סניף תל אביב וגוש דן
משרד הסניף
מטה מחוז תל אביב ,דרך שלמה  18פינת קיבוץ גלויות יפו מיקוד 68111
טלפונים , 03-6801364/5 :פקס. 03-6801723 :
יו"ר סניף תל אביב וגוש דן :יעל אשכנזי ,טלפון. 0546-655448 :
רשימת חברי מועצת הסניף:
יו"ר הסניף  :יעל אשכנזי
חברי המועצה :דוד עטר
יוסף להב  -גזבר הסניף
דב סלע
שריאל אברמוביץ
נפתלי טל-אל
יונינה גונן
מזכירת הסניף :רינה להב  -מתנדבת
רשימת מועדוני הסניף:
 .1מועדון תל אביב דרום
רחוב פטרסון  ,3מיקלט ציבורי מספר  , 717תל אביב ,טלפון03-6882946 :
מנהל המועדון - :דב סלע  ,טלפון0505-623911 :
גזבר המועדון - :מיכאלי משה ,טלפון0528-656582 :
זמני הפעילות :ימים שני ורביעי בין השעות . 09.00-12.00
 .2מועדון חולון  -בת ים
רחוב קפלן  2חולון ,טלפון. 03-5033173 :
מנהל המועדון  -יעיש סויסה ,טלפון0508-324066 , 03-5506275 :
גזבר המועדון  -שלמה בללי ,טלפון03-5057569 :
זמני הפעילות :ימים ראשון ושלישי בין השעות 09.00-13.00
יום רביעי בין השעות . 16.00-19.00
 .3מועדון הרצליה
רחוב הרקפות  , 9נווה עמל הרצליה.
מנהל המועדון  -יהושע שמח ,טלפון 0526-578800
גזבר המועדון  -שריאל אברמוביץ ,טלפון0522-751168 :
זמני הפעילות :יום שני בין השעות 16.00-20.00
יום חמישי בין השעות . 09.00-13.00
 .4מועדון קרית אונו
רחוב הדר  20בניין מפעל הפיס מול בית ורגה קרית אונו.
מנהל המועדון  -חיים פסקל ,טלפון0509-455969 , 03-6358169 :
גזבר המועדון  -יחיאל ג'יספאן ,טלפון0522-725582 :
זמני הפעילות :יום רביעי בין השעות .17.00-19.00
 .5מועדון רמת גן
בית בני ברית ,מאיר בעל הנס  14רמת גן.
מנהל המועדון  -נפתלי טל-אל ,טלפון0528-529536 , 03-6496306 :
גזברית המועדון  -דייזי יצחקי ,טלפון0522-330548 , 03-78310881 :
זמני הפעילות :יום שלישי בין השעות . 16.30-20.00

 .6מועדון תל אביב צפון
הכרם  ,2מיקלט ציבורי כניסה מרחוב גורדון בין בניין  5ל, 7 -
טלפקס03-5273636 :
מנהל המועדון  -אברהם קדם ,טלפון0528-718519 , 03-9243228 :
גזבר המועדון  -שלמה ויין ,טלפון03-5235641 :
זמני הפעילות :ימי ראשון ושלישי בין השעות . 09.00-13.00
חוג מקהלה גם בבית השוטר ביד אליהו בתל אביב – ללא תשלום ,
בימי שני משעה  10.00עד . 11.45

סניף אילת

משרד הסניף ומועדון הסניף
מתחם בית ספר אלון ,אילת
טלפון08-6315214 :
רשימת חברי מועצת הסניף:
יו"ר הסניף ומנהלת המועדון  -יהודית עוזירי ,טלפון0523-929924 :
גזבר הסניף והמועדון  -אליאס אסרף ,טלפון0528-464049 :
זמני הפעילות :ימים שני ורביעי בין השעות . 17.30-21.00

