האגף לגיל הרך
שם המעון /עיר
אבן יהודה
אור יהודה
אור עקיבא
אזור
אילת ,התמרים
אילת ,שחמון
אשדוד ד'
אשדוד ו'
אשקלון ,בי"ח ברזילי
באר שבע ,הנשיאים
באר שבע ,טבנקין
באר שבע ,יד-ושם
באר שבע ,יחדיו
באר שבע ,הגיל הרך
באר שבע ,נוה-זאב
באר שבע ,קן-השלום
באר שבע ,רמות
באר שבע ,רמות פריבס
בית דגן
בית הלל
בית שאן
בית שמש ,האתרוג
בת ים ,האורגים/הנביאים
בת ים ,כצנלסון
בת ים ,שאול המלך
גבעת זאב
גבעת יערים
גבעתיים
גני תקוה
הרצליה ,יד-התשעה
(שביב)
הרצליה ,נוה ישראל
חדרה ,הלל-יפה
חדרה ,פאר
חולון  ,יריחו
חולון  ,ששת-הימים
חולון ,ג'סי-כהן
חולון ,רמז
חולון ,תל-גיבורים

שם המנהלת
ליאת ריבובסקי
חנה דהאן
אורית תעיזי
חני גבאי
ישראלה קוטק
ישראלה קוטק
פלד אביבה
גלית ברוקס
סימונה רחמים
בת אל אילוז
מזל בראל
אירית ספוז'ניקוב
איריס סרוגו-ארנון
רויטל זינו
טטי סיירנוב
שרה סרוסי
ריקי אבוטבול
עצמונה שפורקר
ציפי לוי
תליה שושן
חגית ביטון
מיכל ביטון
שוש כהן
אסי שבו
אורנה שמריהו
גליה עובדיה
חופית אליה
מטי אקר
רויטל זולטא

כתובת
המייסדים  ,105שכ' בן-גוריון ,אבן יהודה
יקותיאל אדם ,שכ' גיורא  ,54אור יהודה
הר סיני  ,4שכ' אורות הירוקה ,אור עקיבא
הסמטה האלמונית  ,2אזור
שד' התמרים  53אילת
משעול פומלה  ,2אילת
הדולפין  ,11רובע ד' ,אשדוד
נתן אלבז ,רובע ו' ,אשדוד
מרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
דרך הנשיאים  ,102באר שבע
טבנקין  ,3126שכונה ה' ,באר שבע
יד ושם  ,20שכונה ג' ,באר שבע
רחבת רמ"א  133א' ,באר שבע
אליהו הנביא  ,5באר שבע
אברהם מאפו  ,18נוה-זאב ,באר שבע
מבצע יקב א , 3/קן-השלום ,באר שבע
המדע  ,39שכונת רמות ,באר שבע
פריבס  ,11שכונת רמות פריבס ,באר שבע
הערבה  , 2בית דגן
בית הלל
הצפצפה  ,17שכונת נוף הגלעד ,בית שאן
האתרוג ,24 ,בית שמש
הנביאים  ,51בת ים
כצנלסון  , 53בת ים
שאול המלך  ,4בת ים
המכבים  ,53גבעת זאב
אמלל ,גבעת יערים
שדה בוקר  ,14גבעתיים
המצפה  ,4גני תקוה

טלפון
09-8997450
03-5334654
04-6101862
076-8009727
08-6376051
08-6331847
08-8557617
08-8555010
08-6738241
08-6491086
08-6411044
08-6277258
08-6100210
08-6481041
08-6432501
08-6438362
08-6499003
08-6480074
03-9604723
04-6905976
04-6586124
02-9992252
03-5511861
03-5084840
03-5523881
02-5361799
02-5341260
03-7314362
03-5345531

תפארת לוי

הר עצמון  ,16שכונת יד-התשעה ,הרצליה

09-9580080

אסתר גולדשטיין
רונית רוט
רונית גבריאלוב
אודליה מזרחי
רויטל חזן
כרמית מלכי
מאיה סימון אליאס
אתי ריקובר

בר כוכבא  ,84שכונת נוה ישראל
ביה"ח הלל יפה ,חדרה
מיכאל חזני  ,5שכונת משכנות פאר ,חדרה
יריחו  ,13קרית-שרת ,חולון
ששת הימים  , 25חולון
סנהדרין  ,34שכ' ג'סי כהן ,חולון
פנחס לבון  ,5שכונת רמז ,חולון
הפרדס  ,39תל-גיבורים ,חולון

