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 מחוז הדרום
    ilanvi@education.gov.il     י, פסיכולוג מחוזמר אילן וירצברגר    

 
שם מנהל/ת  כתובת ישוב מס'

 התחנה
 טלפון/פקס

 8426527באר שבע  31שד' שזר  אלקסום   .1
Abiedsuelsana.sahar@gmail.com 

 סאחר אלסנע
  

 
   08-6797320טל: 

  08-8606048פקס: 

 8751001אופקים  ,1ת"ד  אופקים   .2
claudio@shapahofakim.org 

 

 קלאודיו גלסרמר 
  

 08-9960572טל: 
 08-99607250 :פקס

 ,14, ת"ד שרות פסיכולוגי אילת   .3
 8810001עיריית אילת 

shoshana-k@eilat.muni.il 

 ד"ר שושי קרן 
  

 08-6367080טל: 
 36723808-6פקס: 

 אשדוד 7שמואל הנגיד  אשדוד   .4
 28ת"ד דברי דואר: 

 7710001עיריית אשדוד 
matihasv@gmail.com 

 ולריה מטיחס
  

 08-8669787/8טל: 
  08-8669789פקס: 

 מועצה אזורית אשכול,  אשכול   .5
 85465ד"נ הנגב 

 izharshaar@gmail.com 

 מר יזהר שער
  

  08-9982629טל: 
  08-9929170פקס:  

 , אשקלון6ההסתדרות  אשקלון   .6
 אשקלון דברי דואר: עיריית

 7מרכז נפתי, רח' הגבורה 
 7819001, אשקלון 9001ת"ד   

yossimana@gmail.com 

  יוסי מאנעמר 
  

 08-6763250טל: 
      08-6762175 
      08-6761346 

 08-6765045פקס: 

 מח' החינוך, מועצה אזורית טוביה -באר  .7
  )מרפאת טל בייט(

 70900טוביה -באר
havashavit@gmail.com 

 חוה שביטגב' 
   

 58521108-8טל: 
  08-8506203פקס:  

 , 1רח' אביגור שאול  באר שבע   .8
 שבע -באר

 orital@br7.org.il 

  ד"ר אורית אלפי 
  

 08-6419239טל: 
      08-6418373  
 08-6419276: פקס

 מועצה אזורית בני שמעון, בני שמעון   .9
 85325קמה, ד"נ הנגב -ביתצומת  

michale@bns.org.il 

 מיכל אנגלרט גב' 
  

  
 08-9911726טל: 

 08-9915880פקס: 
 עירית דימונה,  דימונה   .10

  8610001, דימונה 1ת"ד 
hagaiye@bezeqint.net 

 מר יהודה חגי 
  

073-2756111  
לשלוח  .פקס: אין
לדוא"ל 

psydimona@gmail.com 
 רית הר חברון, עתניאל, מועצה אזו הר חברון  .11

 90407ד"נ הר חברון 
 gal.tamim@gmail.com

גב' גל תמים  
 סקולר

  

 02-9969184טל: 
  02-9963236: פקס

 מועצה אזורית חבל אילות,  חבל אילות  .12
 88820ד"נ אילות 

vered.ca@gmail.com 

  כד גב' ורד כהן א
  

 08-6355860טל: 
  08-6355863פקס: 

חוף   .13
 אשקלון

כז לגיל הרך, מועצה אזורית המר
חוף אשקלון, ד"נ חוף אשקלון 

78100    jana365@walla.com 

 מר אלי דויטש 
  

 08-6510984טל: 
      08-677557 

 08-6727304פקס: 
, מועצה מקומית 1 מרכז אזרחי, ת"ד חורה  .14

 85730חורה 
Riada21@hotmail.com 

ריאד אבו מר 
 עאבד

  

 08-6510991טל: 
 08-6510985פקס: 

 מועצה אזורית יואב, יואב  .15
 79835ד"נ שקמים 

natalie@yoav.org.il 

 לי בן שלמהתנ גב'
  

  08-8500727טל: 
 08-8500754פקס: 

 ,1אגף החנוך, מועצה מקומית, ת"ד  ירוחם  .16
 80500ירוחם 

amitdyp@gmail.com 

 דני עמיתמר 
  

 -589198608טל: 
  08-6585465פקס: 

mailto:orital@br7.org.il
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שם מנהל/ת  כתובת ישוב מס'
 התחנה

 טלפון/פקס

 6421ת כסייפה, ת"ד מועצה מקומי כסייפה  .17
 84162באר שבע 

Kafri-almasi@012.net.il 

 מר בועז כפרי
  

 08-9972719טל: 
  08-9972731פקס: 

 מועצה מקומית להבים,  להבים  .18
 85338להבים 

lizetrubin@gmail.com 

ליזט ביטון גב' 
 רובנשטיין

  

 08-6517766 טל:

 לכיש   .19
 

 נהורה מועצה אזורית לכיש,
 79340ד"נ לכיש דרום 

Nataliaperetz79@gmail.com 

 נטליה פרץ  
   

 08-6332377טל: 
 08-6332374פקס: 

 84991  מועצה מקומית לקיה,  לקיה  .20
ashrafalsana@gmail.com 

 אשרף אלסנאמר 
  

 08-6512361טל: 
 08-6512363פקס: 

