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 תל אביב
 , 050-6283501פלאפון פסיכולוגית מחוזית,  מירי זולברג,גב' 

mirizo@eductation.gov.il 

 03-6896349ישיר למירי  03-6896329  ברמזכירה 

  03-6896347פקס: 
  

שם מנהל/ת  כתובת ישוב מס'
 התחנה

 טלפון/פקס

 אור יהודה 251ת"ד  יהודה -אור  .1
ronit_geller@walla.co.il 

 

 ד"ר רונית גלר
052-3241930 

5335355/03 
03-5334489 
 פקס 03/6344552

 , 10739ד , ת"73רח' משה שרת  אזור   .2
  gabidata@inter.net.il  58006 אזור 

 

-גילה מצליח ד"ר
 ליברמן

050-5958071  

03/5595798 
 קס פ 03/5590069

ברק, -, עירית בני31רח' הירדן  ברק -בני  .3
51100   

einaty@bbm.org.il 

  עינת ישפה גב' 
054-4707205   

   

7707316/03 
 פקס 03/6169701

 , 36רח' החשמונאים  ים -בת  .4
  58469ים -בת

yam.muni.il-brachab@bat 

 ברכה ברנעגב' 
050-6915624  

03-7762641/2 
 פקס 03/6571132

 3השניים רח'  גבעתיים   .5
 53253גבעתיים 

lucasr@zahav.net.il 
RikiShuman@Givatayim.muni.il 

 גב' ריקי שומן
050-7767759 

6739027/03 
6735898/03 

 פקס 03/6730275

שכונת יד התשעה  15רח' הר סיני  הרצליה   .6
 הרצליה 

renana@herzliya.muni.il 

 רננה לוקסד"ר 
052-3613764 

9550625/09 
 100של'  09-9582793
 פקס 09/9557845

  9רח' חומה ומגדל  חולון  .7
 58325חולון  

yaelg@Holon.muni.il   

 פלאיעל גגב' 
054-4282691 

03/5027051 
 פקס 03/5017916

מועצה אזורית חוף השרון, דואר  חוף השרון   .8
 60990שפיים 

glickhagit@gmail.com  

 חגית גליקגב' 
050-9235253 

09/9596578 
 פקס 09/9596536

 מועצה מקומית, 13קרן היסוד   כפר שמריהו   .9
   46910כפר שמריהו 

shefi@kfar.org.il  

)בוב(  רוברטד"ר 
  צ'רניק

054-2300690 

09/9512390 
 פקס 09/9505385

 , נתניה 9רח' אחימאיר  נתניה  .10
  yael@netanya.muni.il 

 גב' יעל גלזנר
052-8138764 

09-8609770/1 
 פקס 09-8826331

עירית פתח  1מינהל החינוך ת.ד.  פתח תקוה  .11
 49490 –תקוה 

meravt@ptikva.org.il  

 מרב טמירגב' 
054-7705302 

03-9290444 
 פקס  03-9347640

 2רח' זיידמן  קרית אונו  .12
 55238קרית אונו  

 lika@kiryatono.muni.il  

 ליקה חצירגב' 
050-9815001 

03-5356692 
03-5346087 
 פקס  03-6351042

 רמת גן  , 183דרך בן גוריון  גן-רמת  .13
gan.muni.il-p@ramat-Tova     

 טובה פלרגב' 
054-4772941 

03/6780388 
 פקס 03/6780664

 4רח' יצחק שדה  השרון-רמת  .14
        השרון -רמת

    

 03-7602499 קרן גל מיכלזון 
 פקס 03-7602490

תל אביב   .15
 מרכז 

  1רח' מוזיר 
  62963אביב -תל

aviv.gov.il-orgler_m@mail.tel  

 ד"ר מיכל אורגלר
053-2505008 

03/7248504 
 פקס 03/7240257
 לילי מזכירה

 03-7248504 

תל אביב   .16
 מרכז

 ס.מנהל

 1רח' מוזיר 
 62963תל אביב 
aviv.gov.il-tauber_t@mail.tel 

טל טאובר  
0523537455  

03/7248502 
 פקס 03/7240257
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שם מנהל/ת  כתובת ישוב מס'
 התחנה

 טלפון/פקס

תל אביב   .17
 צפון

 7שושנה פרסיץ 
 תל אביב

aviv.gov.il-Goldman_d@mail.tel  

 דינה גולדמןגב' 
053-2509611 

03-7248561 
03-5442820 
 פקס 03-6045640

 תל אביב    .18
תחנת הר 

 נבו

 6הר נבו רח' 
   62664תל אביב

aviv.gov.il-padan_d@mail.tel  

 דפנה פדןגב' 
2509992 -053 

6042709/03 
6046518/03 

 פקס 03/5445146
תל אביב   .19

 יוסף -הדר
 , 25רח' קהילת לבוב 

 69702אביב -תל
Nisimov-bros_e@mail.tel-aviv.gov.il 

 ארז ניסימובמר 
052-3818358 

7248060/03 
03/6497101 

 פקס 6440905/03
 , 66שבע -סמטת באר תל אביב יפו  .20

 68072יפו 
aviv.gov.il-tamir_f@mail.etl  

 תמיר פראווי מר
  

6829796/03 
6818217/03 

 פקס 03/5182189

תל אביב   .21
 הקריה

 14בית שטראוס, רח' בלפור 
  אביב -תל

aviv.gov.il-Tamari_d@mail.tel 
 

 ד"ר דרורית תמרי
053-2509806 

03-7248432 
  

 פקס  03-6203593

תל אביב   .22
 שלם

 , 19נגבה רח' 
 67652אביב -תל

aviv.gov.il-Tauber_t@mail.tel 
 

דניאלה ברזמן  
0523537455 

03-7249099 
 פקס 03/6310179

תל אביב   .23
מכון, 

 שניאורסון 

 ת"א 7רח' שושנה פרסיץ  
Meringer_t@mail.tel-aviv.gov.il  

 תמר מרינגרגב' 
 0532507623 

037248524 
 פקס 03/7240258

תל אביב   .24
 מדור מחקר

 , 1רח' מוזיר 
 62963אביב -תל

Michelzon_k@mail.tel-aviv.gov.il  

-קרן גלגב' 
 מיכלזון 

054-4306246 

תל אביב   .25
מדור גנים 

 טיפוליים

 , 1רח' מוזיר 
 62963אביב -תל

 aviv.gov.il-Tadmor_m@tel  

 מיכל תדמורגב' 
053-2505876 

03-7248517 
 פקס 03/7240259

תל אביב   .26
מדור 

מוסדות 
 ופנימיות

 ,1רח' מוזיר 
 62963אביב -תל

b@netvision.net.il-Ronit 
aviv.gov.il-Breiman_r@mail.tel  

 רונית בריימןגב' 
053-2504832 

03-7248519 
 פקס 03-7240256

 
  

mailto:Goldman_d@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:Goldman_d@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:padan_d@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:tamir_f@mail.etl-aviv.gov.il
mailto:tamir_f@mail.etl-aviv.gov.il
mailto:Tamari_d@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:Tamari_d@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:Tauber_t@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:Tauber_t@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:Tadmor_m@tel-aviv.gov.il
mailto:Ronit-b@netvision.net.il
mailto:Ronit-b@netvision.net.il
mailto:Breiman_r@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:Breiman_r@mail.tel-aviv.gov.il

