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 ד"בס
 

 ד"תשע מטה בנימין -פריסה שרות פסיכולוגי חינוכי
 

 

 תקן ה ד ג ב א 
 

 הדרכה

 חנוך ירס
0666665 -506 

  

 הדרכות
 ישיבת צוות

פעם בשבועיים )
קורסים 

 (באוניברסיטה
 

  1 

 
 

 אריק שטיין
0666666 -506 

 ב נר תמיד"חט
 (תלמידים 131)

 מ כפר אורנים"מ
 (תלמידים 626)

 ישיבת צוות
בשבועיים  פעם)

קורסים 
 (באוניברסיטה

הדרכות ועבודה 
 משרדית

 

 1 (4)הדרכה  (5)הדרכה  

 

 אילנה אלעד
0666665 -506 

 ד כפר אדומים"ממ
 (תלמידים 857)

 ד כפר אדומים"ממ
 (תלמדים 857)

ישיבת הדרכות
 צוות

פעם בשבועיים )
קורסים 

 (באוניברסיטה
 

 עבודה משרדית

  5.5 

 

 שלמה בלפר
0666666 -506 

 ס נווה צוף"ביה
 (תלמידים 263)

 אולפנת נריה
 (תלמידים 275)

 ישיבת צוות
פעם בשבועיים )

קורסים 
 (באוניברסיטה

 עבודה משרדית
 הדרכות+

 ת נריה"ת
 1 (2)גני חרשה  
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 איזבל אוזן
0666665 -506 

 מועצה
 הדרכה

 עבודה משרדית

 (1)גן שפה עטרת 
 (1)גן חובה עטרת 

 הדרכות
 ישיבת צוות

ועיים פעם בשב)
קורסים 

 (באוניברסיטה
 

+ עבודה משרדית
 הדרכות

 ב עפרה"חט
 (תלמידים 445)

  אולפנת עפרה
 (תלמידים 118)

 מועצה
 הדרכה
 עולים

 עבודה משרדית

1 

 

 הלל קור
0666665 -506 

 ב"ישיבת חט
 בני בנימין

 בית אל
 תלמידים 233)

  ס בית חורון"ביה
 (תלמידים 175)

 (1)גן חובה בית חורון 
 (1)יהו גן מתת

 גן גבעון החדשה דליה
–מעגן גבעון החדשה )

 (מלכי

 הדרכות
 ישיבת צוות

פעם בשבועיים )
קורסים 

 (באוניברסיטה
 

ישיבות וועדת  הדרכה
 1 החלטה

 

 שירה חזן
5555016 -506  

 מ אדם"מ
 (3)גני אלון  (תלמידים 362)

ישיבת צוות 
פעם בשבועיים )

קורסים 
 (באוניברסיטה

 הדרכות
 

 (3)גני מכמש 
גנים מיוחדים 

 (2) מכמש
 –מעגן מכמש )

 (הניה

 (1)גן מצפה דני 
גני חובה כפר 

  (2)אדומים 
1 

 

 בני ספיר
1256665 -506  

ד כוכב יעקב "ממ
 155) בנים

 (תלמידים
 

 ת מכמש"ת
 (תלמידים 213)

 הדרכות
ישיבת צוות 

פעם בשבועיים )
קורסים 

 (באוניברסיטה
 עבודה משרדית

 

  5.5 

 

 קרן זיוון
505-6261650 

 ד דולב"ממ
 (תלמידים 461)

 ד מבוא חורון"ממ
 (תלמידים 345)

 הדרכות
 ישיבת צוות 

פעם בשבועיים )
קורסים 

 (באוניברסיטה
הדרכות ועבודה 

 משרדית
 

 ד טלמון"ממ
 1 (2)גני חובה דולב  (תלמידים 372)

 



- 3 – 
C:\Users\ornit\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TPWZXFK2\מעודכן חלוקת עבודה לפי  פסיכולוג לשנת תשעד.doc 

 

 ליאת נחשוני
506-6065155 

 

