אלפון תשע"ט
פלאפון
שם
תפקיד
052-5665859
אגל-טל מיכל
מזכירה
054-5828371
אוזורובסקי שלום
מורה
אור ישראל הרב אי"ש 052-8225774
ר"מ
050-7396619
אורן הרב אברהם
ר"מ
050-7934227
איבגי אורנה
אם בית
054-5455379
אפל עמינדב
רמש
052-8393298
אפשטיין ג'ני
מורה
052-3493900
ארנרייך הרב שרון
ר"מ
058-5917100
אשכנזי יהונתן
מדריך
052-5665276
בוימל יוסי
גיוס כספים
050-3499193
בזק אביעד
רכז "השער"
052-3375013
רכז  1/7ומנהל חינוכי בילט יונתן
050-6868514
בן חנן הרב מיכאל
ר"מ
052-5568924
בראור רפאל
מורה
050-5715001
ברויאר ביני
מורה וסדר ערב
052-4235318
ר' ברלין אהרן
סדר ערב
052-3992634
ר' ברלין אריאל
סדר ערב
050-9090232
ברנר גילה
מורה
055-2230308
ברנר חיים
מורה
050-3387921
ג'ראסי גיא
מורה
054-7837342
גבאי איתי
מדריך
054-2299481
ר' גוטליב שלו
סדר ערב
054-6315664
גוטנמכר הרב דני
רמ
054-6751190
גוטנמכר לוזי
מדריך
052-3790974
גות קרן
מורה
054-2115887
גזונדהייט אייל
מדריך
054-6367008
גימפל יעקב
עו"ס
054-2608193
גנון אלירן
מורה
052-7977819
גרינברג אלעד
אחראי בטחון
053-8239031
דביר יגאל
לבורנט פיזיקה
052-8652944
הולנדר איתן
גיוס כספים
050-4842500
הכהן הרב מרדכי
רמ
050-7411712
ואזנה אייל
מדריך
050-8229329
מנהל פנימיה  /רכז  1/5וורטהיימר משה
052-5213119
וייגלר יאיר
מדריך
052-6146617
ווייס מוריה
מזכירה
052-8367787
וייס מיכל
לבורנטית
054-3255229
וייסרוזן גבריאל
מורה
058-7478456
ר' ויינברג יובל
סדר ערב
054-3099939
וינברג אלי
מורה
050-5204267
זינגר הרב דוב
ראש הישיבה
050-3466626
זינגר ישי
לפל"פ
052-5687993
ר' חדד יניב
רמש
050-6347821
זקבך שוקי
מורה
052-8886981
טבריס יעקב
עו"ס
054-7536995
תחזוקה
דן טהומטה
054-7571006
מורה
טויטו רויטל
053-7230555
מורה
יסלזון ידידיה
050-6755796
כהנא הרב אביעד
רכז רמ"ש/מורה
052-3466008
לאוב יאיר
יועץ
050-6651659
לאוב עודד
מורה
050-8529987
ר' לביא ליאור
רכז סדר ערב

טלפון בית

עיר מגורים
מעלה חבר
אלון שבות
תקוע
אפרת
כפר עציון

9931902

אפרת
תקוע

9931886

אפרת
אפרת
כפר עציון
כפר עציון
ירושלים

9931923
9931923

אפרת
אפרת

ירושלים
9309380

אפרת

אימייל
minhala.makor@gmail.com
shalomoz@gmail.com
orisrael2@gmail.com
aoren189@gmail.com
ornuza3@gmail.com
app.dov@gmail.com
jennyehrmann@gmail.com
sharonrenana@gmail.com
yoni3596@gmail.com
yossi.makor@gmail.com
aviad.makor@gmail.com
yobillet@gmail.com
michobh@gmail.com
rafaelbaror@gmail.com
binyaminbr@gmail.com
ronib248@gmail.com
gbraner@gmail.com
cbraner@gmail.com
guygerasy@gmail.com
itaigabay789@gmail.com
ravdani@gmail.com
luziguten@gmail.com
karen@guth.us
eyalgesu@gmail.com
yaakovgimpel@gmail.com

מעון
כפר עציון
אפרת
כפר עציון
רמלה
9935251

כפר עציון

5808261

ביתר
מעלה חבר

9964682

נווה דניאל
תקוע
תקוע
ירושלים

ganon12@gmail.com
eladgb@gmail.com
ysdvir@gmail.com
eitanholl@gmail.com
myhacohen@gmail.com
vazanaeyal@gmail.com
nmwert@gmail.com
yairush.w@gmail.com
limudim.makor@gmail.com
mweiss180@gmail.com
gavrielwa@gmail.com
elyahuw@yahoo.com
dov.makor@gmail.com
zingerim@gmail.com
shuki.makor@gmail.com
yakov.tabris@gmail.com