09-9542780
04-6334640
04-6331223
03-5509470
03-5503102
03-5044034
03-6512494
03-5058410
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האגף לגיל הרך
שם המעון /עיר
חיפה ,ורדיה
חיפה ,כרמל-צרפתי
חיפה ,נוה-דוד
חיפה ,נוה-שאנן
חיפה ,רמת-אלון
חיפה ,מודעי בת גלים  -בי"ח
רמב"ם
טבעון ,האיריס
יבנה ,גלבוע
יבנה ,רמות -ויצמן
יוקנעם
ירושלים ,אפרתה
ירושלים ,גבעה-צרפתית
ירושלים ,גילה-המור
ירושלים ,גילה-הנופך
ירושלים ,הדסה עין כרם
ירושלים ,יורדי-הסירה
ירושלים ,מקור חיים
ירושלים ,נוה-יעקב
ירושלים ,פ.זאב-משטרת
הישובים
ירושלים ,פ.זאב-תמיר
ירושלים ,פ.זאב גדוד מכמש
ירושלים ,קנאי-הגליל
ירושלים ,קרית-יובל
ירושלים ,קרית-מנחם
ירושלים ,רמות
ירושלים ,רמות-אשכול
ירושלים ,רמת-בית-הכרם

שם המנהלת
אלישבע פסטרנק
מירי מחרום
רוחמה משה
עינת גרבר
אסתר בעבור

כתובת
ורדיה  ,6חיפה
ישעיהו  ,22כרמל-צרפתי ,חיפה
המלך חזקיהו  3נוה דוד ,חיפה
מימון  31נוה שאנן ,חיפה
אלתר  21שכ' רמת אלון ,חיפה

טלפון
04-8348440
04-8330034
04-8374857
04-8226761
04-8228674

אינסה אושרין

החי"ל  2א'  ,חיפה

04-6114559

יעל תמרי
אינסה טרוק
אלאור ארד בלהה
אלה מרקוביץ
עינת אפרים
רינת מאיר
זיוה כהן
אורית פיינשטיין
רינת כהן תנעמי
נטלי ברך
אמינה נוחנוביץ
ג'ני ברוכי

האיריס  16טבעון
הגלבוע  ,1יבנה
הערבה ,15 ,יבנה
האכזיב  ,17יוקנעם
אפרתה  ,33שכונת ארנונה ,ירושלים
החיל  ,1גבעה צרפתית ,ירושלים
המור  ,8שכ' גילה א ,ירושלים
הנופך , 8שכונת גילה ,ירושלים
בית חולים הדסה עין כרם ,ירושלים
יורדי הסירה  ,8ירושלים
הרכבים  , 10תלפיות  ,ירושלים
מבוא לאה גולדברג  ,7נוה-יעקב ,ירושלים

04-9833763
08-9437075
08-9439629
04-9890207
02-6713482
02-5816811
02-6761778
02-6765327
02-6776263
02-5635477
02-6783808
02-5833265

חנה חיון

משטרת הישובים  9פסגת זאב ,ירושלים

02-5858177

שיר שי
לינה מנדלב
נטע בן סעדון
ליאת בר
אילנה נחמיה
לאורה לחר
שירה הרמן
חני גול

ירושלים ,תלפ"ז-רזיאל

ענת ברקת

כפר חנניה
כפר יונה
כפר סבא ,דובדבן
כפר סבא ,צה"ל
כפר סבא ,דניאל
כרמיאל ,ארבל
כרמיאל ,הלוטוס
לוד ,נוה-נוף
לפיד

מרים מרציאנו
לילך רוטרי עזרן
מירית אשכנזי
שקד ליבנה
אתיאור גיל-אור
איילת בן צבי
מיכאלה דנה אהרון
מירב אלמגור
אורית פרג'

פסגת זאב ,שמואל תמיר  ,14ירושלים
גדוד מכמש  ,10פסגת זאב  ,ירושלים
קנאי הגליל  ,27ירושלים
ברזיל  ,30קרית יובל ,ירושלים
הנורית  ,16קרית מנחם ,ירושלים
אבן שמואל  ,5שכ' רמות ,ירושלים
ככר זלמן ארן  ,5רמות אשכול ,ירושלים
יוחאי בן-נון  ,3ירושלים
דוד רזיאל  ,40תלפיות מזרח ,ארמון הנציב,
ירושלים
כפר חנניה
סמטת הדפנה  5כפר יונה
מבצע יונתן  ,11שכ' דובדבן כ"ס
צה"ל  ,1כפר סבא
דניאל  15שכ' קפלן כ"ס
ארבל  ,11כרמיאל
נתיב הלוטוס  ,7כרמיאל
ניצולי השואה  ,9לוד
השקמה  ,34לפיד

