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 מעודכן: אוקטובר 2020

 ראשי צח"י אשכול 

 

  

 דוא"ל  טלפון  שם יישוב ותפקיד מס"ד 

מנהלת מרכז   

 חוסן 

 meravb@erc.org.il 052-6164948 מירב וידל 

 advash@erc.org.il 054-7776291 אדוה שביט  רכזת צח"י 

     

יו"ר צח"י   .1

 אבשלום 

 tzachiavshalom@gmail.com 050-4063649 שרוני שוורץ 

 יו"ר צח"י   .2

 אוהד 

 Amitinbar1@gmail.com 052-5569336 עמית ענבר 

 

יו"ר צח"י   .3

 אורים 

 ilanabed@gmail.com 054-7776272 אילנה בן דב 

 

4. 

 

 יו"ר צח"י  

 בארי

 rachelib522@gmail.com 054-7918420 רחלי בנקוט 

 יו"ר צח"י   .5

 בני נצרים

 levmoya@gmail.com  054-2582575 לבנה מויאל 

 יו"ר צח"י   .6

 גבולות

 ronen.russo@gmail.com 054-4680664 רונן רוסו

 יו"ר צח"י   .7

 דקל 

   oshragabay@gmail.com 050-5063165 אושרה גבאי 

 יו"ר צח"י   .8

 חולית 

 r-meshek@holit.org 054-7917600 קיש 

 יו"ר צח"י   .9

 יבול

אורלי 

 אמסלם 

052-4211557 orlyuzan28@gmail.com   

 יו"ר צח"י   .10

 ישע

 ido.yosha@gmail.com 052-5221341 עידו יושע 

 יו"ר צח"י   .11

 יתד

יהודית  

 מרקוביץ' 

050-7379338  Habsor2@zahav.net.il 

יו"ר צח"י   .12

 כיסופים 

 zahi.kissufim@gmail.com 052-3736545 רוני ספדג' 

 יו"ר צח"י   .13

 כרם שלום 

 aviferzig230171@gmail.com 054-7919736 אבי פרציג

 יו"ר צח"י  .14

 מבטחים 

 Eitan1293@gmail.com 052-4745755 איתן אהרון

 יו"ר צח"י  .15

 מגן

 magen.org.il-isis@k 054-7915950 איסי שמש 
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16. 

 

 נווה יו"ר צח"י 

 

 ס. יו"ר צח"י

 דורון ותקין 

 

 ידידיה שחר 

054-6702180 

054-3978376 

 vatkind@gmail.com 

yedidyashachar@gmail.com  

 יו"ר צח"י   .17

 ניר יצחק 

 zahi@nir.org.il 052-4269569 סוסי לונסקי 

 יו"ר צח"י  .18

 ניר עוז 

 nirmetz@gmail.com  054-7916177 ניר מצגר

 יו"ר צח"י  .19

 נירים

 אורי רז

 יוסי קרמר 

054-5660576 

050-7101331 
orirazz@gmail.com 

 

 יו"ר צח"י  .20

 סופה 

 Orzav1@walla.co.il 052-3311452 אורי בכר

 יו"ר צח"י  .21

 עין הבשור 

 Niral51@012.net.il 052-3670002 נירה ליבנה

 יו"ר צח"י  .22

 עין השלושה 

 054-7915196 חנה פקרמן 

 
j7915196@gmail.com   

 יו"ר צח"י  .23

 עמיעוז

   

 יו"ר צח"י   .24

 פריגן

 054-2503721 ארז ילון

 

  tzahiprigan@gmail.com 

 

 יו"ר צח"י   .25

 צאלים

   

 יו"ר צח"י  .26

 צוחר 

  050-5526529 אנקרי יוסי 

 יו"ר צח"י  .27

 רעים

 Ilanco40@gmail.com 054-7915553 אילן כהן 

 יו"ר צח"י  .28

 שדה ניצן

 Noam_gal@zahav.net.il 054-6667512 תמי גל 

 יו"ר צח"י  .29

 אברהם שדי 

אדמון   צדוק 

 אדרי

054-3130095  

 יו"ר צח"י  .30

 שלומית 

   yehudar0@gmail.com 052-5448902 יהודה רייזמן 

 יו"ר צח"י   .31

 תלמי אליהו

 Rickyd4@gmail.com 052-8082206 ריקי פרץ

 יו"ר צח"י  .32

 תלמי יוסף

 galgulmar@gmail.com 054-2223086 גלי מרציאנו 
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