סניף ירושלים
משרד הסניף ומועדון הסניף:
רחוב וולך  6ירושלים ,טלפון , 02-6244494 :פקס0777-944494 :
יו"ר סניף ירושלים :יצחק לימואי  ,טלפון0507-958732 :
רשימת חברי מועצת הסניף
יצחק לימואי
יו"ר הסניף:
חברי המועצה :הרצל ראובני  -גזבר הסניף
שרה ראובני
גילה קפלוטו
ג'קי עזרא

זמני הפעילות :ימים ראשון עד חמישי כולל ,בין השעות . 08.30-12.30
מועדון בית שמש
רחוב ביאליק  29בית שמש מיקוד  , 99023טלפון02-9992738 :
מנהל המועדון  -דוד לוי ,טלפון0503-407221 :
גזבר המועדון  -דניאל עזרן ,טלפון0503-708797 :
זמני הפעילות :ימים ראשון עד חמישי כולל בין השעות 09.00-13.00
ימי שלישי גם בשעות הערב.

סניף השרון
משרד הסניף
תחנת משטרת נתניה ,רחוב נחמה וינר  6מיקוד 42200
טלפקס09-8864432 :
יו"ר סניף השרון :ישראל משה ,טל0504-503623 , 09-8343246 :
רשימת חברי מועצת הסניף:
יו"ר הסניף  :ישראל משה
חברי המועצה :דוד הירש
מאיר בן שמואל)פרטוש(
משה חפר
יוסף אלפו  -גזבר הסניף
רשימת מועדוני הסניף:
 .1מועדון חדרה
תחנת משטרת חדרה ,טלפון04-6327467 :
מנהל המועדון :יצחק חזן ,טלפון0507-602345 :
גזבר המועדון :יעקב רובין ,טלפון0523-978888 :
זמני הפעילות :ימים שני ורביעי בין השעות 07.00-12.00
 .2מועדון כפר סבא
תחנת משטרת כפר סבא ,דרך השרון  1כפר סבא מיקוד 44102
טלפון09-7473433 :
מנהל המועדון  -משה שנקר ,טלפון0546-525799 :
גזבר המועדון  -מאיר סלם ,טלפון0505-970244 :
זמני פעילות :ימים שני ורביעי בין השעות . 16.00-19.00
 .3מועדון פתח תקוה
תחנת משטרת פתח תקוה ,רחוב שטמפפר  57פתח תקוה מיקוד 49290
טלפון03-9393411 :
מנהל המועדון  -דוד הירש ,טלפון0523-674341 :
גזבר המועדון  -מאיר בן שמואל ,טלפון0522-435898 :
זמני הפעילות :יום שלישי בין השעות . 08.00-13.00

 .4מועדון נתניה
משטרת נתניה רחוב נחמה וינר  ,6מיקוד 42200
טלפקס09-8864432 :
מנהלת המועדון :אסתר רום וינר ,טלפון0528-818113 :
גזבר המועדון :עופר חג'בי  ,טלפון0526-233060 :
זמני הפעילות :ימים שני ורביעי בין השעות  09.00ל12.30 -

סניף חיפה והקריות
משרד הסניף
משטרת מרחב חוף ,נתן אלבז  1חיפה מיקוד 38101
טלפונים , 04-8648090 , 04-8648027 :פקס. 04-8648070 :
יו"ר סניף חיפה והקריות :יוסף אמסלם ,טלפון. 0526-691165 :
רשימת חברי מועצת הסניף:
יו"ר הסניף :יוסף אמסלם
חברי המועצה :דוד זכריה
סימון דנן  -גזבר הסניף
יוסף מעברי
יעקב שובל
רשימת מועדוני הסניף:
 .1מועדון חיפה
משטרת מרחב חוף ,נתן אלבז  1חיה מיקוד  ,38101טלפון. 04-8648090 :
מנהל המועדון :יעקב לוי ,טלפון0522-480340 :
גזבר המועדון :דני אסייג ,טלפון0522-823649 :
זמני הפעילות :ימים ראשון ,שלישי וחמישי בין השעות . 08.00-12.00
 .2מועדון זבולון
תחנת משטרת זבולון ,קרית חיים.
מנהל המועדון :גבריאל גבריאל ,טלפון0522-821541 :
גזבר המועדון :מרדכי תורגמן ,טלפון0509-760284 :
זמני הפעילות :ימים ראשון ,שלישי וחמישי בין השעות . 09.00-13.00
 .3מועדון רכס הכרמל
תחנת משטרת רכס הכרמל ,טלפון04-8393500 :
מנהל המועדון :עקיבא נסראלדין ,טלפון0504-393347 :
גזבר המועדון :נואף בט ,טלפון0526-758919 :
זמני הפעילות :ימים ראשון ,שלישי וחמישי בין השעות . 15.00-18.00