02-5859277
02-5858813
02-6782066
02-6422323
02-6420156
02-5867457
02-5811404
02-6794483
02-6717145
04-8230330
09-8989874
09-7680231
09-7428819
09-7667338
04-9988447
04-9985176
08-9252136
08-9766015
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שם המעון /עיר
מבשרת הר עצמון
מבשרת ,הארבל
מבשרת ,הלילך
מגדל-העמק ,הערבה
מודיעין טבת
מודיעין ,אחלמה
מודיעין ,החלמונית
מודיעין ,מגדל-הלבנון
מודיעין ,שמשוני
מכבים ג'
מעוז ציון
מעלה אדומים ,מגדים
מעלה אדומים ,נופי סלע-
שחם
מעלות ,הסביונים
נהריה ,קיבוץ גלויות
נהריה ,שקד
נס הרים
נס ציונה
נס ציונה ,לב המושבה
נשר התאנה
נשר ,האלון
נשר ,הורדים
נתניה אגמים
נתניה ,דורה
נתניה ,קרית-נורדאו
נתניה ,רמת פולג
עכו ,מזרח
עכו ,צפון
עפולה  ,ביאליק
ערד
פרדס חנה
פרדס חנה כרכור
פרדס חנה כרכור  -נטע
פתח תקוה ,שכונת הדר-
גנים
צריפין ,אסף-הרופא
קדימה

שם המנהלת
שושן חדד
רעות פרץ
דפנה עוזרי
יוכי בקסיס
אמסלם
הלנה מיכאלי
רויטל נאומן
אתי וקנין לוי
איריס צ'צקס
יקירה אלוני
מרים קוטנר
שירן משה
ערגה פדידה

כתובת
הר עצמון  , 2מבשרת ציון
ארבל  ,33מבשרת ירושלים
האורן  , 59מבשרת ציון

טלפון
02-5813423
02-5336670
02-5344242

הערבה  ,35מגדל העמק

04-6041166

טבת  , 7מודיעין
אחלמה  ,1שכ' קייזר ,מודיעין
חלמונית  ,5מודיעין
מגדל הלבנון  ,40שכונת יקינטון ,מודיעין
ככר חט' הנגב  ,14שכונת השמשוני ,מודיעין
הרכסים 1 ,ד.נ .מודיעין
החוצבים ( 5מבשרת ציון)
קול התור  , 2מעלה אדומים

08-9105613
08-9714620
08-9701079
08-9704397
08-9717227
08-9716208
02-5342437
02-5901269

איריס כהן

האבן  ,2מעלה אדומים

02-5901884

מגי בוגנים
לימור סוברנו
מלכה
מרב גלבוע
מיכל אברוטיס
רחל ביכלר
ציפי צעדי
אסתי באבור
הלנה ברזנסקי
סיון וונדולוביץ
ניצה כהן
סיגל אוחנה
את כליף
זהבה כהן
חוה ישראלי
ז'אנה מלכה
קרן אור -מתנה
אלבז אדוה
טלי מור יוסף
גלי נבון
מאינה פיימר

ספיר  ,31שכונת הסביונים ,מעלות

04-9974543

אביר יעקב  ,38נהריה

04-9823225

שקד  ,10שכ' עין שרה
מושב נס-הרים
הרב בארי פינת ז'בוטינסקי ,נס ציונה
הגיא  ,11נס-ציונה
התאנה  ,7נשר
האלון  ,25שכונת רמות-יצחק ,נשר
הורדים  24שכ' רמות-יצחק ,נשר
נחל השיטה  ,22נתניה
הנביאים  ,6פינת נצח ישראל ,שכונת דורה
רוטנברג  11קרית נורדאו ,נתניה
לסקוב  ,9שכ' רמת-פולג ,נתניה
גרשון יוסף  , 18עכו
ששת הימים  ,5עכו
הרצל  , 16עפולה
חן  ,57שכונת אבישור ג' ,ערד
התחייה  ,18נווה פרדסים ,פרדס חנה כרכור
רח נגה  36פרדס חנה -כרכור
נטע  - 5ת.ד 591 .כרכור

