
 מחוז מרכז 
  מחוזיתפסיכולוגית  גב' אהובה עציוני,

 ahuvaet@gmail.com   ahuvaet@education.gov.ilמיל:    

    תמר צביקה יערי, סגן מנהל הפסיכולוגית המחוזי
 

שם מנהל/ת  כתובת ישוב מס'
 התחנה

 טלפון/פקס

ת, רח' המייסדים, מועצה מקומי יהודה -אבן  .1
  40500יהודה -אבן

Tamar9464@gmail.com 

 תמר שחר
  

09/8915043-13-37 
 פקס 09/8999267

 מועצה מקומית אורנית, אורנית   .2
  44813ד"נ אפרים 

niracypin@hotmail.com 
  

 ציפין נירה
   

03/9160120 
 פקס  03/9160022

רח' שבזי מועצה מקומית אליכין  אליכין   .3
38908 

navitofir@gmail.com 

 גב' נוית אופיר
  

04/6365840 
 פקס04/6306062

חינוך מועצה מקומית, יהודה מח'  אלעד  .4
 48900 אלעד 1 הנשיא

Gold.zr@gmail.com 

 צביקה גולדשמיט   
    

03/9078145 
 פקס 03-9078144

 מועצה מקומית, אלפי מנשה  מנשה -אלפי  .5
 44851ד"נ לב שומרון 

urimah@gmail.com 

 אורי מחלבמר 
  

925383709/ 
09/7925111 
 פקס 09/7925262

 מועצה מקומית, אלקנה, אלקנה   .6
 44814ד"נ אפרים 

tsachi@elkana.org.il 
  

 גלצרצחי 
  

03/9362681 
 שפ"ח 03/9151323
 פקס 03/9151221

, אריאל 5רח' העצמאות , 25ת"ד  אריאל   .7
40700 yardena_524@walla.co.il 

  

 ירדנה לוי
  

03/9061658 
 פקס 03/9365902

, באר 2מועצה מקומית, ז'בוטינסקי  יעקב -באר  .8
 70300יעקב 

Dcohen05@gmail.com 

 דבי כהן 
  

08/9247424  
08-9579842      
 פקס 08/9579844

, מועצה מקומית 9רח' מנחם בגין  דגן -בית  .9
 50200בית דגן 

leonidg@013.net  

 יבגניה גזיןגב' 
  

03/9605444 
 פקס 03/9604048

 מועצה מקומית, בני עייש  בני עייש   .10
  79845ד"נ שקמים 

 רח' הכוכבנים
psy@bney-ayish.muni.il 

 גאולה בן אליהו 
  

 טלפקס 08/8595121
15388595787 

 ברנר  .11
)גבעת 
 ברנר(

 מועצה אזורית ברנר 
 60948דואר גבעת ברנר 

ediali@bezeqint.net 
alecia@brener.org.il 

גב' אליסיה 
 איצקוביץ

  

 פקס 08/6993030-1
08/9349394   

גבעת   .12
 שמואל

 מועצה מקומית  24בן גוריון 
 54017גבעת שמואל 

ahuvaet@gmail.com 

 גב' אהובה עציוני
  

5323425-6/03 
 פקס

03/5326317   

, גדרה  2מועצה מקומית, רח' פינס  גדרה  .13
70700 

 marcelaliat@gmail.com 

 מרסלה ליפרמןד"ר 
    
  

08/8593565 
08/8599169 

 עשרת,ישוב מועצה אזורית גדרות,  גדרות   .14
 מושב עשרת  8רח' האורן 

  76858ד"נ עמק שורק  
psy@gderot.muni.il 

 יובל מרקס
  

08/8592394 
 פקס 08/8596449

 גני תקוה 20רח' הקישון  תקוה-גני  .15
shulaf@gantik.org.il 

 שרי ציפורי
  

5343438/03 
 פקס 03/5354756

mailto:ahuvaet@gmail.com


שם מנהל/ת  כתובת ישוב מס'
 התחנה

 טלפון/פקס

 מועצה אזורית גן רווה, רווה-גן  .16
 ד.נ עמק שורק 70490עיינות 

Yablon1103@gmail.com 

 ד"ר יעקב יבלון
  

08/9408230 
 פקס 08/9406794

 

מועצה מקומית גן יבנה רח'  גן יבנה  .17
  השופטים 

uzigrinbaum@gmail.com  

 עוזי גרינבאום 
  

08-8574312 
08-8673803 
 פקס 08-8673647

שירות פסיכולוגי מועצה מקומית  ג'לגוליה  .18
  גלגוליה

Salam.amer@gmail.com 

 גב' סאלם עמאר 
  

03-9396690 
 פקס 03-9396690

דרום   .19
 השרון

 מועצה אזורית דרום השרון, 
  44911מושב גן חיים 

maixschin@gmail.com 

קארין ' ד"ר
 שינדלמייקסנר 

  