סניף העמקים
משרד הסניף
משטרת עפולה ,הנשיא  7עפולה ,מיקוד , 18289
טלפון04-6527718 :
יו"ר הסניף :חיים סומך ,טלפון0522-820830 :
רשימת חברי מועצת הסניף:
יו"ר הסניף :חיים סומך
חברי המועצה :תופיק טריף
שלום ברטוב
חבר מועצה נוסף :יוסף לסרי  -גזבר הסניף
רשימת מועדוני הסניף:
 .1מועדון מגאר
שכונת ראס אלחביה מגאר מיקוד  , 20128טלפקס. 04-6781580 :
מנהל המועדון :תופיק טריף ,טלפון0505-484644 :
גזבר המועדון :ג'לאל קיזל ,טלפון0505-722058 :
זמני הפעילות :ימים ראשון ושלישי בין השעות , 10.00-14.00
יום חמישי בין השעות . 12.00-16.00
 .2מועדון בית שאן
יעקב מרכוס  33בית שאן מיקוד  ,11700טלפקס. 04-6581983 :
מנהל המועדון :מרדכי אלקסלסי ,טלפון0502-665104 :
גזבר המועדון :מרדכי יהודה ,טלפון0523-335601 :
זמני הפעילות :ימים ראשון ,שלישי וחמישי בין השעות . 10.00-13.00
 .3מועדון טבריה
תחנת משטרת טבריה ,הציונות  14טבריה מיקוד 14275
טלפון. 04-6715970 :
מנהל המועדון :רוברט שלום ,טלפון0577-458001 :
גזבר המועדון :פאול סגל ,טלפון0507-925660 :
זמני הפעילות :ימים ראשון וחמישי בין השעות 08.30-12.00
יום שלישי בין השעות . 16.00-20.00
 .4מועדון מגדל העמק
משטרת מגדל העמק ,פנינת העמק  1מגדל העמק מיקוד. 23531 :
מנהלת המועדון :פנינה חזן ,טלפון0523-506807 :
גזבר המועדון :משה לוי ,טלפון0544-753200 :
זמני הפעילות :יום רביעי בין השעות . 10.00-12.00

 .5מועדון נצרת עילית
רחוב תירוש  8נצרת עילית  , 17565טלפון. 04-6084836 :
מנהל המועדון :שלום ברטוב ,טלפון0528-227539 :
גזבר המועדון :ששון דלח ,טלפון0509-578710 :
זמני הפעילות :ימים שני ורביעי בין השעות 09.00-13.00

מדי פעם מתקיים אירוע בשעות הערב.
 .6מועדון עפולה
משטרת עפולה ,הנשיא  7עפולה ,מיקוד  ,18289טלפון. 04-6527718 :
מנהל המועדון :חיים סומך ,טלפון0522-820830 :
גזבר המועדון :אלי סהר ,טלפון0522-853867 :
זמני הפעילות :ימים שני ורביעי בין השעות . 09.30-14.00