04-9924186
02-5346555
08-9300381
08-9404669
04-8715202
04-8213668
04-8204539
09-8343019
09-8353388
09-8351626
09-8857474
04-9812952
04-9811691
04-6592906
08-9958414
04-6371444
04-6371363
04-6267921

גילה סלמון

וינברגר  , 3פתח תקוה

03-9091795

טליה בלומנפלד
חופית ריעני

ביה"ח אסף הרופא ,צריפין
מנחם בגין  ,11קדימה

052-8881383
09-8990077
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שם המעון /עיר
קרית-אונו ,הנרקיס
קרית אונו ,שטרן
קרית אתא
קרית גת האיריס
קרית גת ,גאון הירדן
קרית גת ,מעון הגיל הרך
קרית מוצקין ,הרב-קוק
קרית מוצקין ,נוה-גנים
קרית מוצקין ,קדיש לוז
קרית מלאכי
קרית שמונה ,דן
קרית שמונה ,הורדים
ראשון לציון ,המשורר שלום
(שבזי)
ראשון לציון ,הקישון
ראשון לציון ,נפתלי-הלל
ראשון לציון ,סוקולוב
ראשון לציון ,רמת-אליהו
ראשון לציון ,שיכון המזרח
רחובות ,דניה
רחובות ,זלקינד
רחובות ,כפר גבירול
רחובות ,מוהליבר
רחובות ,מוטה-גור
רחובות ,מילצ'ן
רחובות ,מכבי
רחובות ,סרנגה
רמת גן ,הרימון
רמת גן ,שד' ויצו-שקמה ג'
רמת גן ,שקמה ב'
רמת השרון ,מרדכי
רמת השרון ,שבטי-ישראל
רעננה ,הפרחים
רעננה ,לב-הפארק
רעננה ,לסקוב
רעננה ,שמואל-הנגיד
שדרות ,המעפילים
שדרות ,הרצוג

שם המנהלת
רויטל שמש
חיה דיין
רונית מילר
מירה אלחרר
איילה כהן
טולה גולן
אסנת
זילברשמיט
אתי סבג
יהודית אליהו
ברכה אפריאט
סיגל צרפתי
איילה לוי חג'יאן

כתובת
הרוגי מלכות בבל  ,7קרית אונו
שטרן  ,2קרית אונו
בן עמי  ,13קרית אתא
משעול האיריס  ,26קרית גת
גאון הירדן  ,49קרית גת
שד' העצמאות  ,28קרית גת

טלפון
03-5357892
03-5340851
04-8442060
08-6603203
08-6883638
08-6886820

הרב קוק  ,82קרית מוצקין

04-8708007

דרך עכו  ,285נוה-גנים ,קרית מוצקין
קדיש לוז  ,55קרית מוצקין
רמב"ם  ,1קרית מלאכי
דן  ,24קרית שמונה
שד' מנחם בגין  ,36שכונת הורדים ,ק .שמונה

04-8752934
04-8763792
08-8582360
04-6940471
04-6817393

עפרה רוזנטל

המשורר שלום  ,10ראשל"צ

03-9674577

הקישון  ,14שכ' בוקובינה ,ראשל"צ

03-9691116

נפתלי הלל  10ראשל"צ
סוקולוב  25ראשל"צ
אנילביץ  ,30רמת אליהו ראשל"צ
האורן - 9שכ' המזרח ראשל"צ
הבריגדה  12שכונת דניה ,רחובות
סטולבוב זלקינד  ,212קרית משה ,רחובות
דוד אלעזר  ,29כפר -גבירול ,רחובות
מוהליבר  ,4רחובות
מוטה-גור  ,16שכ' שרונה ,רחובות
חיים אליעזר 3,רחובות
הרצל  ,131רחובות
משולם סרנגה  ,3קרית-משה ,רחובות
הרימון  ,8רמת גן
אחד העם  59רמת שקמה ג' ,רמת גן
אחד העם  18רמת שקמה ב' ,רמת גן
מרדכי ( 10פינת סמטת תרזה) רמת בשרון
שבטי ישראל  90רמת השרון
הפרחים  ,5רעננה
אלימלך רימלט  2רעננה
לסקוב  ,8רעננה
קרן היסוד  56פינת דגניה ,רעננה
יהושע בן נון  ,4שדרות
הרצוג  ,שדרות

