
 מחוז צפון

 elisaal@education.gov.il      אליסה אלון, פסיכולוגית מחוזית 

 ayeletnoy@education.gov.ilאיילת נוי סגנית הפסיכולוגית המחוזית 

  חברה הערביתלענייני הסגנית הפסיכולוגית המחוזית עאידה חניף, 
aidaha@education.gov.il 

  
 /פקסטלפון שם מנהל התחנה כתובת ישוב מס'

 סנאן -אבו  .1
 

  24905סנאן -מועצה מקומית, אבו
Asli2@bezeqint.net 

 ר וג'יה עאסליד"
   

04-9967922 
  04-9968534 

 פקס

 מועצה מקומית אכסאל,   אכסאל  .2
 16920מיקוד   5ת.ד. 

mahmudssskk@yahoo.it 

 מר סעיד מחמוד
  

04-6463572  
 פקס 04-6464881 

 17903  וזירכפר עמ.א. אלבטוף  אלבטוף   .3
Badarni64@gmail 

 עלי בדארנה ד"ר
  

04-6518855 
 פקס 04-6744088

מועצה מקומית, אעבלין  172ת.ד  אעבלין  .4
30012 

Abed_milad@hotmail.com 

 מיללאד עבדללה
  

 

04/9866594 

בוסתאן   .5
 אלמרג'

 18550עפולה עילית  1072ת.ד. 
Gamal33@walla.com 

 ג'מאל דקדוקי
  

04/6424555 
 פקס 04/6421556

בועינה   .6
 נוג'דאת

 16924בעוינה נוג'ידאת 
yonisnassar@gmail.com 

 יונס נאסר
  

04/6730522 
 פקס 04/6730301

 מועצה מקומית בוקעאתא בוקעאתא  .7
 12437רמת הגולן 

 

 )מ. מקום(
 מחמד חלאילה

04-6981478 
 04-6982060: פקס

ביר   .8
 אלמכסור

 17925ביר אלמכסור  410ת.ד. 
 

 04/9058900 נהלאין מ
 פקס 04-9869849

 , 7514ד ”מועצה מקומית,ת בית ג'אן   .9
 24990בית ג'אן 

mussanidal@gmail.com 

 נדאל מוסא
  

04/9802079 
 פקס 04-9802240

        38המרכז למען הילד, ת.ד.   בית שאן  .10
 10900שאן בית 

raitchuck@013.net 

 מ"מיעקוב רייצוק 
  

04/6587038 
 פקס 04/6060570

בסמת   .11
 טבעון

 מועצה מקומית בסמת טבעון,
 36920מיקוד  4ת.ד 

rabahbelal@hotmail.com 

 בלאל רבאח
  

04/9836769 
 פקס 04/9832403

 20189עיריית כפר בענה  513ת.ד.  בענה  .12
kpsi2008@gmail.com 

 חירי עריאן
  

04-9886655  
 פקס 04-9889591

    

 25105מכר -מועצה מקומית ג'דידה ג'דידה מכר   .13
Psychoomihamdi@hotmail.co.il 

 מרוחמדי ע
  

04/9561908 
 פקס 04/9964094

 , 67מועצה מקומית, ת"ד  ג'וליס   .14
 ג'וליס 

Nabar.reda@gmail.com 

 רדא מברשם
  

04/9963443 

 מועצה מקומית, מח' חינוך,  גוש חלב   .15
 גוש חלב

Adawi-wissam@hotmail.com 

 מר וויסאם עידווי 
  

04/6989107 
 פקס 04/6980401

סוכנות  4תחנת העמקים ת"ד     גלבוע  .16
 18120דואר גלבוע 

radimusa@yahoo.com 

 ראדי מוסא 
  

04-6533239  
 פקס 04-6533337 



 /פקסטלפון שם מנהל התחנה כתובת ישוב מס'

 גליל עליון  .17
  ומטולה

 מועצה אזורית גליל עליון 
mteplitz20@gmail.com 

 מייק טפליץ
  

 

 מח' החינוך, מועצה אזורית,  גליל תחתון  .18
 14101גליל תחתון 

Yael_bar@013net.net 

 יעל בר
    

04/6628217 
: פקס

04/6628218 

  5מועצה מקומית, ת"ד  דבוריה  .19
 16910דבוריה 

Deyedawud@yhoo.com 

 מר דאוד דיאא
  

702243/604  
 04-6702307פקס: 