סניף הנגב
משרד הסניף
רחוב דוד המלך  18באר שבע . 84541
טלפון ,08-6498142 -פקס. 08-6209911 :
יו"ר הסניף :יוסף יפרח ,טלפון. 0504-273008 , 08-6499114 :
רשימת חברי מועצת הסניף:
יו"ר הסניף :יוסף יפרח
חברי המועצה :עמרם בן עזרי
יעקב פיטוסי  -מ"מ יו"ר האיגוד
חבר מועצה נוסף :מיכאל אמסלם  -גזבר הסניף
רשימת מועדוני הסניף
 .1מועדון באר שבע
רחוב דוד המלך  18באר שבע  ,מיקוד  , 84541טלפון. 08-6498142 :
מנהל המועדון :יוסף ביטון  ,טלפון0524-372059 :
גזבר המועדון :נועם אלעזר ,טלפון0505-072097 :
זמני הפעילות :ימים ראשון עד חמישי כולל בין השעות . 09.00-13.00
 .2מועדון דימונה
בית ספר ברנקו וייס ,דימונה ,טלפון. 08-6555053 :
מנהל המועדון :יוסף מור יוסף ,טלפון0528-335598 :
אין גזבר למועדון.
זמני הפעילות :ימים ראשון ,שלישי וחמישי בין השעות . 10.00-13.00
 .3מועדון ערד
רחוב דוכיפת  37ערד ,מיקוד  , 89074טלפון. 08-9952257 :
מנהל המועדון :סמי ליאטו ,טלפון0522-913343 :
גזבר המועדון :אדי טל ,טלפון0577-707343 :
זמני הפעילות :ימים ראשון ,שלישי וחמישי מהשעה  18.00עד סוף הערב.
 .4מועדון אופקים
מיקלט  ,54שכונת הרי"ף אופקים מיקוד . 87100
מנהל המועדון :אלי פורטל  ,טלפון. 0525-517185 :
אין גזבר למועדון.
זמני הפעילות :ימים ראשון עד חמישי כולל ,בין השעות . 10.00-14.00

סניף הגליל
משרד הסניף
המשרד ממוקם בבית הקשיש בפקיעין ,טלפקס04-9974714 :
יו"ר סניף הגליל :רג'א חיר . 0523-853695 , 04-9572457
רשימת חברי מועצת הסניף:
רג'א חיר
יו"ר הסניף:
חברי המועצה :כנג' קבלאן
עאיק ריאד
סלאח ג'אד חרבאוי
עזאת עזאם
חבר מועצה נוסף :מרדכי אלי  -גזבר הסניף.
רשימת מועדוני הסניף:
 .1מועדון כפר ראמה  -המועדון סגור )נכון לנובמבר ( 2014
המועצה המקומית כפר ראמה.
מנהל המועדון  -אברהים ווליד ,טלפון0522-973000 :
גזבר המועדון  -אבו זיד עוני ,טלפון04-9885051 :
זמני הפעילות :ימים ראשון עד חמישי כולל ,בין השעות . 10.00-16.00
 .2מועדון חצור הגלילית
מרכז קהילתי "אוהל משה" רחוב ההסתדרות חצור הגלילית ,מיקוד 10300
מנהל המועדון  -יוסף נאמן ,טלפון0522-847759 :
אין גזבר למועדון.
זמני הפעילות :ימים שני וחמישי מהשעה  19.00והלאה.
 .3מועדון קרית שמונה
מיקלט  ,352רחוב הרצל  72קרית שמונה ,מיקוד 11612
מנהל המועדון  -ארמונד אוחיון ,טלפון , 0545-696471 :משמש
גם בתפקיד גזבר המועדון.
זמני הפעילות :יום רביעי מהשעה  18.30והלאה.
 .4מועדון כרמיאל
רחוב חרוב  ,1כרמיאל מיקוד  , 21701טלפון. 04-9083283 :
מנהל המועדון  -אהרון באן ,טלפון0522-833347 :
גזבר המועדון  -יוסף דבי ,טלפון0544-621396 :
זמני הפעילות :ימים ראשון ורביעי בין השעות 09.00-11.00
וימים נוספים מדי פעם ,בהתאם לאירוע.
 .5מועדון סאג'ור )המועדון מוקפא נכון לחודש נובמבר (2014
בית הקשיש ,כפר סאג'ור מיקוד . 20130
מנהל המועדון  -הזימה מוסטפא ,טלפון0502-112608 , 0525-062006 :
גזבר המועדון  -נאהי אברהים ,טלפון0525-093803 :
זמני הפעילות :ימים שני ,רביעי ושבת בין השעות  12.00-15.00והלאה,

