מחוז חיפה
ד"ר דניאלה פלד ,פסיכולוגית מחוזית
טל , 073-3938028 :פקס077-4447860 :
גב' אוסנת לוי ,מזכירה ,טל ,073-3938144 .פלאפון 050/6282455
ישוב

מס

כתובת

שם מנהל/ת התחנה

.1

אום-אל-פחם

.2

אור-עקיבא

.3

אלונה-עמיקם

.4

בנימינה
וגבעת עדה

sarishaal@walla.com

.5

בסמ"ה

מועצה מקומית בסמ"ה כפר ברטעה

מר מחמוד נג'יב

shefi.haifa@gmail.com

מיקוד 30010

 04/6357115פקס

.6

באקה אל גרביה

עירית באקה אל גרביה 30091
solieman_md@walla.com

מר מוחמד סלימאן

04-6383640
 04-6383480פקס

ת"ד  ,307עירית אום-אל-פחם 30010

ד"ר מחמוד מחאמיד

טלפון/פקס בשפ"ח
04/6311840
טלפקס

mahamid_psycho@walla.co.il

שכ' היובל ,עיריית אור

עקיבא 30600

גב' אליה תורן

04/6362233

eliatoren@gmail.com
מועצה אזורית אלונה ,מושב עמיקם ,ד"נ מנשה

 04-6362233פקס
מר אורי מחלב

04-6388416

urimah@walla.com 37830
מועצה מקומית ,ת"ד  8בנימינה 30550

 04/6388416פקס
גב' שרי שעל

04-6380173
 04-6380173פקס
תד 95

04/6357112

ישוב

מס

כתובת

שם מנהל/ת התחנה

טלפון/פקס בשפ"ח
04/6261898
 04-6261898פקס

.7

ג'סר אלזרקא

ת.ד ,1 .מועצה מקומית
ג'סר אלזרקא 37858
amaliaghe@gmail.com

גב' עמליה גאון הרשקו

.8

ג'ת

ג'ת ,דואר ג'ת המשולש 30091
nadiamss2@yahoo.com

דר' נאדיה מסרוואה

.9

דאלית אל כרמל

מועצה מקומית ,ת"ד 13
דאלית אל כרמל 30056
mass_sawsan@outlook.co.il

גב' סאוסן מסאלחה

04/8397951
 04/8394301פקס
04-8478121

.10

זבולון

מועצה אזורית זבולון ,דואר כפר המכבי 30030
eranitm@gmail.com

גב' ערנית מנדל

04/8478122
- 04/8478134פקס

.11

זכרון-יעקב

ת.ד 10 .זכרון יעקב 30900

04/6291557
 04/6292094פקס

.12

חדרה

רח' הרברט סמואל ,66
חדרה 38204
saritpsyhad@gmail.com

דר' שרית רותם

04/6220353
04/6332163
טלפקס

.13

חוף הכרמל

מועצה אזורית חוף הכרמל ,קיבוץ עין כרמל
tammychen13@gmail.com 30860

גב' תמי חן

04 - 8136259
 04 – 8136258פקס

.14

חיפה

רח' אמיר  ,10עירית חיפה 33093
shaniri@haifa.muni.il

גב' ריבי שני

04 – 8356530-3
 04 – 8645246פקס

ישוב

מס

כתובת

שם מנהל/ת התחנה

טלפון/פקס בשפ"ח

.15

חריש

מועצה מקומית קציר חריש ד.נ .מנשה 37861
rachelnael@gmail.com

גב' רחלי אלירז -נבות

.16

טירת-הכרמל

ת"ד  ,64טירת הכרמל 30250
רח' בן צבי  24א'
amboradi@gmail.com

גב' עדי עמבור שכטר

04-8570629
04/8576425
 04/8577306פקס

.17

כפר קרע

מועצה מקומית ,מח' חינוך ,כפר קרע 30075
tharwat78@gmail.com

מר תרואת מסאלחה

04/6356730

.18

מנשה כולל קציר

מרכז אזורי מנשה ד.נ .חפר
irishelman@gmail.com

גב' איריס הלמן

04 – 6177353
 04 - 6177354פקס

.19

מעלה עירון

ת.ד 888 .כפר זלפה 30920
מ.מ מעלה עירון
phlp_arrabi@yahoo.com

פיליפ עראבי

04-6409002
 04 -6409033פקס

.20

נשר

מועצה מקומית ,דרך השלום  ,20נשר 20302
yonatbor@gmail.com

גב' יונת בורנשטיין בר -יוסף

04/8299259
 04/8214048פקס

.21

ערערה

מועצה מקומית ,ערערה 30026
adeljedaan@gmail.com

דר' עאדל ג'דעאן

04-04-6955663
 04-6355663פקס

.22

עוספיה

מ .מ .עוספיה
Kameel.najar@gmail.com

מר כמיל נג'אר

04-8390708
04-8390708

.23

פרדס-חנה כרכור

מועצה מקומית ,דרך הבנים
פרדס חנה-כרכור 37000

דר' רבקה בר דויד

077-9779353
 0777670083פקס

ישוב

מס

כתובת

שם מנהל/ת התחנה

טלפון/פקס בשפ"ח

shefiphk@gmail.com
rivka.bar.dvd@gmail.com
.24

פרדיס

מועצה מקומית ,פרדיס 30898
nassarfuaad@gmail.com

מר פואד נסאר

04-6399025
 04/6292714פקס

.25

קרית-אתא

שיבת ציון  ,25קרית-אתא 28000
michal5126@gmail.com

גב' מיכל שמש

04/8443215
 04 – 8456965פקס

.26

קרית-ביאליק

ת"ד  102רח' הזית
קרית-ביאליק 27000
sharon.pil@gmail.com

גב' שרון פילובסקי

04/8705257
 04/8707157פקס

.27

קרית-טבעון

רח' הכרמל  1א' ,ת"ד  1266קרית טבעון 36000
sigalimber@gmail.com

גב' סיגל אימבר

04/9537181
פקס 04/9835650

.28

קרית-ים

רח' ההסתדרות  ,13ת”ד  660קרית-ים 29000

048751909
 04/8747389פקס

.29

קרית-מוצקין

רח' רנס  ,22קרית-מוצקין 26333
iris@motzkin.orgl.il

דר' איריס ארליך -שרצקי

 04/8702236טלפקס
04/8780248

.30

רכסים

רח' הרב קוק  5רכסים
royaz@walla.com

גב' חיה זכריה

 04/9846035שלוחה 130