דיר אל   .20
 אסד

  001מועצה מקומית ת"ד 
 20188דיר אל אסד  

psyelassad@gmail.com 

 סאם אבו סאלחחו
   

04-9886655 

 מועצה מקומית 18224ת.ד  דיר חנא  .21
 24973דיר חנא  

hatemdarawshi@gmail.com 

 מר חאתם דראוושה
  

064/307848 
 

 ולן, ג מיט"ר, מועצה אזורית הגולן  .22
 12900קצרין 

tsufitg@gmail.com 

 פקס 04/6969740 צופית גרינברג
04/6961360   

, 81זרזיר, ת.ד.  מועצה מקומית זרזיר  .23
 10600נהלל 

Maher_d70@hotmail.com 

 מר נסאר מאהר
  

04/6416100/107 
 פקס 04/6415526

 , 558מועצה מקומית, ת"ד  חורפיש  .24
 25155חורפיש 

abunimir@gmail.com 

 חאג' עלאאאלדין 
  

04/9978339 
 פקס 04/9978423

חצור   .25
 הגלילית

 10300חצור הגלילית  26ת"ד 
elenszat@gmail.com 

 גב' אלנה סטמרי 
  

6935146/04 

רח' טבור הארץ, בניין העירייה  טבריה  .26
 14212עיריית טבריה 

vitaleandrea5@gmail.com 

 ויטלהאנדריאה 
  

739571/604 
04/6721172 
 פקס 04/6712130

-טובא  .27
 זנגריה

  2ד ”מועצה מקומית, ת
 12310זנגריה -טובא

ahmadkarsh@yahoo.com 

 אחמד נאסר
   

 פקס 04/6931114

, מועצה מקומית טורעאן 49ת"ד  טורעאן  .28
16950 

turan_psy@windowslive.com 

 מר אימאן שעבאן
  

04/6518483 

 30811עירית טמרה  - 57ת"ד  טמרה  .29
psychtamra@gmail.com 

 דר' עאטף עודה 
  

948808/904 
 פקס 04/9943686

מועצה מקומית, בי"ס נפתלי, יבנאל  אלייבנ  .30
15225  

eyalor8@gmail.com 

         אייל אורגד
  

04/6708344 
04/6708667 

  25145מועצה מקומית ינוח ג'ת  ינוח ג'ת  .31
Nashed-ali@yahoo.de 

 מר נאשד עלי
  

9979072/04 
04/9997021 

יסוד   .32
 המעלה

ביה"ס נחשוני החולה יסוד המעלה 
12105  

chenbrampsy@gmail.com  

 חן באם
  

 04-6936170טל: 
 פקס 04-6821620

 

 16955מועצה מקומית, יפיע  יפיע  .33
rizqshalash@gmail.com 

 ריזק שלוש
  

554730/604 
 פקס 04/6559384

קנעם י  .34
 עילית

 , 117, ת"ד 6רח' יקינתון 
 20692יוקנעם עילית 

haya-adam@hotmail.com 

 גב' חיה אדם 
  

04/9596061 
 פקס 04/9592890

מחלקת החינוך, מועצה מקומית  ירכא  .35
 24967ירכא 

Asli2@bezeqint.net 

 וג'יה עאסלה  דר'
  

  04/9568111טל: 

mailto:eyalor8@gmail.com
mailto:eyalor8@gmail.com
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  24963מועצה מקומית, כפר כאבול  כאבול  .36
samirotmn@yahoo.com 

 מר עותמאן סאמר 
  

 

 מועצה מקומית כאוכב,  כאוכב  .37
  20185ד"נ משגב 

ibrahimhijazi@gmail.com 

 איברהים חיגאגי
  

04/9998624 
 פקס 04/9998406

-כסרא  .38
 סמיע

מועצה מקומית כסרא סמיע ת"ד 
 25185מיקוד  396

T2tarik@gmail.com 

 טארק דגש
  

04-9573323  
 פקס

04-9573323 

 מועצה מקומית כעביה  כעביה  .39
iabusalah44@gmail.com 

 מר איברהים 
 אבו סאלח

   

 04-6665634טל': 

 דיםכפר ור  .40
)עם מעלה 

 יוסף(

 25147מועצה מקומית, כפר ורדים 
 501ת.ד 

elviranehmad@hotmail.com 

 אלווירה נחמד 
  

04/9977142/3 

 24908מועצה מקומית, כפר יאסיף  כפר יאסיף  .41
abunimir@gmail.com 

 חאג' עלאאאלדין 
  

9996132/04 

 16930מועצה מקומית, כפר כנא  כפר כנא  .42
gamal33@walla.com 

 מר ג'מאל דקדוקי 
  

519870/604 
 טלפקס

 