09-7409075 
09-7486010  
 פקס 09-7400990

 , 7רח' בארי  השרון-הוד  .20
 45267  הוד השרון

alona@hod-hasharon.muni.il 
  

  אלון אדלמן
  

7432034/09 
09/7601216 
 פקס 09/7481924

  38828מועצה מקומית זמר  זמר  .21
 כפר ימה

Zemr10@walla.com 

 מר תייסר עבאדי 
  

09/8743302 
 פקס 09/8743659

 יבנה, -מועצה אזורית חבל יבנה-חבל  .22
 79860ד"נ אבטח 

katz.amir@gmail.com 
 
  

 אמיר כץ 
  

08/8561005 
 פקס 08/8521183

חבל   .23
 מודיעין

מועצה אזורית, חבל מודיעין, מושב 
 60991עטרות -בני

eidoetay@gmail.com 
shapach@Modiin-Region.Muni.il 

 מר צבי יערי
  

מזכירה עשירה 
  1שלוחה 

9712729/03 
 פקס 03/9732283

 1ת"ד  40400עירית טייבה  טייבה  .24
Taybeh10@walla.co.il 

 מר טאריק עאזם
   

09-8782904 

 , 4374עיריית טירה, ת"ד  טירה  .25
 44915טירה משולש 

harethissa@yahoo.com 

 גב' אולפאט עיסא
  

535356/709 
 פקס 09/7930368

 70600נוך, עירית יבנה יאגף הח יבנה  .26
avichaisto@gmail.com 

  

  אביחי סטולרסקי
  

9439188/08 
08/9438895 
 פקס 08/9432604

 + יהוד  .27
 נוה מונסון

 ,39רח' סעדיה חתוכה 
 56100יהוד 

dhirsch@bezeqiqnt.net 
psihologi@walla.com 

 גב' דורית הירש 
  

5362972/03 
 טלפקס 03/5364663

מחלקת החינוך, מועצה מקומית,  כוכב יאיר  .28
, כוכב 100ת"ד      10רח' בית אל 

 44864יאיר 
Nurit@kyair.org.il 

  נורית בורוכוב
   

09-7640216 
 פקס 09/7493122

 700מועצה מקומית כפר ברא, ת.ד  כפר ברא  .29
45863 

assusamer@mail.com 

 סאמר עאצי 
  

03/9389173 
03/9382112 
 פקס 03/9382018

  40300יונה -כפר עירית יונה-כפר  .30
kourz@netvision.net.il 

hemdak@kfar-yona.org.il 

 חמדה קורץ
  

09/8971149/8 
 פקס 09/8971179

 14בי"ס "ארן" רח' נחשון  סבא-כפר  .31
 44447 סבא כפר

gurshlomo@gmail.com 

 שלמה גור
  

 

09/7646560/3 
09-7646563 

 48810קאסם -כפר עיריית קאסם-כפר  .32
 1818ת"ד  

taha@hotmail.com-Mar 

 מרואן אהאטדר' 
   

03/9754956  
03/9754957 

mailto:eidoetay@gmail.com
mailto:eidoetay@gmail.com
mailto:vynga@walla.com
mailto:vynga@walla.com
mailto:kourz@netvision.net.il
mailto:kourz@netvision.net.il
mailto:Mar-taha@hotmail.com
mailto:Mar-taha@hotmail.com


שם מנהל/ת  כתובת ישוב מס'
 התחנה

 טלפון/פקס

 דואר תל מועצה אזורית לב השרון השרון-לב  .33
 40600מונד  

Ravit1310@gmail.com 
  

 רוית רייטר
  

09/7964644 
 פקס 09/7964645

 , 401אגף החינוך, ת"ד  לוד  .34
 71270עירית לוד 

Susan.reubens@gmail.com 

 גב' סוזן ראובנס 
  

08/9279916 
 פקס 08/9220193
08/9183604 

-מזכרת  .35
 בתיה

  מועצה מקומיתרח' רוטשילד, 
  76804בתיה -מזכרת

  

 אילה אורפז
  

08/9355782 
 פקס 08/9455899
 פקס 08/9453581

 מועצה אזורית, נחל שורק,  שורק-נחל  .36
 76812ד"נ עמק שורק 

soreq.org.il-shula@na 
shulabein@gmail.com 

 גב' שולה ביין 
  

08/8634243 
 פקס 08/8693230

 נס ציונה , 29תל חי  רח'  ציונה-נס  .37
 Diklawa100@gmail.com 

 דקלה וינמן
 אברהמי

  