 ד מכמש"ממ
 (תלמידים 222)

 ד אדם"ממ
 (5)גני פסגות  גני פסגות  (תלמידים 251)

 1 (1)גן שפה פסגות 

 

 ציון לבהלל 
506-0666066 

 ת עץ הדעת "ת
 (תלמידים 134)

 
 גני עץ הדעת בנים

 ת אור פנחס"ת
 (תלמידים 71)

 הדרכה 
 ישיבת צוות

פעם בשבועיים )
קורסים 

 (באוניברסיטה
 

 עבודה משרדית

 (4)גני שילה 
 (1)גן שפה שילה 

 (1)גן אחיה 
 (1)ד עלי "גן חב

 (4)גני עלי 
 (1)גן שפה עלי 

1 

 

 מרווה סלוק
505-6555066 

 ד כוכב יעקב בנות"ממ
 (תלמידים 661)

 אולפנת כוכב יעקב
  (תלמידים 166)

 הדרכות
ישיבת צוות 

פעם בשבועיים )
קורסים 

 (באוניברסיטה
 עבודה משרדית

 

 (8)גני אדם 
 (1)גן שפה אדם 

גן מעגן אדם )
 (אתי

 (יונית–גן מעגן )

 (2)גני נופי פרת 
-מעגן נופי פרת

 (רחלי
1 

 

 פרידמן אברמי
0666660 -506  

 (8)גני שפה תל ציון 
כולל גן )

 (התפתחותי

 ד עפרה בנות"ממ
(211) 

ישיבת צוות 
פעם בשבועיים )

קורסים 
 (באוניברסיטה

 
 עבודה משרדית

 

גן טרום חובה 
 עטרת

יחידה 
 להתפתחות הילד

גני חובה מעלה 
 (6)לבונה 

1 

 

 יונה מורלי
0666626 -506 

 ד שילה בנות"ממ
 (תלמידים 485)

 ד עלי"ממ
 (תלמידים 185)

 גני מגרון

 (6) גן מגרון
פעם )ישיבת צוות

בשבועיים 
קורסים 

 (באוניברסיטה
 הדרכות

 

  5.85 

 

 אריאל לוי 
506-5555055 

 ד שילה בנים"ממ
 (תלמידים 575)

 (2)גני מצפה יריחו 
 (1)גן שפה מצפה יריחו 

 –גני מעגן מצפה יריחו )
 (ברוריה וחיות

 
ד מצפה "ממ

 יריחו
 (תלמידים 373)

 ב בית אל"חט
 (תלמידים 233)

 רכז חירום
1 
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אפרת 
 שטינמיץ

506-0666665 

 ד עפרה בנים"ממ
 (בנים 233)

 ד פסגות"ממ
 (4)גני עפרה   (תלמידים 662)

 1 (4)גני עפרה  (1)גן שפה עפרה 

 
 
 

 משלין וא'ג
506-0666666 

 ד נעלה"ממ
 (תלמידים 166)

 

 (1)שפה מבוא חורון  ןג
 (3גני חובה מבוא חורון 

 הדרכות
ישיבת צוות 

פעם בשבועיים )
קורסים 

 (באוניברסיטה
 
 

גני חשמונאים 
(4) 

גן שפה 
 (1)חשמונאים 

 5.85 

 

 נריה זיו
506-5552025 

 אהבת חיים
 תלמידים 255)

ס כוכב השחר "ביה
 אהבת יצחק

 (תלמידים 211)

 ותהדרכ
ישיבת צוות 

פעם בשבועיים )
קורסים 

 (באוניברסיטה
 עבודה משרדית

 

גן שפה כוכב 
 (1)השחר 

גן טרום חובה 
 (1)כוכב השחר 

 (2)גני שבות רחל 
 (2)גני גבעת הראל 

 (1)גן קידה 
-גני מעגן עדי עד)

 (יפעת
–גן מעגן קידה )

 (רויטל

1 

 