 מועצה מקומית מיתר מיתר  .21
 , מיתר1שדרות המייסדים 

 85025, מיתר 1ת"ד דברי דואר: 
elenakrol2016@gmail.com 

elenak@metar.muni.il 

  ילנה קרולגב' 
  

 08-6517408טל: 
      08-6518614 

 08-6466150פקס: 

 , 1מועצה מקומית, ת"ד  מצפה רמון  .22
 80600מצפה רמון 

o.dokan@gmail.com 

 גב' עפרה דוכן
  

 –גע טל: אין כר
 להתקשר לסלולר

 08-6587370פקס: 
 מועצה אזורית מרחבים,  מרחבים  .23

 85100ד"נ הנגב 
 Prokash@post.bgu.ac.il   

סבטלנה   דר'
 בפרוקש

  

 -926293908טל: 
      08-9962438 

 08-9921598פקס: 
 2443רח' רמב"ם, ת"ד  נתיבות  .24

 87730נתיבות 
Shua.cohen@gmail.com 

 גב' שועא כהן
  

 08-9941077: טל
 08-9945737פקס: 

 באר שבע 535ת"ד  11שד' יצק רגר  נווה מדבר  .25
 3קומה  7מגדל 

jaferlahwani@walla.com 

 ג'עפר להואנימר 
052-3766410 

 08-6202545טל: 
 08-6206259פקס: 

 מרכז מסחרי עומר, 913ת"ד  עומר  .26
 84965עומר 

omerpsy@walla.com 

 גב' כרמלה שדה 
  

 08-6469499טל: 
  08-6291162פקס: 

ערבה   .27
 תיכונה

 86825מרכז ספיר, ד"נ ערבה 
 gilltheni@gmail.com 

 

 גב' שלומית 
 גיל טיין

  

 6592230-08טל:
   08-6592232פקס: 

 89100, ערד 100עיריית ערד, ת"ד  ערד  .28
sofiash77@gmail.com 

גב' סופיה 
 שקלרניק

  

 9950926-08טל: 
  08-9950154פקס: 

ערערה   .29
 בנגב

 84911, באר שבע 6192ת.ד 
n.zarhin@gmail.com 

 נטליה זרחין גב' 
  

 08-9958952טל: 
  08-9973854פקס: 

 , 68שד' העצמאות  קרית גת  .30
 82000קרית גת 

adl@bezeqint.net 

 ניל פאלקמר 
  

 08-6878300טל: 
 08-6810370פקס: 

קרית   .31
 מלאכי

 קניון קרית מלאכי
 הורדפינת רח'  רח' ז'בוטינסקי

annergnt@gmail.com 
m.org.il-marsel@k - מזכירה 

 ענת נרבואני 
    

 08-8608711טל: 
 08-8608734פקס: 

 85357רהט עיריית  , 8ת"ד  רהט  .32
nabhan08@gmail.com 

 מר נבהאן אלבאטל 
  

 08-9914842טל: 
 08-9914828פקס: 

 מועצה אזורית רמת הנגב,  רמת הנגב  .33
 85515ד"נ חלוצה 

anar@rng.org.il 

 אנה רצרגב' 
   

 08-6564111טל: 
      08-6564145 
  08-6564100 :פקס

 84106, באר שבע 804ת.ד  שגב שלום  .34
 מ. מ. שגב שלום

 תאבת אל אסאד
  

 8668571-08טל: 
  6508052-08 פקס:

  דות נגבש  .35
 

 מ.א. שדות נגב
 85200ד.נ נגב 

Perla4422@gmail.com 

 פרלה רויזגב' 
  

 08-9938962/5טל: 
 08-9968368פקס: 

mailto:Nataliaperetz79@gmail.com
mailto:Nataliaperetz79@gmail.com
mailto:annergnt@gmail.com
mailto:annergnt@gmail.com
mailto:marsel@k-m.org.il
mailto:marsel@k-m.org.il
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שם מנהל/ת  כתובת ישוב מס'
 התחנה

 טלפון/פקס

 1רח' היערה קרית החינוך,  שדרות  .36
  80100שדרות עיריית 

Yafit.hassan@gmail.com 

 יפית חסן גב' 
  

 08-6620361טל:  
 08-6892117פקס: 

  79200חוף אשקלון שער הנגב, ד"נ  הנגב-שער  .37
haimfle@gmail.com 

 פלישמןחיים מר 
  

 08-6612178טל:
     08-6802704 

  08-6892117פקס: 
 שפיר   .38

  
מרכז שפירא שפיר מועצה אזורית, 

79411 
Sarit-alon@bezqint.net 

  שרית הרץ גב' 
   

 08-8600149טל: 
  08-8584350פקס: 

 , 3מועצה מקומית, ת"ד  תל שבע  .39
 84950  תל שבע

 מר עומר נסאר
  

 08-6293926טל: 
  08-6293919פקס: 

  תמר, נווה זוהר תמר  .40
 86910ד"נ ים המלח 

gilltheni@gmail.com 
 

 גב' שלומית 
 גיל טיין

  

 08-6688822טל: 

 
 
 


