שם הארגון

תפקיד

אגודה

סניף תל אביב )סניף ראשי(

שם בעל תפקיד

יש עם מי לדבר  -קו הקשב והמידע
אגודה-סניף ב"ש

אדם לאדם
אסוואת

ראשי

ב.ל.ה.דואגת-הועד
למלחמה באיידס

03-6205591

www.glbt.org.il

office@glbt.org.il

www.yesh.org.il

yesh@glbt.org.il

נחמני  ,28תל אביב
רח' הפלמ"ח  83פינת רח' הרצל
א' ,באר שבע

08-6654325

www.gaybs.up.co.il

aguda_bs@yahoo.com

רח' הירדן  ,11קומה ג' ,קריית שמונה

04-6950690

www.gaygalil.tripod.com

gaygalil@netvision.net.il

קומה

054-7920079
04-8662357

קו תמיכה וייעוץ

ארגון הנוער

9:30-17:00
ימים א'-ה'
19:30-22:30

נחמני  ,28תל אביב

03-6205590

03-6205593

20:00-23:00
ימי שני
20:00-22:00

אגודה-סניף גליל עליון
טלמסר

שעות פעילות

כתובת

טלפון

פקס

אתר אינטרנט

כתובת דוא"ל

ימי שני ושלישי

04-8641072

www.aswatgroup.org

aswat@aswatgroup.org

04-8662359

רכזת כללית

סמירה סריה

9:00-17:00

חיפה  /תל אביב

0542-469153

generalcoordinator@aswatgroup.org

רכזת קבוצה

אינעם

9:00-12:00

חיפה

0542-469152

groupcoordinator@aswatgroup.org

טשרניחובסקי ) 35גן מאיר( ,תל אביב

03-6200429

לתת מענה לנוער הלהט"ב )ראשי(

www.igy.co.il

office@igy.co.il

יו"ר

יניב ויצמן

050-5333366

yaniv@igy.co.il

מנכ"ל

אבנר דפני

054-6720700

avner.dafni@igy.co.il

רכזות מתנדבים

שרי לביא

050-6458600

gsmanager@igy.co.il

רכזות מתנדבים

תומר עזריה

050-7714343

volunteers@igy.co.il

רכזת קבוצות

אלה מלכא

054-4925845

volunteers@igy.co.il

רכזת תפעול

ירון גל

054-4958831

content@igy.co.il

רכז מחקר

רם מליס

054-4524309

office@igy.co.il

רכז הדרכה

גיא שילה

050-7333108

research@igy.co.il

רכז אינטרנט

ענבל בן-דוד

052-5225352

publicity@igy.co.il

רכז הסברה

עינב אסרף

052-2495832

webmanager@igy.co.il

ראשי
רותם הברפלד
רכז ב.ל.ה .דואגת
אחראית על השירות הפסיכו סוציאלי מירי ברברו
אלקיים )עו"ס(
של הוועד
רכז תלונות ותמיכה חברתית
הקו הפתוח לשאלות

9:00-17:00

שחר כהן

הנצי"ב  ,18ת"א 61070

03-5613000

03-5611764

הנצי"ב  ,18ת"א 61070

 03-5613000ש119.

נייד 054-3200070

הנצי"ב  ,18ת"א 61070

 03-5613000ש105.
 03-5613000ש103.

ימים א'-ד'
20:00-22:00

03-5613300

www.aidsisrael.org.il

beladoeget@gmail.com
rotem@aidsisrael.org.il

שם הארגון

תפקיד

בת קול

קו המידע של האירגון
מוביל הארגון

שם בעל תפקיד

שעות פעילות

כתובת

אביגיל שפרבר

טלפון

פקס

054-313-3239

03-5171478

כתובת דוא"ל

אתר אינטרנט
www.bat-kol.org

0528-826566

avigail73@gmail.com

קבוצות לימוד )ירושלים ותל אביב(

limud@bat-kol.org

מפגשים )בכל פעם במקום אחר(

mifgashim@bat-kol.org

קהילה בת קול
הבית הפתוח

הסורג  ,2ירושלים
אלעד קליין

 02-6250502ש144.

רכז נוער

עדן

 02-6250502ש131.

teenteam@joh.org.il

רכזת קהילה

שירה בנבנישתי

 02-6250502ש132.

pride@joh.org.il

מנכ"לית

נעה סתת

 02-6250502ש121.

noa@joh.org.il

רכזת פרוייקט קהילה פלסטינית

חניך מעיכי

 02-6250502ש128.

www.alqaws.org

marhaba@joh.org.il

www.hod.org.il

hod@hod.org.il

הרב ר'

050-9098699

אסף זהבי

050-7809585

ydati.glb@gmail.com

יו"ר

יאיר ליברמן

0547-413067

asiron@gmail.com

הפורום החיפאי

הצוות לקידום
הקהילה באשכול

 02-6250502ש120.

