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רכזת: שוש גולן, מחלקת שער יפו, שד' ירושלים 45, יפו, טל: 7246429   
 

יפו:  
אבו עקלין סנין  -       פייר מנדס פרנס 5, יפו,     טל: 050-5944676 
אבו עקלין פטמה -     פייר מנדס פרנס 5, יפו,     טל: 050-3335970 

באסל סלימה -           אדיס דה פיליפ 1, יפו       טל: 050-4882200   
בישותי מדלן -           יהודה הימית 57,                    טל : 052-6200082 
זרביאלוב ילנה-          ברוך קרא 11, יפו טל: 052-8504180 
חיר לינה-                   חסידי האומות 24                 טל: 052-6497992 

מיאדה מסרי              הערמון 21, יפו טל:  050-2368090 
נעאמנה היפא -          לייב בן שרה 4, יפו ,          טל: 052-3335940 
שניר אמאל -              יסעור 4 , יפו ,                        טל: 054-9360242 

 
נווה עופר:  

אבלייב חפצי  -  ארבר מנחם 17 טל: 054-8417821 
אמינוב אילנה -         זלמן שז"ר 56,  טל: 052-7604696 
בבייב בת חן-             שקד 42                                   טל: 054-8463733 

דוידוב דליה-      צונץ 12          טל: 052-5445311  
טמאיב תמר-             איריס 9/2,         טל: 058-3290858 
יצחקוב אסתר -         זלמן שז"ר 29,                       טל: 054-3451641 
יצחקוב נילי-              זלמן שז"ר 47/3 ,                   טל: 055-6791700 
כהן רחל -                  תל גיבורים 26 ,                     טל: 053-2364363 
מירזייב בלה-      אירוס 17          טל: 050-8138249 

מלכה מיטל -             זלמן שז"ר 27 טל: 054-2295002   
סיזנייב רחל -             צונץ  15 טל: 054-7202101 
עדני הדסה -  הדקל 10 טל: 052-7582088 

 
קריית שלום ושפירא:  

בורוכוב מזל  -            בורמה 36                               טל:058-3262903 
חיימוב יהודית-         מאיר בר 12 טל: 054-7424918  

חיימוב מיכל-             ישראל גורי 14 טל: 054-3003409 
טוקוב מאיה-              הקשת 47                               טל:055-6799257 

ראובנוב סטלה-  בלבן 11 טל: 050-7775110  
 

רכזת: דניאלה שחר , עיריית תל-אביב, יגאל אלון, 98. טל: 7240957    

 

אשכול משפחתונים, שכ' פלורנטין, הקישון 62  
בלק אורלי-                           טל: 054-8019127 
מדבק מנסור ננסי –  טל: 054-8003140 
משולם אילנה –          טל: 052-6019719 
נחמיאס נורית -          טל: 054-3188664 

 
מזרח העיר:  

בן עובדיה שירה-      מעפילי אגוז 80  טל: 050-4844745 
מלמד נעמה - ששת הימים 5          טל: 052-5419179 
צ'ולפייב ברטה-         מוצא 20, ת"א                        טל: 052-3777304 
שמואלי קטי-            מעפילי אגוז 69                       טל: 050-5416185 

קרית שלום: 
ישראל  אורלי-           הקשת 40 טל: 054-9444153 

 
לב העיר:  

אשכול משפחתונים , מרכז ת"א , רח' הרב קוק / האר"י 5  
דניאלי מיכל -                טל: 050-8825668 
ששון אתי -  טל: 050-2895740 

בית אלבר- פרץ חיות 38/ שד' בן ציון 12 
גלרנטר רחלה -  טל: 052-6350268 
רוזנר כרמלה –                                                         טל: 054-7368805 
קוסטיקה מרגלית -                                                 טל: 053-7585012 

קלאורה  קארין -                                                      טל: 050-4301043     
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