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ישובמיקום

אבן יהודה18מח חינוך רח ההסתדרות 09-8915028ganim@even-yehuda.muni.ilמנהלת גני ילדיםתאיר רווה הדסאבן יהודה

אורניתמח חינוך במועצה03-9360465iris@oranit.org.ilמנהלת גני ילדיםאיריס קופלאורנית

אופקיםמח חינוך בעירייה רח הרצל08-6412682simabo2@walla.comמנהלת גני ילדיםסימה בוקובזהאופקים

אור יהודהמח חינוך בעירייה רח אליהו סעדון03-5388174noga@or-ye.org.ilמנהלת גני ילדיםנגה נדלראור יהודה

אור עקיבאמח חינוך בעירייה רח רוטשילד04-6108821orly_b@oraqiva.muni.ilמנהלת גני ילדיםאורלי בוסידןאור עקיבא

אזוראזור יצחק שדה. מ.מ03-5560088ayeletgc@azor.muni.ilמנהלת גני ילדיםאיילתאזור

אילת14. ד.חינוך בעירייה מרכז סיטי סנטר ת' מח08-6367834aliza@eilat.muni.ilמנהלת גני ילדיםעליזה פנחסאילת

אלעדחינוך רח חוני המעגל' מח03-9078130oshratz@elad.muni.ilמנהלת גני ילדיםאושרת צוראלעד

אלפי מנשה116מח חינוך במועצה רח הגלבוע 09-9538237PeriE@alfe-menashe.muni.ilמנהלת גני ילדיםעראמי-פרי אדריאלפי מנשה

אפרתחינוך במועצה ליד מרכז מסחרי אפרתה' מח02-9939393navaa@efrata.muni.ilמנהלת גני ילדיםנאוה עסיסאפרת

אריאל5העצמאות ' חינוך עיריית אריאל רח' מח03-9061649sshamir@ariel.muni.ilמנהלת גני ילדיםשושי שמיראריאל

אשדודמח חינוך בעיריה רובע הסיטי רח הגדוד העברי08-8545390sigalday@ashdod.muni.ilמנהלת גני ילדיםסיגל דאיאשדוד

אשכולדואר הנגב, מח חינוך במועצה ליד קיבוץ מגן08-9929141michalmgo@erc.org.ilמנהלת גני ילדיםאור-מיכל מוזר גלאשכול

אשקלוןק אקדמית מח חינוך בעיריה רח יורם ורון08-6792243liz-c@ashkelon.muni.ilמנהלת גני ילדיםליז כהןאשקלון

באר טוביה1.ד.חינוך בעירייה ת' מח08-8509794tikva@beer-tuvia.org.ilמנהלת גני ילדיםתקוה מללבאר טוביה

באר יעקבבוטינסקי'חינוך בעירייה ז' מח08-9785412elana820@walla.comמנהלת גני ילדיםאילנה היילובאר יעקב

באר שבעמחלקת חינוך בעירייה מנחם בגין08-6463710ganim@br7.org.ilמנהלת גני ילדיםמוניקה ידליןבאר שבע

בית אלבית אל. מ.מחלקת חינוך מ02-9700513chanah@bet-el.muni.ilמנהלת גני ילדיםחנה הופנבאורבית אל

בית דגן9מחלקת חינוך מועצה מקומית בית דגן רח מנחם בגין 03-9602118orna@beitdagan.muni.ilמנהלת גני ילדיםאורנה ברבית דגן

בית אריהמחלקת חינוך מועצה מקומית בית אריה עופרים08-9127018kclaudette@beit-arye.co.ilמנהלת מחלקת  גני ילדיםקלודט קמחיבית אריה עופרים

בית שאןחינוך בעירייה ירושלים הבירה' מח04-6489416מנהלת מדור הגיל הרךצמרת פריבית שאן

בית שמש28הגפן ' חינוך בעירייה רח' מח02-9902126ganim19@walla.co.ilמנהלת גני ילדיםמזל דהןבית שמש

