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 פעילים ארגון ארצי עמותת "עוגן למשפחות האומנה" טבלת

 

 

 מייל טלפון תפקידים חבר הגדרה שם משפחה שם פרטי

רכז  פעילות חברי הועד והועדה  V מתנדב פפקו אורי 
 המרכזת

2536-230-050 ouri.poupko@gmail.com 

 מנהלת קהילת הורי האומנה V חברת ועד איל תמר
 הפייסבוק של העמותהמנהלת דף  -
 מנהלת קבוצת פייסבוק סגורה -
מנהלת צוות אתר האינטרנט של  -

 העמותה

4766-294-052 tamar.gisa@gmail.com 

 uri.vdniet@gmail.com 3601428-050 תקשורת וקשר עם חברי העמותה V מתנדבת ון דר ניט אוריאלה

 מנהלת קבוצת פייסבוק  עצמאית פרטנר מיכל
 אחראית על תחום עכיפת כללי הקבוצה

4916-894-052  

  7431-738-052 בוגריםמנהל קהילת ילדי אומנה   עצמאי ספינר אריה

 linfo@tii.co.i 2933-282-054 בבנית אתקעזרה   יעצמא מנשה רם

 מנהלת צוות אוזן קשבת V חברת ועד רוזן יעל
 צוות פעילות ספונטנית וטיולים

2220131-052 Savtayaeli@gmail.com 

 leesagib@gmail.com  6008-608-052 מנהלת מידע V חברת ועד שמן-בן לי 

 Liatg@matnasim.org.il 1284-558-050 מנהלת הצוות המשפטי של העמותה V חברת ועד גולברי ליאת

 oritb_l@walla.com 1311-724-053 צוות משפטי V מתנדבת בר לוי אורית

 abernbarkan@gmail.com 9060-490-058 צוות משפטי V מתנדבת ברקן איתן אילה

  1.11-551-115 צוות משפטי  מתנדבת שקד מורן

 liorapele@gmail.com 5114-955-050 מנהלת צוות שיווק V מתנדבת פלד ליאורה 

 רכזת פרויקט  ? מתנדבת אלמן אילונה
 תיעוד חווית אומנה משפחתית

7576-276-052 nziv@shefayim.org.il 

  1272-200-050 כתב צוות שיווק V מתנדב בן שמן אביטן

 Gutetty@gmail.com 3834-955-052 אירועיםהפקת   צמאיתע מןטגו אתי
 

 רכזת גיוס V חברת ועד דביר מיכל 
 שלום-אשת קשר ארגון אור

3736-477-054 michal@devir.co.il 

 אשת הקשר עם ארגון סאמיט V מתנדבת בר מיכל
 צוות משפטי

2707-390-052 Miky280@gmail.com 

 Tete660@gmail.com 0018-541-054 אשת קשר עם ארגון שחר V חברת ועד עמי-נבון בן מירב

 ofer3955@gmail.com 8058-370-052 מחשוב V חבר ועד ישי עופר

 lebovitzz66@gmail.com 3372-622-050   ועדה מייעצת ליבוביץ שלווה 

 dash.co.il-avners@meitav 3030-344-050 תורם   ועדה מייעצת סטפק אבנר

 gerryseligman@gmail.com 4401-495-054 חבר בצוות המשפטי   ועדה מייעצת זליגמן ג'רי
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