  1089מועצה מקומית, ת.ד.  כפר מנדא  .43
 17907כפר מנדא 

salih1710@hotmail.com 

 מר סאלח כנאעני
  

04/9864730 
 פקס  9864710/04

 15235מ.מ. כפר קמא  כפר קמא  .44
salehas@walla/com 

 סאלח עאסלה
  

04-6767987 
 פקס 04-6769828

שרות פסיכולוגי חינוכי ביה"ס  כפר תבור  .45
 15241מיקוד  406יצחק רבין  ת.ד 

 כפר תבור
mariaromano45@gmail.com 

 מריה רומנוגב' 
  

טלפקס: 
04/6769959 

 660ת.ד.  12כלנית  כרמיאל  .46
 20100כרמיאל 

moshoc@gmail.com 

 משה עוד כהן 
  

9988548/04 
 פקס 04/9585302

מבואות   .47
 חרמון

חרמון ד"נ -ואותמועצה אזורית, מב
 12000גליל עליון 

yorams@mvhr.org.il 
 

 ראיורם שליי
   

04/6818016 
 פקס 04/6818052

מועצה מקומית, מחלקת חינוך  מג'אר  .48
 14930מג'אר 

iabusalah44@gmail.com 

 מר איברהים 
 אבו סאלח

   

6786333/04 
 פקס 04/6781038

מגדל   .49
 העמק

 23500מגדל העמק  590 ת"ד
Atanamaria7@gmail.com 

 

   אנה אטרש 
 

04/6541564 
 סטלפק

04-6666696 

 20190מועצה מקומית מגדל כרום  מג'דל כרום  .50
mona.ayashi@gmail.com 

 נעאמנה מונאגב' 
 עיאשה

  

04-9881901  
  
 פקס 04-9882325 

מועצה עירונית מגדל שמס רמת  מגדל שמס  .51
 הגולן

salehsaf@walla.co.il 

 סאלח ספאדי
  

 

 90006מועצה אזורית מגידו, ת"ד  ידומג  .52
 18120עפולה 

shepah1@megido.org.il 

 ורד וויטסון סופר
  

959851804- 
 פקס 04-9598523

 

מועצה מקומית מזרעה, מיקוד  מזרעה  .53
25230 

 )מ. מקום(
 עוודאשרף 

04/9820104 
 פקס 04/9822559
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 מועצה אזורית מטה אשר,  מטה אשר  .54
 25206ד.נ גליל מערבי 

tova@matte-asher-region.muni.il 

 גב' טובה ליבה 
  

9879784-3/04 
 פקס 04/9879707

 12435מועצה מקומית  מסעדה  .55
Safadi.hasans@gmail.com 

 חסן ספדי
  

 פקס 04/6981480
04-6982832 

 מועצה מקומית, מח' חינוך, מעיליא מעיליא  .56
 

 04/9972590 אין מנהל
04/9979522 

 יוסף-מעלה  .57
 + כפר
 ורדים

  מושב שומרה  
 22855ד"נ גליל מערבי מיקוד 

elviranehmad@hotmail.com 

 אלוירה נחמד
  

04/9806648 

מעלות   .58
 תרשיחא

 מעלות  59, ת.ד 1בן גוריון 
ornawe@gmail.com 

 אורנה וייס גב' 
  

9578799/8/04 
 פקס 04-9997005

מרום   .59
 הגליל

  13110דואר צפת  90000ת.ד. 
neil.bluestein@gmail.com 

 ניל בלושטיין 
    

6919876/04 
 פקס 04/6919897

 משגב   .60
 

, מועצה אזורית השרות הפסיכולוגי
  20179משגב, ד"נ משגב 

meyravs@misgav.org.il 

 מירב שפיר
  

9902318/04 
 פקס 04/9902321

 16967מועצה מקומית, משהד  משהד  .61
adnanhaga@gmail.com 

 היג'א  אל מר אבו
  עדנאן

  

04-6519092 

, מרכז פיס קהילתי 7רח' ביאליק  נהריה  .62
 22324, נהריה 1142ת"ד 

Ada187@gmail.com 

 פלדנגב' עדה ש
  

9510175/04 
 פקס 04-9510205

 20137מועצה מקומית, נחף  נחף  .63
Slam_abid@hotmail.com 

 ד בעא םמר סלא
  

04/9987140 
 פקס 04/9985693

 16100עירית נצרת  31ת.ד.  נצרת  .64
samira.o@nazareth.muni.il 

 דגב' סמירה עובי
  

04/6406422 
 פקס 04/6406434

נצרת   .65
 עילית

 רח' שושנים, שכ' בן גוריון 
 17000עלית נצרת 

irenaport7@gmail.com 

 פורטיאנקיןאירנה 
0543544248 

6554644/04 
 פקס 04/6011593

 סאג'ור  .66
 ג'ור()ש

  646מועצה מקומית, ת"ד 
  20130כפר סאג'ור 

Saed.80@gmail.com 

 אבו ריא סעיד
  

9886880/04 
 פקס 04/9885032

  30810, עירית סכנין 4396ת"ד  סכנין   .67
Khaledz1@walla.co.il 

    חאלד זבידאת
     

 