08-9300276 
 פקס 08/9402973

 , מועצה מקומית, 8השקמה  סביון  .38
 53513סביון 

 psyservice@savyon.muni.il 

 מירב דורון גב'
  

03/6352614 

 ,1ככר רמב"ם, ת"ד  עמנואל  .39
 44845עמנואל 

Ozglik1@gmail.com 

 קמר עוז גלי
   

09/7921111 
 פקס 09/7921079

 חפר, -מועצה אזורית, עמק חפר-עמק  .40
 40250 מדרשת רופיןליד 

 noraadar@gmail.com 

 נורה אדר
    

88193/8909 
09/8981523 
 פקס 09/8986519

 ,מועצה מקומית,1רח' שבזי  פרדסיה  .41
  42815פרדסיה 

 navitofir@gmail.com 

 גב' נוית אופיר 
  

 ועצהמ 09/8945551
 שפ"ח 09/8948408
 פקס 09/8946402

 \ קדימה  .42
 צורן

קדימה צורן מ.מ.  1רח' הרצל 
 60920קדימה צורן 

zevianat@gmail.com 

 ענת זאבי
  

09/8970103 
 פקס 09/8970128
09-8902924 

 , מועצה מקומית קדומים297ת.ד  קדומים  .43
   44856ון ד"נ  צפון שומר
golan@nirim.org 

  גולן נוטמן
        
 

09/7922634 
 פקס 09/7922524

 מ.מ. ד.נ לב השרון  קלנסאוה  .44
Naaman_as@hotmail.com  

 נעאמן אבו שאח
  

  

-יתיקר  .45
 עקרון

 70500, קרית עקרון 7 הבניםרח' 
 udi@ekron.org.il 

 אודי בק 
  

08/9417956 
 פקס 08/9704466

-קרני  .46
 שומרון

  444מועצה מקומית, ת"ד 
 44853קרני שומרון 

drr@zahav.net.il 

 גב' דבי שטיין 
  

09/7929779 
 פקס 09/7920937

  2400ד ”, ת15שד' דוד המלך  העין-ראש  .47
  40800העין -ראש

yoramadar@rosh.org.il 

 דרמיורם מר 
   
  

9389350/03 
03/9388420 
 פקס 03/9388420

-ראשון  .48
 לציון

ראשון לציון  23הכרמל , אגף החינוך
- 75264   

liorag@rishonlezion.muni.il 

 ורה גישרי אלי 
  

03-9407700 
 ספק 03/9662077

 שירות פסיכולוגי חינוכי  רחובות  .49
 אגף החינוך  2רח' בילו 

 764402עירית רחובות 
inbar322@gmail.com 
inbalj68@gmail.com 
sph@rehovot.muni.il 

 עינבל יפה
  

08/9392850/1 
 פקס 08/9392876

mailto:shula@na-soreq.org.il
mailto:shula@na-soreq.org.il
mailto:zevianat@gmail.com
mailto:zevianat@gmail.com
mailto:inbar322@gmail.com
mailto:inbar322@gmail.com


שם מנהל/ת  כתובת ישוב מס'
 התחנה

 טלפון/פקס

 )בי"ס עצמאות לשעבר( 7רח' וילנא  רמלה  .50
 רמלה

shalio@ramla.muni.il 

 מר שאלי אופיר
  

 שרית 08/9187706
 פקס 08/9771930

 31 ץי.ל. פר רעננה  .51
 43000רעננה 

oritmh@gmail.com 
oritmo@raanana.muni.il 

 פזאורית מו
  

09/8952800 
 פקס 09/8952850

 , מועצה מקומית שהם1ת"ד  שוהם  .52
  60850ד"נ מרכז רמלה 

Yganz1@walla.co.il 

 ירדנה גנץ
  

03/9731224 
 פקס 03/9732012

, מועצה שרות פסיכולוגי חינוכי שומרון  .53
א.א.  111ת.ד  אזורית שומרון 

 44820ברקם 
sharona@shomron.org.il 

 שרון אושווגה
  

03/9061141 
 פקס 03/9066497

שדות דן   .54
)לשעבר 

 (לוד-עמק

 ,  15מועצה אזורית, ת"ד 
 72915כפר חב"ד 

miraariely@walla.co.il 

 מירה אריאליגב' 
   

 טלפקס 03/9607851

 ,944, ת"ד 64רח' הדקל  מונד-תל  .55
  40600מונד -תל

indavivi@walla.com 

 עינדה אביביגב' 
  

09/7963655 
 פקס  09-7963473

 