בני ברק58ירושלים ' חינוך בעירייה רח' מח03-5776361yona_amosi@bbm.org.ilמנהלת גני ילדיםיונה עמוסיבני ברק

בני עיש4דרך הכוהנים 08-8598109mazal@bney-ayish.muni.ilמנהלת גני ילדיםמזל כפריבני עיש

בית קמהמח חינוך מועצה אזורית בני שמעון צומת בית קמה08-9911723amirb@bns.org.ilמנהל גני ילדיםאמיר ברזיליבני שמעון

בת ים27חינוך בעירייה החשמונאים ' מח 03-5556398orlyd@bat-yam.muni.ilאשת קשראורלי דהןבת ים

גבעת ברנרמח חינוך מועצה מקומית גבעת ברנרtamarn@brener.org.il  08-9399977מנהלת גני ילדיםתמר נווה ברנר

גבעתיים15חינוך בעירייה ויצמן . מח03-5722219yaron@givatayim.muni.ilמנהל גני ילדיםגבריאל ירוןגבעתיים

גבעת שמואל24מחלקת חינוך עיריית גבעת שמואל רח בן גוריון 03-5319233zoya@givat-shmuel.muni.ilמנהלת גני ילדיםזויה טראובגבעת שמואל

גדרה4פינס ' גדרה רח.א.חינוך מ' מח08-8593562brachi_y@gedera.muni.ilמנהלת גני ילדיםיעיש ברכיגדרה

קצריןהענפה' גולן רח. א.מחלקת חינוך מ04-6969721ganim@golan.org.ilמנהלת גני ילדיםעידית ועקניןגולן

אלון שבותצפון יהודה. נ.גוש עציון ד. א.חינוך מ' מח02-9939972brahas@gush-etzion.org.ilמנהלת גני ילדיםברכה שפלרגוש עציון

גן יבנה6הרצל ' חינוך במועצה רח' מח08-8545653yehuditshitrit@gan-yavne.co.ilמנהלת גני ילדיםיהודית שטריתגן יבנה

גן רוה(אחרי צומת בית עובד לכיוון יבנה פנייה ימינה)מועצה מקומית גן רווה ליד עיינות 08-9408230sam@ganrave.org.ilמנהל גני ילדיםשמוליק מימוןגן רוה

דימונה מרכז מסחרי חדש1.ד.חינוך בעירייה ת' מח08-6563234tamar_azu1@walla.comמנהלת גני ילדיםאזולאי תמרדימונה

דרום השרוןמח חינוך קריית המועצה ליד אהרונוביץ03-9000532dodman@dsharon.org.ilמנהלת גני ילדיםסימה דודמןדרום השרון

הגלבוע. א.חינוך מ' מח04-6533242dina@hagilboa.org.ilמנהלת גני ילדיםדינה בריימוקהגלבוע

גליל עליוןהגליל העליון צומת כח. א.חינוך מ' מח04-6816351sharongi@galil-elion.org.ilמנהלת גני ילדיםשרון גידוהגליל העליון

כדוריהגליל התחתון. א.מח חינוך מ04-6628318hinuchgl@iula.org.ilמנהלת גני ילדיםחנה אלפסיהגליל התחתון

אזור התעשיה מיתרים(קרוב לשמעה)מח חינוך מא הר חברון איזור התעשיה מיתרים 02-9969114anatl@hrhevron.co.ilמנהלת גני ילדיםענת ליפשיץהר חברון

כפר המכביזבולון. א.חינוך במ' מח04-8478131hagitcl@zvulun.co.ilמנהלת גני ילדיםחגית כהן ליכטרזבולון

חבל אילותחינוך במועצה האזורית חבל אילות ליד פונדק יטבתה' מח08-6355850rinat@eilot.org.ilמנהלת גני ילדיםרינת גבאיחבל אילות

בית רבןמחלקת חינוך מועצה אזורית חבל יבנה08-8622122h_y_edu@013net.netמנהלת גני ילדיםאודליה גבראחבל יבנה

