet@gmail.comכפר עציון052-3375013בילט יונתן ומנהל חינוכי1/7רכז 

michobh@gmail.comכפר עציון050-6868514בן חנן הרב  מיכאלמ"ר

 052-5568924rafaelbaror@gmail.comבראור רפאלמורה

binyaminbr@gmail.comירושלים050-5715001ברויאר בינימורה וסדר ערב

052-4235318ronib248@gmail.comברלין אהרן' רסדר ערב

052-3992634ברלין אריאל' רסדר ערב

gbraner@gmail.comאפרת050-90902329931923ברנר גילהמורה

cbraner@gmail.comאפרת055-22303089931923ברנר חייםמורה

050-3387921guygerasy@gmail.comראסי גיא'גמורה

054-7837342itaigabay789@gmail.comגבאי איתימדריך

054-2299481גוטליב שלו' רסדר ערב

ravdani@gmail.comירושלים054-6315664גוטנמכר הרב דנירמ

054-6751190luziguten@gmail.comגוטנמכר לוזימדריך

karen@guth.usאפרת052-37909749309380גות קרןמורה

054-2115887eyalgesu@gmail.comגזונדהייט איילמדריך

 054-6367008yaakovgimpel@gmail.comגימפל יעקב ס "עו

ganon12@gmail.comמעון054-2608193גנון אלירןמורה

eladgb@gmail.comכפר עציון052-7977819גרינברג אלעדאחראי בטחון

ysdvir@gmail.comאפרת053-8239031דביר יגאללבורנט פיזיקה

eitanholl@gmail.comכפר עציון052-8652944הולנדר איתןגיוס כספים

myhacohen@gmail.comרמלה050-4842500הכהן הרב מרדכירמ

050-7411712vazanaeyal@gmail.comואזנה איילמדריך

nmwert@gmail.comכפר עציון050-82293299935251וורטהיימר משה1/5רכז / מנהל פנימיה 

052-5213119yairush.w@gmail.comוייגלר יאירמדריך

limudim.makor@gmail.comביתר052-61466175808261ווייס מוריהמזכירה

mweiss180@gmail.comמעלה חבר052-8367787וייס מיכללבורנטית

054-3255229gavrielwa@gmail.comוייסרוזן גבריאלמורה

058-7478456ויינברג יובל' רסדר ערב

elyahuw@yahoo.comנווה דניאל054-3099939וינברג אלימורה

dov.makor@gmail.comתקוע050-52042679964682זינגר הרב  דובראש הישיבה 

zingerim@gmail.comתקוע050-3466626זינגר ישיפ"לפל

052-5687993חדד יניב' ררמש

shuki.makor@gmail.comירושלים050-6347821זקבך שוקימורה

052-8886981yakov.tabris@gmail.comטבריס יעקבס"עו

קרית ארבע054-7536995דן טהומטהתחזוקה

054-7571006טויטו רויטלמורה

 053-7230555didjes@gmail.comיסלזון ידידיהמורה

avikahan5@gmail.comאלון שבות050-6755796כהנא הרב אביעדמורה/ש"רכז רמ

yairmichl@gmail.comירושלים052-34660086537549לאוב יאיריועץ

oded563@gmail.comאלון שבות050-66516599938238לאוב עודדמורה

050-8529987Liorlavi613@gmail.comלביא ליאור' ררכז סדר ערב

ט"אלפון תשע
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052-5936331itayandrachel@gmail.comלוי איתימורה

luriabr@gmail.comאפרת050-7639001לוריא ברכיהולוגיסטיקה ורכש

054-2152214jennifer@segalmayer.comניפר'מאיר גמורה

ymoryosef@gmail.comכרמי צור054-6615516מור יוסף יעלמורה

054-5995942aviad02@gmail.comמוריה אביעד שלמהמורה

050-3019913michalm70@walla.comמזרחי מיכלמורה

clarameyara@gmail.comבת עין052-2791283מיארה קלרהאם בית

052-7789256lisamelamed@gmail.comמלמד ליסהמורה

053-2860288simonzmandel@gmail.comמנדל סיימוןמורה

050-7699142binmin0@gmail.comמנדלבאום בנימיןמורה

uriyana@gmail.comכפר עציון054-65375309935266נאור אוריהיועץ

052-6962111david4noy@gmail.comנוי דודמורה

zvikinn@gmail.comראש צורים054-3268450נוימן הרב צביקימ"ר

 054-4872667safoosh@gmail.comנכטיילר אליסףרכז יב

 nirnassi123@gmail.comאלון שבות054-8178841נשיא ניר מורה

050-5300321נתיב אוריאלמדריך

050-6946890aviya_az0@walla.comנתנאל אביהמורה

yonatan3355@gmail.comנווה דניאל054-20649290-722312007סגל יונתןמורה

053-2747433shneorse@gmail.comסגל שניאורמורה

eli.makor@gmail.comירושלים054-59071856792268סטניסלבסקי אלימורה יועץ ורכז בגרויות

shlomit.makor@gmail.comאלון שבות054-6700629עוזרי שלומיתספרנית

makor.bml@gmail.comראש צורים054-67006339935484פולק נעמימזכירה

050-6405505avrahamfish@gmail.comפישמן אברהםמדריך

papenahuel@gmail.comירושלים052-6744763פפה נהואלרמש

efraim1968@walla.comכרמי צור054-74977919960359פרז אפריםתחזוקה

050-8692765פרידמן אורימורה

zeevifr@gmail.comירושלים052-81091006525071פרידמן הרב זאבמורה

050-9407774פרנקל יובל' ררמש

tsiris@bezeqint.netירושלים050-91199726560393ציריס עמנואלמורה

052-3028874קוטלר אביאל' ררמש

kuperman.sara@gmail.comאלון שבות053-27724749931414קופרמן שרהמורה

052-3737837benayaook@gmail.comקירשנבוים בניהרכז חברתי והתנדבות

054-7703079קלומפס אלעזר' ררמש

054-8030993bnayakaniel@gmail.comקניאל הרב בניהמ"ר

054-7265104yoadkaplan@gmail.comקפלן הרב יועדמ"ר

058-6245573lisa@krinkin.co.zaקרינקין דבורהמורה

050-9407774פרנקל יובל' ררמש

050-7105122makorchaim22@gmail.comרובין אביגיוס כספים

054-3450907רוטשילד רועי' ררמש

052-5802681meirshimshoni@gmail.comשמשוני מאיר' רמ"ר

davidr.makor@gmail.comכפר עציון050-77995249935341רבינוביץ הרב דודראש הישיבה 

052-3115654daelrod@gmail.comרודריגז דעאלמורה

giladrozenb@gmail.comכפר עציון050-6347820רוזנברג הרב גילעדמנהל תיכון

 050-8431913yehudaroz@gmail.comרוזנברג יהודה' רסדר ערב

schwartz.chaim@gmail.comירושלים054-6801780שוורץ חייםמורה

accounts@makor-c.orgנווה דניאל054-5705096שטכלברג פועההנהלת חשבונות

050-9919244shayaschloss@gmail.comשלוס ישעיהסדר ערב

sarel.avi@gmail.comטלמון052-4767301שראל אביל"מנכ
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