מחוז ירושלים
אורית כהן ,פסיכולוגית מחוזית 073-3931453
מס'

ישוב

.1

אבו גוש

כתובת
ת"ד  40042מבשרת ציון 90805

שם מנהל/ת התחנה

טלפון/פקס
02-5332893-0
(מועצה)
( 02-5700049שפ"ח)
 02-5334213פקס
02-9939912
 1532-9939313פקס

נריה זיו

 02-9709128טלפקס

מוחמד סאפי

Safi_m@walla.com

.2

אפרת

.3

בית  -אל

מועצה מקומית ,ת"ד 1022
דואר אפרת 90435
barbara@efrat.muni.il
מועצה מקומית בית אל,
ד"נ מזרח בנימין

.4

בית
אריה

m.psy@bet-el.muni.il
מועצה מקומית בית אריה-עופרים
ד"נ מודיעין 71947
psy.beit.arye@gmail.com

.5

בית-
שמש

.6

ביתר
עילית

ת"ד  ,5רח' בר אילן 23
בית-שמש
mikig@bshemesh.co.il
מועצה מקומית ביתר עילית ,רח' רבי
עקיבא  38ד"נ האלה 99879

ד"ר ברברה אש

אן הדר

08-9127000
08-9287508
 08-9127020פקס

גב' מיכי גרינשטיין

02-6334555
 02-9992771פקס

ליאור סומך

Somech.lior@gmail.com

בקעת
הירדן

מועצה אזורית בקעת הירדן

.7

ערבות
הירדן

ד"נ ערבות הירדן  91906ת"ד 90000
milcadiv@gmail.com

.8

גבעת-
זאב

.9

גוש-
עציון

.10

הר –
אדר

.11

חברון

02-6337161
 02-6337170פקס

מילכה הדר

02-9946613
02-9946676
 02-9400331פקס

מועצה מקומית ,גבעת זאב,
ד"נ צפון יהודה 90917
merhavy.yaara@gmail.com
מועצה אזורית גוש עציון,
ד"נ צפון יהודה 90433
Avigayil@gush-etzion.org.il
מועצה מקומית ,הר-אדר
ד"נ צפון יהודה 90836
Anatdani68@walla.co.il
הועדה המוניציפלית לניהול בתי
היהודים בחברון,
ת.ד  86קרית ארבע 90100

גב' יערה מרחבי
02-5363674/9
גב' אביגיל דוידי

02-9939945
 02-9309199פקס

ענת פייגה
– 02-5344710טלפקס

שייך לשרות
הפסיכולוגי קרית
ארבע

02-9963907

.12

ירושלים

רחוב יפו  19ת"ד  775י-ם 91000
'Rszhava@jerusalem.muni.il
vreris@jerusalem.muni.il

.13

ירושלים
 -צפון

רח' שמואל טמיר 74
פסגת זאב מערב ,י-ם 97812
shnurit@jerusalem.muni.il

ירושלים
–דרום

רח' אריה בעהם  / 7פת

תחנת פת

ירושלים 93282
Grtal1@jerusalem.muni.il

ירושלים
– מערב

שרות פסיכולוגי ,מנח"י ירושלים
ת"ד  775קרית יובל מיקוד 91000

קרית
יובל

מכתבים :תחנת מערב עירית
ירושלים כיכר ספרא
rnosnat@jerusalem.muni.il

.14

.15

יד חרוצים  10קומה  2תלפיות
ירושלים

.16

wschain@jjerusalem.muni.il

.17

ירושלים
– צפון
מערב -
רמות

רח' מעוז  1רמות א' ת"ד 23725
ירושלים 97234
Shorna1@jerusalem.muni.il

.18

ירושלים
 מגזרחרדים

.20

.21

.22

הלל  ,27ת.ד 775 .עיריית ירושלים
91001

נורית סהר

02-6564701/2
 02-6564703פקס

02-6799367-8-9
 02-6799374פקס

אוסנת רייזמן

02-5456649

02-6434675

חיים וייס

02-6762079
 02/6761442פקס

גב' אורנה שלו

02-5710669
02-5710927
 02-5713372פקס

ליאת ביתן

02-5456830-1-2

btleat@jerusalem.muni.il

02-6231171-3
עטרה בר סלע

ירושלים -ת"ד  , 44626י-ם 97315
תחנה
אזורית
בית חנינא
מזרח י-
ם
dklulu@jerusalem.muni.il
ירושלים אל ראשיד 4
מזרח
srannan@jerusalem.muni.il
העיר
שער
הפרטים
ירושלים יד חרוצים  10קומה  2תלפיות
מזרח הר ירושלים
חומה –
fxmichal@jerusalem.muni.il
תלפ"ז
מבשרת-
ציון

איריס ורד סגנית

טל גרין אפל

ירושלים
מזרח
גילה

.19

זהבה רוזנטל

02-6298173
 02-6295231פקס

מחלקת החינוך ,מועצה מקומית
מבשרת ציון 90805
ronitpsy@walla.com

גב' לולו דקה

 02-6259378פקס
02-5850332
02-6563207

ענאן סרור

 02-5854636פקס
02-5468184
 02-5468201פקס

מיכל פוקס

02-6762079
 02-6761442פקס

גב' רונית גראפי

02-9664445-50
02-9664446
 02-5702155פקס

.23

מגילות

בית ספר מגילות ,קיבוץ קלי"ה ,ד"נ
ערבות הירדן 90666

ים המלח

inbarshalev16@gmail.com
מועצה מקומית מודיעין
ת"ד , 1מודיעין 71700
meira-bzd@mokiin.muni.il

.24

מודיעין \
מכבים
רעות

.25

מודיעין
עלית

.26

מטה
בנימין

.27

מטה-
יהודה

.28

מעלה-
אדומים

.29

מעלה-
אפרים

גב' ענבר שלו

02-9945020

מאירה בן זקן

 02-9400442פקס
08-9262182
 08-9262183פקס

מר ישי שליף

08-9141280-1

 zahava_b@modiin.muni.ilזהבה מזכירה

מועצה מקומית מודיעין עלית,

.30

.31

עירית מודיעין רח' שער המלך שדרות
יחזקאל  17מודיעין עילית
yishais@modil.org.il
מועצה אזורית ,מטה בנימין,
פסגות ,ד"נ מזרח בנימין 90624
yeres@binyamin.org.il
מרכז הר טוב ,ד"נ שמשון 99700
efrate@m-yehuda.org.il

ת"ד  ,20עירית מעלה אדומים 98300

מר חנוך ירס

02-9977208
 15329977188פקס

אפרת שהם

02-9900802
 02-9700600פקס

גב' טלי טרגר

talitreger@gmail.com
מועצה מקומית ,מעלה אפרים ,ד"נ
בקעת הירדן 90638

קרית
ארבע
חברון

קרית-ארבע 90100
Alefbet.r@gmail.com
מועצה מקומית קרית יערים ,ת"ד
 ,101ד"נ צפון הרי יהודה 90840
rinateinot@gmail.com

02-5421332
02-5421334

מר רשי קור

rashikuhr@gmail.com
מועצה מקומית ,ת"ד ,15

קרית
יערים

 08-9740889פקס

02-9941301
02-9941949

רויטל שנור

02-9962374
02-9969524-5
 02/9905203פקס

רינת עינות

02-5333457
02-5332735-42