שוהםחינוך מא חבל מודיעין מודיעים' מח03-9722823eti_v@modiin-region.muni.ilמנהלת גני ילדיםאתי וייסחבל מודיעין

חדרה33המרכז לגיל הרך ביאליק 04-6129619meira-v@hadera.muni.ilרכזת הגיל הרך ורכזת פאקט חדרהמאירה ויקרוביצקיחדרה

חולוןויצמן' חינוך בעירייה רח' מח03-5027378smadark@holon.muni.ilמנהלת גני ילדיםסמדר קרפובסקיחולון

מה'ספריית פיג- אנשי קשר ברשויות לאיסוף ספרים 

כתובת
דואר אלקטרוני מספר טלפון תפקיד שם איש קשר שם רשות
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מה'ספריית פיג- אנשי קשר ברשויות לאיסוף ספרים 

כתובת
דואר אלקטרוני מספר טלפון תפקיד שם איש קשר שם רשות

הדר-בתחינוך מ א חוף אשקלון על יד הישוב' מח08-6775532avivap@hof-ashkelon.org.ilמנהלת גני ילדיםאביבה פולדחוף אשקלון

שפייםמח חינוך מועצה אזורית חוף השרון09-9596589yakirab@hof-hashron.co.ilמנהלת גני ילדיםיקירה בלכמןחוף השרון

חיפה9חינוך בעירייה מרכוס ' מח04-8356851shifraa@haifa.muni.ilמנהלת גני ילדיםשפרה ענתביחיפה

חצור הגליליתחינוך במועצה דרך נפתלי' מח04-6916944aliza_b7@walla.comמנהלת גני ילדיםעליזה ביטוןחצור הגלילית

טבריה13ביאליק ' חינוך בעירייה רח' מח04-6739561ganim@tiberias.muni.ilמנהלת גני ילדיםליאור שמחה שושןטבריה

טירת כרמל49. ד.חינוך בעירייה ת' מח04-8547002yoli@tirat-carmel.muni.ilמנהלת גני ילדיםיולי דניאלטירת כרמל

יבנהמח חינוך בעירייה רח הנשר08-9327291ruhama@yavne.muni.ilמנהלת גני ילדיםרוחמה בן אליעזריבנה

צומת ראםמח חינוך מועצה אזורית יואב דואר שקמים08-8500727miki@yoav.org.ilמנהלת גני ילדיםמיקי גולדברגיואב

יקנעם עליתעיריית יקנעם, מחלקת חינוך04-9596075yael@yoqneam.org.ilמנהלת גני ילדיםר יעל שלומיוק'דיקנעם עילית

ירוחםחינוך עיריית ירוחם צבי בורשטיין' מח08-6598253sivanl@ylc.org.ilמנהלת גני ילדיםסיון לויןירוחם

ירושליםקומת כניסה מח חינוך כיכר ספרא בניין02-6297766krronen@jerusalem.muni.ilסגן מנהל גני ילדיםרונן קארוירושלים

ירושליםם כיכר ספרא- עיריית י2חינוך קומה ' מח02-6295311hrdorit@jerusalem.muni.ilאשת קשרדורית הרושירושלים חנמ

כוכב יאיראשכול גנים בית ספר קשת09-7640235me@kyair.org.ilאשת קשרמיכל עידןכוכב יאיר צור יגאל

כפר ורדיםמח חינוך במועצה04-9977143vered@k-vradim.org.ilמנהלת מח חינוךורד אמרכפר ורדים

כפר סבא35מח חינוך בעירייה רח ויצמן 09-7649244tamarge@ksaba.co.ilמנהלת גני ילדיםתמר גייגרכפר סבא

כפר תבור3מח חינוך במועצה רח החולש 04-6769991sigal@kefar-tavor.muni.ilמזכירת מח חינוךסיגל זרביבכפר תבור

כרמיאלמח  חינוך בעירייה רח  קקל04-9085644nuritl@karmiel.muni.ilמנהלת גני ילדיםנורית לויכרמיאל