ימים נוספים לפי האירוע.
 .6מועדון ירכא
בניין המועצה המקומית כפר ירכא מיקוד . 24967
מנהל המועדון  -גאזי זגייר ,טלפון0507-953066 :
גזבר המועדון  -עלי סלאמה ,טלפון04-9966838 :
זמני הפעילות :ימים ראשון ורביעי בין השעות . 16.00-19.00
 .7מועדון בית ג'ן
בית הקשיש כפר בית ג'ן מיקוד . 24990
מנהל המועדון  -כמאל קורדאב ,טלפון0547-163370 :
גזבר המועדון  -כנג' קבלאן ,טלפון0544-599279 :
זמני הפעילות :ימים שני וחמישי  -בחורף בין השעות 17.00-19.00
בקיץ בין השעות 16.00-18.00
 .8מועדון שפרעם
מתנ"ס כנפס שפרעם מיקוד  20200טלפון. 04-9501020 :
מנהל המועדון  -רידאן חניפס ,טלפון0546-595299 :
גזבר המועדון  -עמאד טרבייה ,טלפון0524-698551 :
זמני הפעילות :ימי ראשון וחמישי מהשעה  17.00והלאה
יום שלישי מהשעה  10.00והלאה.
 .9מועדון ג'וליס
בית העם כפר ג'וליס מיקוד . 24980
מנהל המועדון  -נוהאד עזאם ,טלפון0509-271125 :
גזבר המועדון  -והיב אבו נג'ם  ,טלפון0509-150456 :
זמני הפעילות :ימים שלישי ושבת בין השעות . 17.00-19.00
 .10מועדון פקיעין
בית הקשיש פקיעין ,טלפקס04-9974714 :
מנהל המועדון :יוסף תורכי ,טלפון0543-809251 :
אין גזבר למועדון.
זמני הפעילות :ימים שלישי וחמישי בין השעות  17.00עד 19.00
 .11מועדון חורפיש
כפר חורפיש
מנהל המועדון :פארס סלאח ,טלפון0528-232666 :
גזבר המועדון :מנהאל שנאן ,טלפון0507-933719 :
זמני הפעילות :ימי שלישי מהשעה  11.00עד  15.00ובימים ששי ושבת
בשעות  10.00עד . 13.00
 .12מועדון יאנוח
בית הקשיש כפר יאנוח מיקוד . 25145
מנהל המועדון :נעמאן חמדאן ,טלפון0505-463055 :
גזבר המועדון  :נעמאן קטימה ,טלפון0544-997655 :
זמני הפעילות :ימים שלישי ושבת בין השעות . 15.00-18.00
 .13מועדון אבו סנאן
בניין המועצה המקומית כפר אבו סנאן מיקוד . 24095
מנהל המועדון  -עזאת עזאם ,טלפון0547-807931 :

גזבר המועדון  -עבדאללה פראשי ,טלפון0546-707924 :
זמני הפעילות :ימים ראשון ורביעי בין השעות . 16.00-18.00
 .14מועדון קצרין
קניון "לב קצרין" קצרין מיקוד .12900
מנהל המועדון  -יאיר אדרי ,טלפון0509-336492 :
אין גזבר למועדון.
זמני הפעילות :ימים שני ורביעי בין השעות . 17.00-21.00
 .15מועדון צפת
מיקלט  15רחוב החרמון צפת מיקוד . 13510
מנהל המועדון  -מיכאל דהן ,טלפון0509-921663 :
אין גזבר למועדון.
זמני הפעילות :יום שלישי בין השעות . 20.00-23.00
 .16מועדון נהריה
סוקולוב  34א' נהריה מיקוד  , 22424טלפון04-9921158 :
מנהל המועדון  -אשר אלון ,טלפון0528-917776 :
גזבר המועדון  -מרדכי פורת ,טלפון0526-066952 :
זמני הפעילות :ימים ראשון ,שלישי וחמישי בין השעות . 09.00-14.00
 .17מועדון עכו
משטרת עכו ,ההגנה  16עכו . 24314
מנהל המועדון  -זלמן גרינפלד ,טלפון0523-427069 :
אין גזבר למועדון.
זמני הפעילות :ימים ראשון ושני בין השעות 09.00-11.00
יום רביעי בין השעות . 16.00-18.00
 .18מועדון שלומי
מתנ"ס שלומי.
מנהל המועדון :גדעון גידי מצגר ,טלפון0526-574634 :
אין גזבר למועדון .
זמני הפעילות :ימים ראשון וחמישי מהשעה  09.00עד . 13.00