03-9694877
03-9647896
03-9614719
03-9443455
08-9453442
08-9468941
08-9469825
08-9361562
08-9348039
08-9415937
08-9451660
08-9315466
03-7524717
03-6312020
03-6313973
03-5404195
03-5401123
09-7749465
09-7742021
09-7712089
09-7433030
076-8009020
08-9108630

לאורה ורון
(מרקו)
אילנית ממן
עינת אברהם
גלי דוידוב
תמר אהויזרט
ליז חלילי
סיגל זפרני
איילה אלימלך
אינה בוחניק
נורית רוסמן
לימור אקוע
יהודית שרון
אילנה פראש
מיטל טלקר
ורד איווס
פזית נעים
מירב פלדמן
רחל כוכבי
עפרה כהן
רינה לוסקי
עדן גיל סביר
ליליה גרצמן
זיוה קורסיה
חגית אלקובי
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האגף לגיל הרך

שם המעון /עיר
שדרות ,שכונת מ' 3
תל אביב יפו ,פלורנטין
תל -אביב יפו ,בוגרשוב
תל-אביב יפו ,בירנית
תל-אביב יפו ,בית-מורצקי
תל-אביב יפו ,בית-פורג'
תל-אביב יפו ,בית-פרו
תל-אביב יפו ,המלך-ג'ורג'
תל-אביב יפו ,המשתלה
תל-אביב יפו ,ויצמן
תל-אביב יפו ,מגן אברהם
תל-אביב יפו ,נגבה (יד
אליהו)
תל-אביב יפו ,נוה-חן
תל-אביב יפו ,נוה-צה"ל
תל-אביב יפו ,נוה-שרת
תל-אביב יפו ,קרית-שלום
תל-אביב יפו ,רמא"ג-ברון
תל-אביב יפו ,רמא"ג-
פיינשטיין
תל-אביב יפו ,רמז ארלוזורוב
תל-אביב יפו ,רמת-ישראל
תל-אביב יפו ,שפירא-מסלנט
תל-אביב יפו ,תכנית ל'
תל-מונד
תל אביב כוכב הצפון

שם המנהלת
זיוה קורסיה
ניצן טאובר
שרון רוזנר
רבקה חמו
איילת צור
חרות זרו
אתי עובדיה
קרייב
רעות כהן
לבנה גפן
אורלי ברוך
טל סייג

כתובת
המכבים  39שכ' יצחק רבין ,שדרות
ידידיה פרנקל  , 17ת"א-יפו
בר כוכבא  ,26פינת בוגרשוב ,ת"א
בירנית  , 4כפר שלם ,ת"א
חרותנו  1שכ' התקוה ,ת"א
התקווה  70שכ' התקווה ,ת"א

טלפון
08-6890808
03-6552844
03-6290462
03-7305861
03-6870555
03-6870239

הפעמונית  ,7ת"א

03-5061559

קינג ג'ורג'  ,35ת"א
לוין קיפניס  , 6ת"א
ויצמן  ,7ת"א
מגן אברהם  ,25ת"א

03-5284230
03-6443891
03-6964832
03-6817650

סיגל הגלילי

נגבה  33יד אליהו ,ת"א

03-7392690

שושי ברזילאי
קרן בוזגלו
ירוס סולומון
לימור גנור
אילנה שרבי

יעקב סלע  ,22נווה-חן ,ת"א
דרך ההגנה  ,118נוה-צה"ל ,ת"א
אלמגור  3נוה שרת ,ת"א
ליויק  7קרית שלום ,ת"א
עקיבא ברון  , 8ת"א

03-7393514
03-7394005
03-6482646
03-6839648
03-6414825

אסנת קרן

מאיר פיינשטיין  , 20ת"א

03-6423660

מיכל גליד
נטלי יוסף
איילת צור
זהבה אבשלום
איילה זוהר
מיכל גפן

ארלוזרוב  ,95ת"א
דם המכבים  21רמת ישראל ,ת"א
מסלנט  ,22שכונת שפירא ,ת"א
בורלא  ,2ת"א
דוכיפת  ,25תל מונד
אבא קובנר  , 16שכ' כוכב הצפון ,ת"א

03-6960437
03-5711974
03-6876692
03-6991990
09-7966548
03-5754046
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