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הנהלה
מזכירות

מדריכות
צוות

שם
עליזה אונגר
צילי לדרמן
רבקי מנשרוף
אסתי לייכטר
שלומית מלמד
רחל אסודרי
מיכל רבינוביץ

מינהל
זכאות

רכזות

עו"ס
משפחות

יוריו"ת

צרכים
מיוחדים

מירי בן אדיבה
פנינה ברנשטיין
נחמי סימן טוב
בת שבע פנחסי
רותי טורנהיים
שרה בלוי
אסתי לייכטר
לאה נולמן
בת שבע תמים
רוני פישמן
יואל ליבוביץ
צופיה איפרגן
אבישג אלחרר
שרה בצלאל
שני סגל
הגר גליק
ליזי אצלן
לא מאויש
שירה לשם
אלעד אלכביר
אפרת וולמן

עו"ס
לחוק

מרכז
עוצמה
ונושמים
אזרח
ותיק
נוער
צעירים
ותעסוקה

אמיר לוין
אהובה רוט
שרה פריד
מיכל רבינוביץ
שירה לשם
פנחס וייס
שרה דסקל
עשירה ישר
רחל ענתי
מיכל ניסנוב
ליבי גדול
אלי ימיני
מיה פדר
תמר וולף
יוסף חיים בלוי
חיה עינב צחי
נפתלי פלמן

צוות האגף לשירותים חברתיים-עיריית ביתר עילית
תפקיד
מנהלת האגף
מזכירת מנהלת האגף
מזכירת האגף
מזכירת שלוחת האגף
מדר"צ גבעה  Aגבעה B
מדר"צ צרכים מיוחדים
ואפוטרופסות
מדר"צ סדרי דין ועו"ס
משפחה
חשבת האגף
עובדת זכאות
עובדת זכאות
עובדת זכאות
עובדת זכאות
רכזת תחום מוגנות
רכזת התנדבויות
עו"ס משפחות
עו"ס משפחות
עו"ס משפחות
עו"ס משפחות
עו"ס משפחות
עו"ס משפחות
עו"ס משפחות
יו"ר וועדות
יו"ר וועדות
עו"ס אוטיזם וליקויי ראיה
עו"ס שיקום
עו"ס מש"ה גבעה A
וסדרי דין
עו"ס מש"ה גבעה B
עו"ס מרכז למשפחה-
צרכים מיוחדים
עו"ס לחוק הנוער גבעה B
עו"ס לחוק הנוער גבעה A
עו"ס לחוק הנוער
עו"ס לחוק סדרי דין
עו"ס לחוק סדרי דין
עו"ס משטרה וקהילות
עו"ס רכזת מרכז עוצמה
עו"ס נושמים
מלוות נושמים
מלוות עוצמה
רכזת תעסוקה-עוצמה
עו"ס מיצוי זכויות וקהילה
עו"ס אזרח ותיק
עו"ס אזרח ותיק
עו"ס יתד צעירים /מנהל
מרכז קשר
עו"ס יתד צעירות
עו"ס תעסוקה בתכנית
יתד

טלפון
02-5888-998
02-5888-998
02-5888-981
02-5888-957
02-5888-977
02-5888-984

אמייל
tzili@betar-illit.muni.il
tzili@betar-illit.muni.il
rivki@betar-illit.muni.il
estil@betar-illit.muni.il
mlshlomit@betar-illit.muni.il
rachel.a@betar-illit.muni.il

02-5888-985

michalr@betar-illit.muni.il

02-5888-983
02-5888-962
02-5888-988
02-5888-960
02-5888-949
02-5888-976
02-5888-957
02-5888-966
02-5888-955
02-5888-994
02-5888-992
02-5888-970
02-5888-991
02-5888-959
02-5888-975
02-5888-954
02-5888-993
02-5888-964
02-5888-995

miriba@betar-illit.muni.il
pninabr@betar-illit.muni.il
nehamis@betar-illit.muni.il
batsheva@betar-illit.muni.il
rutit@betar-illit.muni.il
sarahb@betar-illit.muni.il
estil@betar-illit.muni.il
Lean@betar-illit.muni.il
temimb@betar-illit.muni.il
Roni.f@betar-illit.muni.il
yoel@betar-illit.muni.il
tsofiya@betar-illit.muni.il
avishag@betar-illit.muni.il
sarabez@betar-illit.muni.il
shanis@betar-illit.muni.il
hagar@betar-illit.muni.il
lizi@betar-illit.muni.il
shiral@betar-illit.muni.il

02-5888-952
02-5888-967

elad@betar-illit.muni.il
efrat.v@betar-illit.muni.il

02-5888-974
02-5888-973
02-5888-989
02-5888-985
02-5888-995
02-5888-990
02-5888-953
02-5888-948
02-5888-979
02-5888-986
02-5888-956
02-5888-978
02-5888-987
02-5888-947
02-5888-961

amirl@betar-illit.muni.il
ahuvar@betar-illit.muni.il
sara.f@betar-illit.muni.il
michalr@betar-illit.muni.il
shiral@betar-illit.muni.il
paw@betar-illit.muni.il
sara.s@betar-illit.muni.il
ashira@betar-illit.muni.il
r.anati@betar-illit.muni.il
michal@betar-illit.muni.il
libby@betar-illit.muni.il
eli.y@betar-illit.muni.il
mayaf@betar-illit.muni.il
tamar.w@betar-illit.muni.il
y.blau@betar-illit.muni.il

02-5888-972
02-5888-951

chayaet@betar-illit.muni.il
naftali@betar-illit.muni.il

עו"ס התמכרויות
יהושע דסקל
02-5888-958
עו"ס התמכרויות
שרה דסקל
02-5888-953
לכל הגעה לאגף ,יש לתאם מראש עם העובד שאליו מגיעים !

yehoshua@betar-illit.muni.il
sara.s@betar-illit.muni.il

