
גני ילדים תשפ"ג 

 
שם  שם המסגרת

 הפסיכולוג 
גילאי  סוג המסגרת

 הילדים
פסיכולוג  שם האשכול

 האשכול
  חמ"ד חובה חינוך רגיל ענבל אגוז

  יעקב כהן טרום וחובה חינוך רגיל חן בן אריה אודם
  אריאל שרון וחובהטרום  חינוך רגיל נועם אורן

אירוס 
 תקשורתי

   טט"ח חנ"מ דפנה

  רימונים חובה חינוך רגיל אירנה אלה
אלון 

 תקשורתי
   טט"ח חנ"מ דפנה

טט"ח וטרום  חינוך רגיל דפנה אלמוגן
 חובה

  חמ"ד

טט"ח וטרום  חינוך רגיל ענבל אנפה
 חובה

  ניר

  יעקב כהן טרום וחובה חינוך רגיל דפנה ארבל
-דפנה  יעקב כהן טרום חובה חינוך רגיל דפנה ארגמן

פסיכולוגית 
 האשכול

  רימונים חובה חינוך רגיל רן  ארז "מכיל"
  ניר טרום חובה  חינוך רגיל ענבל אשכולית

  חמ"ד טרום וחובה חינוך רגיל דפנה אתרוג
-דפנה  יעקב כהן טט"ח חינוך רגיל דפנה בנטל

פסיכולוגית 
 האשכול

  רימונים חובה חינוך רגיל ליאור ברוש
  שרת טרום וחובה חינוך רגיל דפנה בשמת
  יעקב כהן טרום וחובה חינוך רגיל  ליאור גלבוע
  ורשה חובה חינוך רגיל קרן ג. גמלא

  ניר טרום וחובה חינוך רגיל דפנה גני אילן
  חמ"ד טט"ח חינוך רגיל דפנה גפן

וטרום  טט"ח חינוך רגיל דפנה דובדבן
 חובה

-דפנה  רימונים
פסיכולוגית 

 האשכול
   חובה חנ"מ קרן גוטמן דוכיפת

  אריאל שרון  חינוך רגיל ענבל דקל
  שרת טרום חובה חינוך רגיל מעין ברויטמן הדס
   טרום וחובה חנ"מ דפנה הדר

-דפנה  יעקב כהן טט"ח חינוך רגיל דפנה הרדוף
פסיכולוגית 

 האשכול
-מעין ב.  עלומים טרום חובה חינוך רגיל ברויטמןמעין  ורדים

פסיכולוגית 
 האשכול

  שרת חובה חינוך רגיל לינה חבצלת
  שרת טרום וחובה חינוך רגיל לינה חצב

  ורשה חובה חינוך רגיל אנט חרמון
  יעקב כהן חובה חינוך רגיל טל יהב

  עלומים טרום וחובה חינוך רגיל ליאור יסמין
יערה 

 תקשורתי
   טט"ח חנ"מ דפנה

  שרת טרום וחובה חינוך רגיל לינה יקינטון



 גני ילדים תשפ"ג

 
שם  שם המסגרת

 הפסיכולוג 
גילאי  סוג המסגרת

 הילדים
פסיכולוג  שם האשכול

 האשכול
טט"ח וטרום  חינוך רגיל ענבל ירדן

 חובה
-ענבל  ורשה

פסיכולוגית 
 האשכול

  ניר טרום וחובה חינוך רגיל קרן ברבירו כחל
-דפנה  יעקב כהן טרום חובה חינוך רגיל דפנה כרמים

פסיכולוגית 
 האשכול

-דפנה  יעקב כהן טרום חובה חינוך רגיל דפנה כרמל
פסיכולוגית 

 האשכול
  יעקב כהן טרום וחובה חנ"מ נועם להבים
טט"ח וטרום  חינוך רגיל מעין ברויטמן לוטוס

 חובה
  שרת

-מעין ב.  עלומים טט"ח חינוך רגיל מעין ברויטמן לילך
פסיכולוגית 

 האשכול
-דפנה  יעקב כהן טט"ח  חינוך רגיל דפנה מירון

פסיכולוגית 
 האשכול

נופר 
 תקשורתי

    חנ"מ דפנה

נחליאלי 
 "מכיל"

  ניר חובה חינוך רגיל ענבל

טט"ח וטרום  חנ"מ דפנה נרקיס
 חובה

  

סביון 
 "משולב"

  עלומים חובה חינוך רגיל נועם

  עלומים טרום וחובה חינוך רגיל דפנה סחלב
  ניר טרום חובה חינוך רגיל ענבל סנונית

טט"ח וטרום  חינוך רגיל ענבל סער
 חובה

-ענבל  ורשה
פסיכולוגית 

 האשכול
  שרת טט"ח חינוך רגיל מעין ברויטמן סתוונית
עפרוני 

 "משולב"
  ניר חובה חינוך רגיל ענבל 

-ענבל  ורשה טט"ח חינוך רגיל ענבל פולג
פסיכולוגית 

 האשכול
  רימונים טרום וחובה חינוך רגיל ליטל פטל

   טט"ח וטרום  חינוך רגיל ענבל פיסטוק
טט"ח וטרום  חנ"מ לינה פסגות

 חובה
  יעקב כהן

טט"ח וטרום  חינוך רגיל דפנה צאלון
 חובה

-דפנה  רימונים
פסיכולוגית 

 האשכול
  יעקב כהן חובה חינוך רגיל ליאור רביד
  יעקב כהן טרום וחובה חינוך רגיל לינה רותם
וטרום  טט"ח חינוך רגיל דפנה רימון

 חובה
-דפנה  רימונים

פסיכולוגית 
 האשכול

  שרת טט"ח חינוך רגיל מעין ברויטמן שושן
  ניר טט"ח חינוך רגיל ענבל שחף



 גני ילדים תשפ"ג

 
שם  שם המסגרת

 הפסיכולוג 
גילאי  סוג המסגרת

 הילדים
פסיכולוג  שם האשכול

 האשכול
  אריאל שרון טרום וחובה חינוך רגיל טרם נפתח שחר
טט"ח וטרום  חינוך רגיל דפנה שקד

 חובה
-דפנה  רימונים

פסיכולוגית 
 האשכול

טט"ח וטרום  חינוך רגיל ענבל תאנה
 חובה

  אריאל שרון

  יעקב כהן חובה חינוך רגיל אנט  תבור
טט"ח וטרום  חינוך רגיל דפנה תות

 חובה
-דפנה  רימונים

פסיכולוגית 
 האשכול

טט"ח וטרום  חינוך רגיל מעין ברויטמן תלתן
 חובה

-מעין ב.  עלומים
פסיכולוגית 

 האשכול
  חמ"ד טרום וחובה חינוך רגיל דפנה תמר

 

 


