מחוז ת"א
יפית חסן ,פסיכולוגית מחוזיתyafitha@education.gov.il :
מס'

ישוב

.1

אור-
יהודה

.2

אזור

.3

בני-ברק

.4

בת-ים

.5

גבעתיים

.6

הרצליה

.7

חולון

.8

חוף
השרון

.9

כפר
שמריהו

כתובת
ת"ד  251אור יהודה
ronitg@or-ye.org.il
רח' משה שרת  ,73ת"ד  ,10739אזור
58006
gilalib@gmail.com
רח' הירדן  ,31עירית בני-ברק51100 ,

שם מנהל/ת התחנה
ד"ר רונית גלר

ד"ר גילה מצליח-ליברמן

גב' עינת ישפה

03-6735898

רח' הר סיני  15שכונת יד התשעה
הרצליה

נוית אופיר

hagit@hof-hasharon.co.il
קרן היסוד  13מועצה מקומית,
כפר שמריהו 46910
shefi@kfar.org.il
רח' אחימאיר  ,9נתניה
yael@netanya.muni.il

03-7707316
 03-6169701פקס

רח' החשמונאים ,36
בת-ים 58469
gali@bat-yam.muni.il
רח' השניים 3
גבעתיים 53253
RikiShuman@Givatayim.muni.il

navitofir@gmail.com
רח' חומה ומגדל 9
חולון 58325
israelap@holon.muni.il
מועצה אזורית חוף השרון ,דואר
שפיים 60990

03-5595798
 03-5590069פקס

einaty@bbm.org.il

navit@herzliya.muni.il

טלפון/פקס
03-5335355
03-5334489
 03-6344552פקס

גלי נאור

03-7762641/2
 03-6571132פקס

ריקי שומן

6739027נ03-
03-6735898
 03-6730275פקס

אריאלה המזכירה
ד"ר ישראל אפל

גב' חגית גליק
ד"ר רוברט (בוב) צ'רניק

09-9550625
 09-9582793של'
100
 09-9557845פקס
03-5027051
 03-5017916פקס
09-9596578
 09-9596536פקס
09-9512390
 09-9505385פקס

גב' יעל גלזנר

09-8609770/1
 09-8826331פקס

גב' מרב טמיר

03-9290444
 03-9347640פקס
03-5346087
 03-6351042פקס

.10

נתניה

.11

פתח
תקוה

מבצע דקל  5פתח-תקווה
meravt@ptikva.org.il

12

קרית
אונו

רח' זיידמן  2קרית אונו 55238
irenba@kiryatono.muni.il

אירנה בוכמן

.13

רמת-גן

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

גב' טובה פלר

03-6780388
 03-6780664פקס

.14

.15

רמת-
השרון

רח' יצחק שדה 4
רמת-השרון
keren_ga@ramathasharon.muni.il

תל אביב
מרכז

שושנה פרסיץ  7תל אביב

16

תל אביב
מרכז ס.
מנהלת

17

תל אביב
מרכז ס.
מנהלת

18

לשכת
ההנהלה

.17

תל אביב
צפון

.18

תל אביב
תחנת הר
נבו

.19

תל אביב 62963
dorit_t@mail.tel-aviv.gov.il
שושנה פרסיץ  7תל אביב
תל-אביב 62963
orgler_m@mail.tel-aviv.gov.il

.20

.21

תל אביב
הקריה

22

תחנת
שלם

דורית טל

03-7248504
 03-7240257פקס

ד"ר מיכל אורגלר

03-7248504
 03-7240257פקס
לילי מזכירה
03-7248504

עפרה אלרועי
שושנה פרסיץ  7תל אביב
alroy_o@mail.tel-aviv.gov.il
לילי כהן עוזרת מנהלת אגף וסגניתה
שושנה פרסיץ  7תל אביב
Cohen_il@mail.tel-aviv.gov.il
שושנה פרסיץ  7תל אביב
dim_e@mail.tel-aviv.gov.il
schneider_e@mail.tel-aviv.gov.il
רח' הר נבו  6תל אביב 62664
Padan_d@mail.tel-aviv.gov.il
eliyahu_y@mail.tel-aviv.gov.il
רח' קהילת לבובל  26תל אביב 69702

תל אביב Nisimov-bros_e@mail.tel-
הדר יוסף aviv.gov.il
ovadya_y@mail.tel-aviv.gov.il
תל אביב
יפו

קרן גל מיכלזון

03-7602499
 03-7602490פקס

סמטת באר שבע  66יפו
Tamir_f@mail.tel-aviv.gov.il
shifman_e@mail.tel-aviv.gov.il
בית שטראוס ,רח' בלפור  14תל אביב
tamari_d@mail.tel-aviv.gov.il

03-7248530

לילי כהן
עירית דים
מזכירה  -אסתי שניידר
דפנה פדן

03-7248603
03-7248603
 03-6045640פקס
03-7248541
 03-5445146פקס

מזכירה יהודית אליהו
מר ארז ניסימוב

03-7248060

מזכירה יוכי עובדיה

 03-6440905פקס

מר תמיר פראוי

מזכירה עינת שיפמן
ד"ר דרורית תמרי
מזכירה  -זהרה מלכה

03-7247821
 03-5182189פקס
03-7248432
 03-6203593פקס

zohara_m@mail.tel-aviv.gov.il
נגבה  19תל אביב
brezman_d@mail.tel-aviv.gov.il
elmakyse_e@mail.tel-aviv.gov.il

דניאלה ברזמן
מזכירה  -אתי אלמקסייס

03-7395349
פקס03-6310179 :

23

תל אביב
יחידת
חינוך
מיוחד

.24

תל אביב
מדור
מחקר

.25

תל אביב
יחידתת
גני ילדים

.26

יחידת
פנימיות
ושירותים
טיפוליים

רח' שושנה פרסיץ  7ת"א
Meringer_t@mail.tel-aviv.gov.il
yosefian_i@mail.tel-aviv.gov.il
רחוב מוזיר  1תל אביב 62963

גב' תמר מרינגר
מזכירה  -אילנית יוספיאן
ד"ר מאירה בן זקן

Ben-zaken_m@mail.telaviv.gov.il
kallai_s@mail.tel-v

מזכירה  -שרון קלאי

רחוב מוזיר  1תל אביב 62963

גב' מיכל תדמור

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

03-7248623
 03-7240258פקס
03-7248527
 03-7240259פקס
03-7248526

מזכירה אסנת יוספי

 03-7240259פקס

ענבר אגאי

03-7248519
 03-7240256פקס