סניף השפלה
משרד הסניף
משטרת רחובות ,הרצל  206רחובות מיקוד  76270טלפונים:
. 08-9371551 , 08-9371517
יו"ר סניף השפלה :שלום שמעון ,טלפון0507-118250 , 03-9691265 :
רשימת חברי מועצת הסניף:
יו"ר הסניף :שלום שמעון

חברי המועצה :שלמה טיפטי  -גזבר הסניף
אדי בן שושן
הרצל בן דוד
שלום זורנו
רשימת מועדוני הסניף:
 .1מועדון יבנה
רחוב יערה  86ב' יבנה מיקוד  , 81610טלפון08-9439576 :
מנהל המועדון  -אדי בן שושן ,טלפון0522-425257 :
גזבר המועדון  -גדי מנקין ,טלפון0502-153013 :
זמני הפעילות :ימים ראשון ,שלישי וחמישי בין השעות . 19.00-21.00
 .2מועדון ראשון לציון
רחוב ז'בוטינסקי  106ראשון לציון מיקוד . 75218
מנהל המועדון  -מרדכי ידעאי ,טלפון0502-421002 :
גזבר המועדון  -שרל שלמה כהן ,טלפון0528-585845 :
זמני הפעילות :יום שלישי בין השעות 09.30-12.00
יום חמישי בין השעות . 16.00-18.00

סניף לכיש
משרד הסניף
מטה מרחב לכיש ,שדרות הנשיא  87אשקלון מיקוד 78329
טלפון , 08-6771524 :פקס. 08-6771448 :
יו"ר סניף לכיש  :פרוספר אמזלג ,טלפון. 0507-328014 , 08-6738089 :
רשימת חברי מועצת הסניף:
פרוספר אמזלג
יו"ר הסניף:
חברי המועצה :אהרון לוי  -גזבר האיגוד
יוסף דהאן  -גזבר הסניף
רשימת מועדוני הסניף
 .1מועדון שדרות
מיקלט  13רחוב נתן אלבז שדרות . 87032
מנהל המועדון  -משה כהן  ,טלפון0508-841469 :
גזבר המועדון  -נתן ביזאוי ,טלפון0548-149742 :
זמני הפעילות :ימים ראשון עד חמישי כולל בין השעות . 09.00-13.00
 .2מועדון אשקלון
בית ווסק ,אשקלון.
מנהל המועדון  -גבריאל אטיאס ,טלפון. 08-6730069 :
אין גזבר.
זמני הפעילות :ימים ראשון עד חמישי כולל בין השעות . 10.00-13.00
 .3מועדון אשדוד

מתנ"ס אחווה ,אשדוד.
מנהל וגזבר המועדון  -גדג ג'ילברט  ,טלפון. 0524-685524 :
זמני הפעילות :ימים ראשון עד חמישי כולל בין השעות . 09.00-12.00
 .4מועדון קרית גת
בית וסק ,קרית גת.
שני פעילים במועדון :מרדכי כהן ,טלפון0577-744996 :
חיים אמסלם ,טלפון0522-290456 :
זמני הפעילות :ימי שני מהשעה  10.00עד . 12.00
ימי שלישי מהשעה  17.00עד . 19.00

