
הורים וילדים יקרים,
לשום רב,

 ביום חמישי ה' אלול 1/9/2022 אי"ה תיפתח שנת הלימודים תשפ"ג. 
המועצה נערכת לקראת פתיחת השנה, מתנדבים רבשצי"ם ועובדי המועצה 
יתייצבו בבתי הספר והגנים להבטחת פתיחת שנת לימודים טובה ומוצלחת.

פלאפוןטלפון משרדשםתחום/מחלקה

08-9938901050-6581888שיר מגןלשכת ראש המועצה

08-9938911052/2718990יהודית מוגרבימחלקת חינוך

08-9938913050/7641919ברכה טויטומדור גנים ושפ"ע

פלאפוןטלפון משרדשםתחום/מחלקה

08-9938910050-7357447מוטי אדרימנהל מחלקת חינוך

08-9938966050-7653798הרצל כהןקצין ביקור סדיר

08-9938912050-6234607אירית אליה- דהן רכזת גנים ומעונות

08-9938923050-5231775 יעקב בן לולומחלקת תחבורה

08-9938953050-5584909רפי בביאןקב"ט המועצה

08-9938955050-3944425ניר יוגבקב"ט מוס"ח

לנוחיותכם במקרה הצורך להלן מטה מרכזי לפתיחת שנה"ל תשפ"ג

מטה פתיחה

בס"ד



נועם" תושיה"דעת" סעד"מעגליםבית הגדישם בית הספר / בעל תפקיד

מנהל בי"ס
נפתלי סבן

054-8851521 
אמנון אברג'ל 
050-6551526

יחזקאל לנדאו
052-3934501

אבניאל כהן
050-6551528

מזכירה 
מירי צור 

08-9941088
מירית מכלוף

050-7120702 
חגית איבגי 
6683700

עדן מוגרבי 
054-3313028

אב הבית
פורטל דוד 

050-7641373
שלמה

050-8514043
ברוכי אשכול 
054-8087064

יצחק חדד
 054-2559980

יגאל דדון 
050-3666779

נציג מועצה / מתנדבים
צבי חדד 

050-7641979
נוח אלמסי 

050-7653799
ג'ולי פורת 

054-7792573
נורית כהן-חדאד
0507-398378

רבש"צ יישובי
יגן כהן 

054-7223525
משה כהנא

052-2845142
אריאל ששי

054-3181346 

רונן כהן
052-4442757 

יונתן מליק
054-5727283

מנהל/תטלפוןשם התיכון
 טלפון

סלולארי
אב ביתמזכירה

 טלפון
סלולארי

תיכון נריה-
בנות

052-8694501דרורית וייס08-9938984
מלכה 
טרבלסי

052-5929631אילן אבוטבול

תיכון נריה-
בנים

055-6627145דוד טויטופנינה דידי054-7310642איציק בן נעים08-9938927

050-6303100טוני מיטלמן08-9938980אולפנת צבייה
שולה 

סימקוביץ
050-3500127רפי מזוז

בתי הספר היסודיים

תיכונים

נפתח קו חם לפתיחת שנת הלימודים לשאלות ההורים וימי הלימוד. 
מספרו: 076-5322060 ניתן לפנות גם בווצאפ.



רבש"צ יישוביפלאפוןנציג המועצהטלפוןשם הגן

08-9934760גן בית הגדי הזית
 054-8162732אמונה כהן

יגן כהן
054-7223525 08-6207994גן בית הגדי הגפן

מאיר כהן -054-2424920עדן גבאי 08-8682101גן זרועה )רעים(

גן שרשרת ושיבולים
 ,077-7081497

08-9944827
052-5000690נחמה מזוז

יאיר כלפא
052-9259437

גן גבעולים ומלילות
 ,08-9931592
08-9931299

054-4703228רחל יעקובי

שמעון זיגדון 
052-5530550
נפתלי קלימי

054-5999711
08-9931561גן מעגלים יובלים

050-5482956ימימה טרבלסי
משה כהנא- 
052/2845142

08-9931278גן פלגי מים
08-9931114גן מעיין

גני יושיביה אורנים ותמר
 ,08-9931488
050-5853849

050-7881732נעומי טויטו
יהודה טויטו- 
052/2231839

08-6247320,גני שוקדה ניצן שקד
054-5482956רחל מזוז

יניב יפרח- 
050/5630890 08-8665207גן שוקדה פקאן 

052-5831486הודיה לקאו08-9937179גני עלומים ארזים וצאלון
אייל ריין

054-7792860

08-9932101גני תושייה ענבר 
054-6260474אורנה נוימן

יהונתן מליק
054-5727283 08-9931876גן אודם

08-9932099,גן כפר מימון ברקת
054-3470336 שמעון עמר

רונן כהן
052-4442757 06344991גן כפר מימון שוהם

08-9931224גן שובה ברוש

050-8111069שחר עשוש
יוני בובליל- 

050-9901771
054-7792948גן שובה שרה

053-5321335גן שובה בית נביעה

08-9932867גן זמרת אופירה
050-3934801פנינה אמונה

שיקו סגרון
050-2608420 08-9944741גן זמרת איתן 

08-9930755גן תקומה הדר
050-7641934שמעון ועקנין

בוימן דודו
050-2581247 08-6349214גן תקומה אתרוג

08-6800370גני סעד- דקל
050-7641934שמעון ועקנין

אריאל ששי
054-3181346 08-6800371רימון

050-7653798הרצל כהן 076-5322060גן צוריאל )מכון סליגמן(

גני ילדים

נפתח קו חם לפתיחת שנת הלימודים לשאלות ההורים וימי הלימוד. 
מספרו: 076-5322060 ניתן לפנות גם בווצאפ.



טלפוןשם המעון
 מנהלת/סייעת

במעון
פלאפון

052-5280158רויטל08-8569067בית הגדי

052-4770158חיה אוזן08-9249266זמרת 

058-6951300חיה08-9945556תושיה

054-8679798שולמית08-9945135תקומה

050-7241685מיכל08-9109692שוקדה

050-3082555אסי08-9945801מעגלים

052-5270279יפעתסעד

054-7792759רבקה עלומים 

מעונות

בברכת שנה ופרייה ומוצלחת, 
מטה פתיחת שנת הילמודים

לשכם תמיר עיאדן

נפתח קו חם לפתיחת שנת הלימודים לשאלות ההורים וימי הלימוד. 
מספרו: 076-5322060 ניתן לפנות גם בווצאפ.


