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ניידבתי ספראזוררכזת

ירושליםאורטל שלמה
אמית מעלה אדומים, צביה יצירתית ירושלים, אולפנת פסגת זאב, 

אולפנת טליה, צביה מעלה אדומים, בית שולמית.
0508440594

0508884562אור תורה, אולפנת עופרה.ירושליםאביגיל חורי

0508440567אולפנת חורב, האולפנה לאומנויות, אוולינה, הרטמן.ירושליםיעל טרייטל

0508440014צביה כוכב יעקבירושליםנעמי ג’נה

0508440546צביה ירושלים, אולפנת אוריה, ראש צורים, קריית ארבע, נווה חנה.ירושלים, בית שמשחן בן שלום

יוכי חדד
בית שמש, ראשון לציון, 

ירושלים
0508844094נגה, גילה, אהבת ישראל ב”ש, אמי”ת שחם, צפירה.

0508440561נתיב האולפנה, שעלבים, אמית מודיעין, אורות מודיעין, אולפנת אלעד.ראשון לציון, מודיעיןמוריה ברוכין

0508440574אור חנה, זבולון ראש העין, ישורון פתח תקווה.קריית אונו, לוד, תל השומראושרית מואטי

0508440562צפרייה, צייטלין, יבנה חולון, בית וגן בת ים, ראשית תל אביב, פלך. תל אביב, חולון, בת ים.עדן דיגה

תמר אברהם
פתח תקווה, רמת גן, רמת 

השרון
תיכון הרואה, שלהבת שוהם, אמית גבעת שמואל, צביה לוד, הדר 

גנים פתח תקווה, דרכי נעם, נווה שרה בני ברק, צביה בני ברק.
0508844542

רעננה, הרצליהלישי לוגסי
אמית רננים, צביה הרצליה, אמנה כפר סבא, הראל כפ”ס, אולפנת 

אלקנה. אולפנת נריה.
0508844389

שומרון, הוד”ש, כפ’סענבל ויאטר
אולפנת להב”ה, צביה רבבה, אולפנת חמרה, אולפנת הר ברכה, 

שירת הים, הראל כפר סבא.
0508440560

חני הנדל
באר שבע, נתיבות, שדרות, 

אופקים

אמי”ת אוריה, אולפנת נתיבות, המר, אולפנת שדרות, צביה שדות 
נגב, נריה שדות נגב, חן במדבר, מקיף ה’, אולפנת אילת אולפנת 

דימונה, אולפנת ערד, מדרשיית קמה ירוחם. 
0508289307

קריית גת, אשקלוןשירה כהן
אולפנת קריית גת, גרוס, אולפנת מרכז שפירא, אולפנת הללי, 

צביה אשקלון, מקיף ב’ אשקלון, אולפנת גבעת וושינגטון.
0508884465

דקלה טל
אשדוד, גן יבנה, קרית 

מלאכי
אולפנת אשדוד,  אמי”ת אשדוד,  מקיף ב אשדוד, אמי”ת מלאכי,  

צביה חפץ חיים, תיכון באר עמי, נתיבי נועם. 
0508844645

0508880972אולפנת יבנה, אמי”ת רחובות, אבן שמואל, בהר”ן, פלך עקרון. רחובותאוריה גוסלס

הודיה אנסבכר
נתניה, בנימינה, כפר יונה, 

חדרה, פרדס חנה
כפר פינס, אלישבע פרדס חנה, מבשרת חדרה, אולפנית אור עקיבא, פלך 

זיכרון יעקב, ריגלר נתניה, שפירא נתניה, בר אילן נתניה.
0508884828

0508440563עירוני ו’, צביה חיפה, סגולה, שחם, אריאל, תפארת. חיפה- קריותטלי זריהן

טבריה, עפולה וגליל תחתוןיעל דוקלר
אולפנית טבריה, גילה קצרין, צביה עפולה, אייל ברמה-נוב, אולפנית 

בית שאן, הודיות.
0508440569

קריות וגליל מערבישיר אוחנה
אולפנית צפת, אמי”ת צפת, הראל נהריה, אולפנת מעלות, אמי”ת 

חצור, קנדי עכו, אולפנית אורט קריית שמונה. 
0508844532


