
טלפוןשם מלאשעותתאריך

054-5363366אורנה מרק
052-8806855שרית ברקאי 

052-8806855שרית ברקאי 12:00-16:00צהריים 

054-4976597אירנה בוגרט 
052-8894998ורד שובה

054-5636154רוניה 

052-8377714דלית ויור
054-6313480סימונה12:00-16:00צהריים 

052-2303313יהודית סיסו
050-7748859ו'ליזה בנג

054-4976597אירנה בוגרט 
052-4282530ו כהן'פאני דלג

054-3979882יעל זיוון 12:00-16:00צהריים 

052-2303313יהודית סיסו
050-7748859ו'ליזה בנג

052-2303313יהודית סיסו

052-3449346רויטל ריבלין
052-8894998ורד שובה12:00-16:00צהריים 

050-2375870ענת ניסן16:00-20:00ערב 

054-6644564אסנת פרנקל08:00-12:00בוקר 
052-3449346רויטל ריבלין12:00-16:00צהריים 

050-8443855אורית מימון
052-5219419נועה אופק

054-7544339אתי פייגנבויין
054-3044687ענבל גטריידה

054-6644564אסנת פרנקל12:00-16:00צהריים 

054-3044687ענבל גטריידה16:00-20:00ערב 

052-8377714דלית ויור
050-7748859ו'ליזה בנג

052-2519370אינה סקלדניק12:00-16:00צהריים 

054-4316111גלית ברמי16:00-20:00ערב 

ל"דואטלפוןאזורי מענהשם ושם משפחה
052-5217375zviyaa@education.gov.ilמחוזיצביקה יערי

שירות פסיכולוגי חינוכי

27/05/2021

08:00-12:00בוקר 

25/05/2021

16:00-20:00ערב 

26/05/2021

08:00-12:00בוקר 

23/05/2021

08:00-12:00בוקר 

16:00-20:00ערב 

24/05/2021

08:00-12:00בוקר 

ייעוץ

19/05/2021

08:00-12:00בוקר 

16:00-20:00ערב 

20/05/2021

08:00-12:00בוקר 

16:00-20:00ערב 
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ל"דואטלפוןאזורי מענהשם ושם משפחה

050-6280355ahuvado@education.gov.ilשדות דן, כפר סבא, בית דגןאהובה דור

054-6691488advaari@education.gov.il נס ציונהאדווה אריאלי

אורלי ארליכמן
, חבל מודיעין, ברנר, שוהם, לוד

יהוד
054-6655521orlyer@education.gov.il

איילת רוס
נחל , חבל יבנה, גן יבנה, גזר

ש"בני עי, שורק
050-8331090ayeletro2@education.gov.il 

אפרת קאופמן
קדימה , לב השרון, כפר יונה

אבן יהודה, צורן
052-3276304efratka@education.gov.il

052-3713471etieel@education.gov.il שומרון, ראש העין, קרני שומרוןאתי אליזם

050-6283507gabika@education.gov.il רחובותגבי קזז

054-4686808doritya@education.gov.ilיבנהדורית יעקב

דימנה כהן 

, עמק חפר, לב השרון, כפר יונה
, שדות דן, קדימה צורן, פרדסיה

, באר יעקב, אליכין, אבן יהודה
יהוד, תל מונד, בית דגן

054-6188816dimnaco@education.gov.il

זהורית שטאל
, גני תקווה, אלעד, שוהם, רמלה

שוהם, רמלה, לוד, חבל מודיעין
050-6283509 zehoritsh@education.gov.il

חאולה ריאן
, זמר, קלנסווה, כפר קאסם

טייבה
050-6283155khawlara@education.gov.il

יפה כהן תנעמי
הוד , רעננה, ראש העין, כפר סבא

השרון
050-6283396yaffaco@education.gov.il

054-6394089yardena@education.gov.ilרמלה, באר יעקבירדנה נבון

מיכל בוטבול
קרני , קדומים, כוכב יאיר

דרום השרון, אלפי מנשה, שומרון
050-6202982michalbo@education.gov.il

050-6283538navare@education.gov.ilראשון לציוןנאוה ראובן

050-6280374niritsa@education.gov.ilעמק חפרנירית סייג

050-6756264anatyarrow@gmail.comרחובות, צ"ראשל, קרית עקרוןענת ירו

פנינה מור יוסף

, נחמיה, תפוח, רחל, אלקנה
עץ , שערי תקווה, מגדלים

, אריאל, אלקנה, אורנית, אפרים
, נופים, יקיר, גבעת שמואל

עלי זהב, פדואל, ברוכין

052-6424876pnina053@gmail.com

054-3120243rivkamo@education.gov.il הוד השרון, אלפי מנשהרבקה לייבא מרדכי 

רבקה מלוב
כפר , כפר יונה, יהוד, הוד השרון

, רחובות, צ"ראשל, לוד, סבא
אלעד, שדות דן, רעננה, רמלה

050-6289312rmaiov770@gmail.com

050-6282974ruthse@education.gov.ilראש העין, דרום השרוןרותי סויסה

רחלי לרר
, פרדסיה, כפר סבא, כוכב יאיר

אליכין, אורנית, תל מונד
052-8484945rachelile@education.gov.il

050-6289307tamarro@education.gov.ilגזרתמי רוזנבאום

528143332tmrk56@gmail.comצ"ראשלתמר קוטלצקי

פיקוח גני ילדים
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ל"דואטלפוןאזורי מענהשם ושם משפחה