קרית ארבע

6537549
9938238

אלון שבות
ירושלים
אלון שבות

didjes@gmail.com
avikahan5@gmail.com
yairmichl@gmail.com
oded563@gmail.com
Liorlavi613@gmail.com

לוי איתי
מורה
לוריא ברכיהו
לוגיסטיקה ורכש
מאיר ג'ניפר
מורה
מור יוסף יעל
מורה
מוריה אביעד שלמה
מורה
מזרחי מיכל
מורה
מיארה קלרה
אם בית
מלמד ליסה
מורה
מנדל סיימון
מורה
מנדלבאום בנימין
מורה
נאור אוריה
יועץ
נוי דוד
מורה
נוימן הרב צביקי
ר"מ
נכטיילר אליסף
רכז יב
נשיא ניר
מורה
נתיב אוריאל
מדריך
נתנאל אביה
מורה
סגל יונתן
מורה
סגל שניאור
מורה
מורה יועץ ורכז בגרויות סטניסלבסקי אלי
עוזרי שלומית
ספרנית
פולק נעמי
מזכירה
פישמן אברהם
מדריך
פפה נהואל
רמש
פרז אפרים
תחזוקה
פרידמן אורי
מורה
פרידמן הרב זאב
מורה
ר' פרנקל יובל
רמש
ציריס עמנואל
מורה
ר' קוטלר אביאל
רמש
קופרמן שרה
מורה
רכז חברתי והתנדבות קירשנבוים בניה
ר' קלומפס אלעזר
רמש
קניאל הרב בניה
ר"מ
קפלן הרב יועד
ר"מ
קרינקין דבורה
מורה
ר' פרנקל יובל
רמש
רובין אבי
גיוס כספים
ר' רוטשילד רועי
רמש
ר' שמשוני מאיר
ר"מ
רבינוביץ הרב דוד
ראש הישיבה
רודריגז דעאל
מורה
רוזנברג הרב גילעד
מנהל תיכון
ר' רוזנברג יהודה
סדר ערב
שוורץ חיים
מורה
שטכלברג פועה
הנהלת חשבונות
שלוס ישעיה
סדר ערב
שראל אבי
מנכ"ל

052-5936331
050-7639001
054-2152214
054-6615516
054-5995942
050-3019913
052-2791283
052-7789256
053-2860288
050-7699142
9935266 054-6537530
052-6962111
054-3268450
054-4872667
054-8178841
050-5300321
050-6946890
0-722312007
054-2064929
053-2747433
6792268 054-5907185
054-6700629
9935484 054-6700633
050-6405505
052-6744763
9960359 054-7497791
050-8692765
6525071 052-8109100
050-9407774
6560393 050-9119972
052-3028874
9931414 053-2772474
052-3737837
054-7703079
054-8030993
054-7265104
058-6245573
050-9407774
050-7105122
054-3450907
052-5802681
9935341 050-7799524
052-3115654
050-6347820
050-8431913
054-6801780
054-5705096
050-9919244
052-4767301

אפרת
כרמי צור

בת עין

כפר עציון
ראש צורים
אלון שבות

נווה דניאל
ירושלים
אלון שבות
ראש צורים
ירושלים
כרמי צור

itayandrachel@gmail.com
luriabr@gmail.com
jennifer@segalmayer.com
ymoryosef@gmail.com
aviad02@gmail.com
michalm70@walla.com
clarameyara@gmail.com
lisamelamed@gmail.com
simonzmandel@gmail.com
binmin0@gmail.com
uriyana@gmail.com
david4noy@gmail.com
zvikinn@gmail.com
safoosh@gmail.com
nirnassi123@gmail.com
aviya_az0@walla.com
yonatan3355@gmail.com
shneorse@gmail.com
eli.makor@gmail.com
shlomit.makor@gmail.com
makor.bml@gmail.com
avrahamfish@gmail.com
papenahuel@gmail.com
efraim1968@walla.com

ירושלים

zeevifr@gmail.com

ירושלים

tsiris@bezeqint.net

אלון שבות

kuperman.sara@gmail.com
benayaook@gmail.com
bnayakaniel@gmail.com
yoadkaplan@gmail.com
lisa@krinkin.co.za
makorchaim22@gmail.com

כפר עציון
כפר עציון
ירושלים
נווה דניאל

meirshimshoni@gmail.com
davidr.makor@gmail.com
daelrod@gmail.com
giladrozenb@gmail.com
yehudaroz@gmail.com
schwartz.chaim@gmail.com
accounts@makor-c.org
shayaschloss@gmail.com

טלמון

sarel.avi@gmail.com