 מ נילי"מ רחל סירקיס
 (תלמידים 282)

גני חובה כפר 
 (2)ניםאור

 (1)גן שפה כפר אורנים 

 הדרכה
 ישיבת צוות

פעם בשבועיים )
קורסים 

 (באוניברסיטה
 

גני טרום חובה 
 5.85  (3)כפר אורנים 

 

 אילנה כרמל
505-1621156 

 אולפנת דולב
 5.5     (תלמידים 125)

 

אלון 
 ברוקנשטיין

 ד חשמונאים"ממ
 (תלמידים 316)

 ת מסילה"ת
 (תלמידים 282)

 ישיבת צוות
פעם בשבועיים )

קורסים 
 (באוניברסיטה

עבודה + הדרכות
 משרדית

גני מעגן ענתות )
 (יעל ואיריס( 2)

 (1)גן ענתות 
 (1)גני נופי פרת 

גן רגשי מצפה 
 יריחו

פה יריחו צגני מ
(3) 

 

 (2) ד תל ציון"גן חב
 (1)גן לחם ביכורים
ות גני עץ הדעת בנ

(1) 
 (1)גן בת מלך חובה 

1 
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שמואל 
 טוביאנה

 (4)טלמון גני 
 (1)גן שפה טלמון 

–מעגן טלמון )
 (איילה

גני טרום חובה בית 
 (3)חורון 

 (2)גני אדם ולמדתם 

 ישיבת צוות
פעם בשבועיים )

קורסים 
 (באוניברסיטה

 הדרכות

 (1)גן בני אדם 
גני טרום חובה כפר 

 (3)אדומים 
גן שפה כפר אדומים 

(1) 
–מעגן כפר אדומים )

 (דוריס

גני טרום חובה 
 (2)דולב 

 (3)גני נילי 
חובה וגן גני טרום 

 (2)נעלה חובה 

1 

 

אריאנה 
 רוטשילד

גן חובה כוכב 
 (2)השחר 

ס כוכב "גני ש
 (2)השחר 

גני טרום כוכב 
 (2)השחר 

 ס בית יעקב"ביה
 (תלמידים 568)

 ישיבת צוות
פעם בשבועיים )

קורסים 
 (באוניברסיטה

הדרכה ועבודה 
 משרדית

גן שפה כוכב 
 (1)יעקב 

 (4)כב יעקב כוגני 

 (2)גני רימונים 
 1 (2)גני עמונה 

 

 משה ברודי
 

 ישיבת כינור דוד
 (תלמידים 124)

גני אמרי ברוך 
 (2) חובה

 בית יעקב

 (7)גני נריה 
 (1)גן שפה נריה 

 ישיבת צוות
פעם בשבועיים )

קורסים 
 (באוניברסיטה

הדרכה ועבודה 
 משרדית

 (3)גני נחליאל 
 (2)גני נווה צוף 

-צוףמעגן נווה )
 ורד

גני טרום מבוא 
 (6)חורון 

טובה יעל גלית 
 צופית

1 

 
 
  

 לאה נוביק
אולפנת מעלה 

 תלמידי 146) לבונה
 (2)גני מעלה לבונה 

 מ אדם"מ
 (תלמדים 362)

 ישיבת צוות
פעם בשבועיים )

קורסים 
 (באוניברסיטה

הדרכה ועבודה 
 משרדית

 גני ענתות
 גני נופי פרת

 גני תל ציון בנות
יבי ס אלטרנט"ביה

לשון  עפרה
 45)לימודים 

 (תלמידים

1 

 

 ת עלי"ת אבשלום גלילי
 (תלמידים 262)

ד שילה יחד עם "ממ
 (תלידים 575)אריאל

 ישיבת צוות
פעם בשבועיים )

קורסים 
 (באוניברסיטה

הדרכה ועבודה 
 משרדית

 גן אש קודש 
 (6)גני עלי 

 לאה-מעגן עלי)
 (ורונית

  סיורים

 

 
 