02-6253192

www.joh.org.il

info@joh.org.il
programming@joh.org.il

הו"ד – הומואים דתיים
מענה בנושאים הלכתיים ,תקשורת
ואתר האינטרנט

העשירון האחר

kehila@bat-kol.org

ראשי
רכז קהילה

info@bat-kol.org

www.forumhaifa.org.il

רח' הילל  ,47שכונת הדר ,חיפה

info@forumhaifa.org.il

חבר ועד

תאיר פניני

050-4011225

tair.pnini@forumhaifa.org.il

חבר ועד

אור שי

054-4399509

orshay@forumhaifa.org.il

חבר ועד

אורי שמילוביץ

054-6732288

uri@forumhaifa.org.il

חבר ועד

עמית כהן

052-5822818

amitchn@forumhaifa.org.il

רכזת הפעילות

יעל אגמון

050-7984012

yaelagmon@gmail.com

רכזת קבוצת ההורים )תהל"ה(

בתיה ויגל

052-6015222

מדריך קבוצת הנוער )איגי(

יואב סכנין

054-7919474

yoav.sajnin@hp.com

מדריך קבוצת הנוער )איגי(

גיל פלג

054-7919117

gilpeleg01@gmail.com

שם בעל תפקיד

שם הארגון

תפקיד

סקס אחר

הכנס הישראלי ללימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית

שישה צבעים

בונים קהילה גאה בישראל

שעות פעילות

כתובת

טלפון
03-6406905
0545-969612

ימים א'-ה'
8:30-16:00

סניף פרדס חנה – הנהלה ראשית
סניף תל אביב

פקס

04-6372031

אתר אינטרנט
www.gay.org.il/qttau

wsf@post.tau.ac.il

www.6tzvaim.com

we@6tzvaim.com

התפוז  4דירה  17פרדס חנה 37089

0545-969612

04-6372031

we@6tzvaim.com

הקישון  13תל אביב 66093

0545-969612

1538-6416748

we@6tzvaim.com

יו"ר ומנכ"ל

ברוך אורן

0523-563147

baroch@6tzvaim.com

גזבר וחבר ועד

בן ציון סליוז

0547-502227

ben@6tzvaim.com

0547-368268

mitnadvim@6tzvaim.com

רכז מתנדבים
רכז הדרכה וקורסים

hadracha@6tzvaim.com

רכזת פעילות בחדרה

מיכל נויגיבורן

www.6tzvaim.com/hadera

hadera@6tzvaim.com

רכז פעילות באשדוד

דני זקס

www.6tzvaim.com/ashdod

ashdod@6tzvaim.com

רכז טיולים

אבי עוזרי

www.6tzvaim.com/trips

trips@6tzvaim.com

דנה פוחיל

www.6tzvaim.com/sports

sport@6tzvaim.com

www.6tzvaim.com/yoman

yoman@6tzvaim.com

www.makore.co.il

makore@6tzvaim.com

www.tehilla.org.il

info@tehila.org.il

רכזת ספורט
מערכת "היומן הקהילתי"

מערכת "מה קורה?"  -הטלויזיה הקהילתית הגאה
תהל"ה

כתובת דוא"ל

0545-969612

קו חם ארצי

09-8855822

גאים בגליל
יו"ר

04-6372031

הגליל העליון

04-6950690

יעל אגמון

מועצה איזורית חבל אשכול

050-7984012

08-9987528

בתיה וויגל

דרום

052-6015222

077-9915341

נחמה שטיר

חיפה והצפון

052-6221404

077-8327702

חנה ארנון

ירושלים

052-3456427

02-5636513

יעל רז

ירושלים

052-8823757

02-5665238

יעל בן יוסף

נתניה ,הרצליה

052-3613667

09-8651625

דורון קצף

עמק חפר

054-3976669

09-8621871

מיקי כספי

קריית שמונה

052-5016560

04-6903564

אאידה צויביל

ראשון לציון

050-6220538

03-9670516

דבורה לוז

ראשון לציון

054-2185855

03-9531545

יעקב בר לוי

רעננה

052-2507310

09-7427243

אסתי גרון

תל אביב

054-5499691

03-6499671

ניצה סקאל

תל אביב

052-2500945

03-6436505

נעמי הרניק

תל אביב

054-4698441

077-3008418