אורלי בטיטו
חבל , אלעד, שוהם, רחובות

 050-7689824orlib@education.gov.il כפר סבא, מודיעין

אהרון אדלר
, אלעד, שומרון, קדומים, עמנואל

אלקנה
050-6282531ahronad@education.gov.il

054-2061952galithar@education.gov.ilעמק חפר, הוד השרוןגלית חרובי

050-7783406galiel@education.gov.il מזכרת בתיה, גזר, באר יעקבגלי אלדר 

דקלה רוזנבוים

, יבנה, הוד השרון, גני תקווה, גזר
, קרני שומרון, כוכב יאיר, יהוד

בית , אריאל, אורנית, שדוןת דן
דגן

 050-7137171diklaro@education.gov.il

הרב יצחק אלחדד

, תל מונד, רעננה, ראש העין
לב , כפר יונה, אלקנה, אליכין
קדימה צורן, עמק חפר, השרון

050-6283326yitshakel@education.gov.il

050-6280205vikiaz@education.gov.ilרחובות, נס ציונהויקי עזיאל

052-3858968zmiraby@education.gov.ilראשון לציוןזמירה בן יוסף

יעל ברקול
, כפר יונה, הוד השרון, תל מונד

054-7548469yaelbar@education.gov.ilראש העין, קדימה צורן

050-6282057mozanati@education.gov.ilקלאנסווה, טירה, זמרמוזנה טיבי

מירב מזור

גני , אריאל, אלפי מנשה, שומרון
קרני , דרום השרון, תקווה

050-7689909meravmaz@education.gov.ilגבעת שמואל, שומרון

מיכל דדון
, חבל מודיעין, גן רוה, אורנית

050-3028057michaldad@education.gov.il בית דגן, שדות דן, יהוד

מתי פוליקר 
גן , גדרות, גדרה, ברנר, ש"בני עי

053-7250988matipo@education.gov.il קרית עקרון, יבנה, יבנה

050-6282528sabeasa@education.gov.ilלוד, טייבהסבע סרסור

צלילה גולן
, תל מונד, קדימה צורן, פרדסיה

050-2006966tzlilago@education.gov.ilלב השרון, כוכב יאיר, אבן יהודה

רחלי ויסברד
, נחל שורק, מזכרת בתיה, לוד

052-8396475racheliwe@education.gov.ilרמלה, צ"ראשל
053-7005937tomergr@education.gov.il תומר גרוסמן

יסודי- פיקוח
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ל"דואטלפוןאזורי מענהשם ושם משפחה
, רמלה, סביון, נס ציונה, לודאביבה עטרי

, גני תקווה, גבעת שמואל, שוהם
חבל מודיעין

050-6283185avivaat@education.gov.il
054-8000903daliaye@education.gov.ilיבנה, גן יבנה, גדרה, רמלהדליה ישעיה

050-6282498chanach@education.gov.ilרחובותחנה חרוסט

052-3011175yoramsi@education.gov.ilראשון לציון, יהוד, באר יעקביורם שמחה

050-6288893pninash2@education.gov.ilכפר סבא, כוכב יאיר, אלפי מנשהפנינה שומרון

צלילה גולן

, כוכב יאיר, אבן יהודה, תל מונד
, פרדסיה, לב השרון, כפר יונה

050-2006966tzlilago@education.gov.il קדימה צורן
, כפר ברא, טייבה, לגוליה'גראיד מסארוה

050-3170148raidma@education.gov.ilקלאנסווה, כפר קאסם, טירה

ל"דואטלפוןאזורי מענהשם ושם משפחה

אורלי שנה

, ש"בני עי, בית דגן, באר יעקב
, גן יבנה, גזר, גדרות, גדרה, ברנר

, לוד, יבנה, חבל יבנה, גן רוה
נס , נחל שורק, מזכרת בתיה

, ראשוןלציון, קרית עקרון, ציונה
שדות דן, רמלה, רחובות

050-6282579orlysh@education.gov.il

, קלאנסווה, זמר, לגוליה'גדאוד פאתנה
כפר , כפר ברא, טירה, טייבה

קאסם
050-7689950fatinada@education.gov.il

מירה דניאל

, אלפי מנשה, אליכין, אבן יהודה
תל , הוד השרון, דרום השרום

לב , כפר יונה,כוכב יאיר, מונד
, פרדסיה, עמק חפר, השרון

קדימה צורן

052-4240042mirada@education.gov.il

מירי קינן

גן , גדרות, גדרה, ברנר, ש"בני עי
קרית , חבל יבנה, גן רוה, יבנה

מזכרת , יבנה, רחובות, עקרון
050-5663941mirike@education.gov.il נס ציונה, נחל שורק, בתיה

סיגלית שאקי

גבעת , בית דגן, באר יעקב, אלעד
, רמלה, גני תקווה, גזר, שמואל

, חבל מודיעין, שוהם, שדות דן
סביון, לוד, יהוד

050-6280316shakifm@netvision.net.il

050-6282834adinabar@education.gov.ilרעננהעדינה בר עליה

על יסודי- פיקוח

חינוך מיוחד
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רונית וייס

, אליכין, אורנית, אבן יהודה
, אריאל, אלפני מנשה, אלקנה

כוכב , הוד השרון, דרום השרון
לב , כפר סבא, כפר יונה, יאיר

, פרדסיה, עמק חפר, השרון
תל מונד, ראש העין, קדימה צורן

050-6282812ronitwi@education.gov.il

, גני תקווה, גבעת שמואל, אריאלרחלי וייס
חבל , הוד השרון, דרום השרון

, עמנואל, סביון, יהוד, מודיעין
, שומרון, קרני שומרון, קדומים

עץ אפרים, שערי תקווה

 052-6122966rachelve@education.gov.il


