
שכונה דרומית - ראש צוות  ישראלה מרקסמר  
 יזרעאל, השקמה דובדבני גבי

 הגפן, החצב, המורד מיאדה זיתאווי

 מנאר ג'נדלי אשתיווי
אורה, הדסים, חבצלת, השושנים, סביון, צבעוני, ציפורן, עירית, עולש, הדר, דרך  בן גוריון:

 זוגי -החטיבות, מעלה יצחק, דרך אריאל שרון 

 אי זוגי –חרוד, יעל, דרך אריאל שרון  סמאין דלית

 אקלקטי מכל העיר –מינהל מוגבלויות  כהן ערד

 שיקום שכונות – קהילתית עו"ס דינה רביב שסטצקי

 רכזת מתנדבים עירונית שטיצקי מירי

 סמך מקצועי פישמן יאנה

 מלווה בהסעות מעון יום שיקומי ,סמך מקצועי, תוכנית ביתית אורדני דקלה

שכונת הר יונה + שכונת זאב + שכונת ספיר + שכונת נוף יזרעאל  - ראש צוות  חילית הרשקוביץ  

 אלמליח אתי
 עדעד, ניצן, מורן, אגמון, לבנה, סיגלית, אלמוג, אלומה, לילך, קורנית, כוכבית, סייפן, יערה

 הרב עובדיה יוסף, הרב פנחס מילר, הרב אלישיב הר יונה ג':

 התאנה, הזית, דליה, יקינטוןהחיטה, העליה,  אלונה כהן

 סעד סח'ניני רולא
אדמון, ורדים, גלעד, ירדן, חיננית, מרגנית, ניצנית, דגנית, דרך הגליל, לולב,  שכונת זאב:

 החרוב, ברוש, הערבה, תמר, גנות, דולב, האלונים, שקד
 הפסגות, יסמין, סתוונית, החמניות, נורית, סיון וף יזרעאל:נ

 עטרה, אשוח, הגומא, כליל החורש, רותם, הצלף הר יונה: ספירמרקוס 

 תירוש, ארז, כרכום זעאתרה צפורי סמירה

 עו"ס מרכז קשר סלביה מרג'יה

שכונה צפונית + שכונת הכרמים - ראש צוות + תבור + נוף תבור כלף טובה  
 לוטם דבורה, לעושמ ן,שומרו מירון, עצמון, רקפת, קישון, בר,צ הגיא, גולן, שטורמן נרי

 ןיכנעאן חנ-חסן
 סם, ציפורי, נטופה, מגידו, איריחרמון, כלניות, הגבעה, נרקיסי

 הבוסתן סחלב, נה,המוכתאר מוה היונה, הידידות, ,ההאחוו דפנה, אגוז, שכונת הכרמים:

 אורנים כרמל, רימון, גלבוע, מוסלח רנא

העוצממנהלת  עבוגנים אלישב  

 רכזת ברוראוב קטיה

 סמך מקצועי אברמוב אנג'לה

 יודפת ארבל, חכרוש נרג'ס

אזרחים ותיקים - ראש צוות  חונן סיגלית  

 רובין גלית
, 4+6+8ואילך, דרך החטיבות, תירוש  17, המורד, יזרעאל דרך אריאל שרוןהחצב, השקמה, 

 כל המספרים הזוגיים –(, חרוד 750) 9חרוד  (750-753)

 פרץ פאני
 ה, החיטה, חרודי, הזית, התאנה, העלי1-16, הגפן, יזרעאל 1+3+5+7תירוש 
 הדר, עולש שושנים, סביון, צבעוני, אורה, ציפורן, הדסים, עירית, גוריון:-שכ' בן

 רוזנברג אסתר

פה, ציפורי, כרמל, שכונת (, הגיא, מירון, קישון, שומרון, כלנית, נטו10-ארבל, גולן )חוץ מ
 הכרמים

ואילך, מעלה  9-ברוש, תמר, ארז, אלונים, ערבה, דולב. רח' שקד, תירוש מ ביתך:-שכ' בנה
 יצחק

 חרמון ,רימון, תבור, צבר, אורנים, נרקיסים, רקפתעצמון, גלבוע,  קונדרטיוק טניה

 כהן סיגלית
 הצלף, אשוח רותם, כליל החורש, קורנית, סייפןדליה, הגומא, כוכבית, כרכום,  הר יונה:

 , יודפת 10דרך הגליל, ורדים, אדמון. לולב, גנות. צפונית: דיור מוגן גולן  מליבו: ונתשכ

 רביקוביץ מרינה
 יצן, עדעד, אלומה, סיגלית, יערהאלמוג, עטרה, מורן, לילך, יקינטון, אגמון, נ הר יונה:

 , גלעד, חיננית, מרגנית, ניצניתירדן, דגנית מריו לזניק:
 ונית, סיון, חמניות, יסמין, הפסגותונורית, סית נוף יזרעאל:

 האהשו ייפרויקט ניצול שוורץ עירית
 


