
 פרט ומשפחהצוות 
 האגף לשירותים חברתיים

 

 אימייל טלפון נייד טלפון משרד ישובים תפקיד שם העו"ס
אפרת 
 אפרתי

 efrat@gush-etzion.org.il 050-4012098 02-9939936  האגףמנהלת 

שבע -בת
 שולץ

מזכירת האגף 
 וחשבת זכאות

 02-9939935 050-7823950 batsheva@gush-
etzion.org.il 

 shira@gush-etzion.org.il 052-5665996 02-9939937  חשבת זכאות שיר אפלקר

 /   /   /   /   /   /   /   / /   /   /   /   /    /   /   /   /   /    /   /   /   /   /   /   /   /   /    צוות מערב

 hadasl@gush-etzion.org.il 052-5859857 02-9939970  ראש צוות  הדס לויתן
ניעת עו"ס למ אורי שרמן

 אלימות 
 02-6329103 050-6524139 oris@gush-etzion.org.il 

עו"ס צרכים  אלה גרשון
 מיוחדים 

מערב  צמי"ד
 הגוש

02-9939938 050-7480442 ella@gush-etzion.org.il 

עו"ס צעירים  דנה גולדברג
 +/ ית"ד18

  054-4824105 danag@gush-etzion.org.il 

חבצלת 
 האוזר

עו"ס סדרי דין 
 ומשפחות

 chavi@gush-etzion.org.il 050-6860555 02-9939995 כפר עציון

מלווה משפ'  יראת מזרחי
"צעדים 

 ראשונים"

 02-9939964  yiratm@gush-etzion.org.il 

רכזת תחום  יסכה לנדאו
 זקנה

מרכז הגוש + 
 קידר

02-9939900 052-6071933 yisca@gush-etzion.org.il 

עו"ס מניעת  מור יפה 
 אלימות 

 02-6329104 050-7674211 mory@gush-etzion.org.il 

עו"ס  נטע אסולין
 משפחות

אלו"ש, נוו"ד, 
 גבעות, אלעזר

 052-4402595 nettaa@gush-etzion.org.il 

עו"ס  שירה זגדון
 משפחות

 etzion.org.il-shiraz@gush 050-4012070 02-9939943 בת עין

רכזת "צעדים  שרה סיאני
 ראשונים"

 02-9959418 
 

052-5681731 saras@gush-etzion.org.il 

וק לחעו"ס  שרית סלע
נוער מערב 

 קידר הגוש+
"ס ועוותקוע 

 משפחות

כרמי צור, ראש 
צורים, מגדל 

 עוז, 

02-9939903 055-6658895 sarits@gush-etzion.org.il 

 /   /   /   /   /   /   /   / /   /   /   /   /    /   /   /   /   /    /   /   /   /   /   /   /   /   /    צוות מזרח 

 baruchr@gush-etzion.org.il 050-6859950 02-6329117  ראש צוות  ברוך רבי 
אברהם 

 סנדק

עו"ס 
 משפחות

 avis@gush-etzion.org.il 054-2176791 02-9939954 תקוע, מיצד

לחוק עו"ס  איילה חן
נוער מז' 

הגוש +בת עין 
 ס משפ' ועו"

 ayalac@gush-etzion.org.il 054-6610002 02-9939976 קידר

 עו"ס מטר"א דעאל
 ומשפחות

 daelm@gush-etzion.org.il 052-3981920 02-9939902 פני קדם

 התמכרויות לי משכן-טל
 ומשפ'

הר גילה, איביי 
 הנחל

02-9939916 054-4990263 tallym@gush-etzion.org.il 

עו"ס סדרי דין  נילי שרלו
 יו"ר ועדותו

 02-9939944 054-5742113 nili@gush-etzion.org.il 

נעמי 
 רוזנבאום

מז' הגוש +  עו"ס קשישים
 כרמ"צ

02-9939955 054-4997285 naomir@gush-etzion.org.il 

עו"ס  עידן בן סימון
 התמכרויות 

  054-2331127 idanb@gush-etzion.org.il 

עו"ס  רבקי פרבר
 משפחות

שדה בר, מ. 
כפר עמוס, 
אלדד, 

מ.רחבעם, 
 נוקדים

02-995-9421 058-5232177 rivkaf@gush-etzion.org.il 

עו"ס צמי"ד  שרה ברהנו
 מז' הגוש

 sarab@gush-etzion.org.il 052-5600663 02-9959428 מזרח הגוש

 

mailto:shiraz@gush-etzion.org.il