04-6745232 
 פקס 04/6745232

 16970מועצה מקומית עילבון  עילבון  .68
Samo_zr@hotmail.com 

 זריק סמיר
  

04-6786407 

 עילוט  .69
 

 16970מועצה מקומית, עילוט 
Jana_hamzi@hotmail.com 

 מר חמזה חביב אללה
  

565115/604 
 פקס 04/6564224

 377ת.ד.  עין מאהל  .70
 17902עין מאהל 

Kamalina6@hotmail.com 

 ליל-מר כמאל אבו
  

 

 מועצה מקומית עין קניה  עין קניה  .71
 12432מיקוד  123ת.ד 

m.shaker@live.com 

 חמד שאקרומ
  

 04-6981350טל: 
 04-6982138פקס: 

 
 

 24רח' האשל  עכו
   24101ו אגף החינוך, עירית עכ

 גב' טל בוקר
  

9812487/04 
04/9915567 

mailto:irenaport7@gmail.com
mailto:irenaport7@gmail.com
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acotal@walla.com 

 עמק הירדן  .72
 מגדל+ 

  15132מועצה אזורית, עמק הירדן 
emekjv@gmail.com 

 סףא-עדי רוטגב' 
  

04-6709321 
 פקס 04-6750452

עמק      .73
 המעיינות

 4תחנת העמקים, ת.ד. 
  18120 סוכנות דואר גלבוע
yifatgo@gmail.com 

 יפעת גונן בן ענת
  

04/6533333 
 פקס 04/6533337

עמק   .74
+  יזרעאל

 רמת ישי

מועצה אזורית, עמק יזרעאל ת"ד 
 18120עפולה  90000

hayar@emekyizrael.org.il 

 חיה רביב גב' 
  

04/6520063/4 
 פקס 04/6520061

 18327 עפולה 1רח' הגן  עפולה  .75
ayelet@afula.muni.il 

 גב' איילת נוי
  

523040/604 

 30812מועצה מקומית, עראבה  עראבה  .76
emadgith@gmail.com 

 דר' ג'ת עמאד 
  

 פקס 744208/604
06/6744616   

 25170מועצה מקומית פסוטה  פסוטה  .77
Nahawand_4@gotmail.com 

  גאלב מר נעמאנה
  

 פקס 04/9870441
04-9870743 

 24914מועצה מקומית, פקיעין  פקיעין  .78
kaislaahawani@gmail.com 

 אני קייסימר לה
   

9976105/04 
 פקס 

04/9977679 

, 50מחלקת החינוך, רח' ירושלים  צפת  .79
 13010צפת 

hidavrut@gmail.com 

 מר אלון נוימן 
  

04/6927427/8 
 פקס

04/6925373  

 12900צרין ק 28ת.ד.  קצרין  .80
ronite@qatzrin.muni.il 

 

 רונית אפריםגב' 
  

04/6969662-96  
 פקס 04/6962841

-קרית  .81
 שמונה
 + רג'ר

  10200, עירית קרית שמונה 1ת"ד 
mishefil@gmail.com 

 מיכאל יעקובי
  

6949587/04 
 טלפקס

04/6997987 
 טלפקס

וך, מועצה מקומית, המחלקה לחינ ראמה  .82
 30055ראמה 

nisreenba@walla.com 

 נסרין בשארה אסעד
  

 

9581881/04 

 ראש פינה  .83
 

 מועצה מקומית, ראש פינה 
 120000 

l.dorit@gmail.com   

 גב' דורית לוי
  

 פקס 808610/604
04/6938262   

 16940מועצה מקומית ריינה  ריינה  .84
qasimahmad@walla.com 

 מר קאסם אחמד
  

04/6010707 

 , 266מועצה מקומית, ת"ד  שיבלי  .85
 16805כפר שיבלי 

Hsen.njar@gmail.com 

 נג'אר  חוסיין 
  

 פקס 765644/604
04/6769070   

 מועצה מקומית,  שלומי  .86
 22832שלומי 

chenbrampsy@gmail.com 

 חן באם
  

 פקס 04-9808041
04-9808291   

 

 מועצה מקומית שעב שעב  .87
amjadmusa@gmail.com 

 ד"ר אמג'ד מוסא
  

 

04/9883437 
 פקס 04/9883439

 20200שפרעם  152ת.ד.  שפרעם  .88
Shefi_shfaraam@hotmail.com 

 גב' חורייה תגריד
  

 פקס 9868993/04
04/9503013   

 
 