בני דרורמח חינוך במועצה צומת בני דרור09-7960233ganim@lev-hasharon.comמנהלת גני ילדיםלאה לוטםלב השרון

לודמח חינוך בעירייה כיכר קומדו08-9279059shosany@walla.comמנהלת גני ילדיםיפה שושןלוד

נהורהחינוך מועצה אזורית לכיש מרכז כפרי נהורה' מח08-6871651inbarm2211@walla.comמנהלת גני ילדיםענבר אבוטבוללכיש

צומת כח מבואות החרמוןמבואות חרמון צומת כח. א.חינוך מ' מח04-6818033/4oras@mvhr.org.ilמנהלת גני ילדיםאורה סילוקמבואות החרמון

מבשרת ציון5חינוך בעירייה רח החוצבים ' מח02-5348552shoshil@m-zion.org.ilמנהלת גני ילדיםשושי לוימבשרת ציון

מגדל העמקמחלקת חינוך עיריית מגדל העמק04-6443080shoshb@migdal-haemeq.muni.ilמנהלת גני ילדיםשוש ביטוןמגדל העמק

עפולהחינוך מא מגידו' מח04-9598442hinuh@megido.org.ilמנהלת גני ילדיםנאוה כהןמגידו

מודיעין1מח חינוך עיריית מודיעין מכבים רעות רח תלתן 08-9726123nurit_e@modiin.muni.ilמזכירת מחלקת חינוךנורית אבן חןמודיעין מכבים רעות

מזכרת בתיה37מח חינוך במועצה רוטשליד 08-9348147rakezetg@mazkeret-batya.muni.ilמנהלת גני ילדיםאפרת מרגליתמזכרת בתיה

רגבהמטה אשר. א.חינוך מ' מח04-9879789dvora@matteasher.org.ilמנהלת גני ילדיםדבורה רובינשטייןמטה אשר

פסגותמח חינוך במועצה האזורית מטה בנימין02-9977207tikva@binyamin.org.ilמנהלת גני ילדיםתקוה קסטיאלמטה בנימין

מטה יהודה מרכז אזורי הר טוב ליד בית שמש. א.חינוך מ02-9900816rachel@m-yehuda.org.ilמנהלת גני ילדיםקויתי רחלמטה יהודה

מיתרמחלקת חינוך במועצה08-6518614dafi@metar.muni.ilמנהלת גני ילדיםדפי גדליהומיתר

מנשהחינוך מ א    מנשה ליד הישוב עין שמר' מח04-6177320hayutas@menashe.co.ilמנהלת גני ילדיםחיותה שחם שלםמנשה

מעלה אדומיםחינוך בעירייה סמטת נחל חבר' מח02-5418843beinat@mam.org.ilמנהלת גני ילדיםעינת בוטבול חורשמעלה אדומים

מעלה יוסף(899על כביש )חינוך מועצת מעלה יוסף ' מח04-9105545selyael@gmail.comמנהלת גני ילדיםיעל סלנרמעלה יוסף

מעלותבן גוריון' רח- חינוך בעירייה ' מח04-9578805rakezet.ganim@maltar.co.ilמנהלת גני ילדיםרותי בן חמומעלות תרשיחא

מצפה רמוןמחלקת חינוך בעירייה בן גוריון08-6596221dorit1223@walla.comמנהלת גני ילדיםדורית ביתןמצפה רמון

.נ. ד9000. ד.מח חינוך מרכז אזורי מירון ת04-6990441maya@mrg.org.ilמנהלת הגיל הרךמאיה עין הבר שמידמרום הגליל

מרחביםמרחבים. א.חינוך מ' מח08-9929448orit@merchavim.org.ilמנהלת גני ילדיםאורית אהרוןמרחבים

נהריההגעתון'  שד5בניין העירייה קומה 04-9879861leah@nahariya.muni.ilמנהלת גני ילדיםלאה חזןנהריה

יד בנימיןמח חינוך מא נחל שורק08-8634211tova@ma-soreq.org.ilמנהלת גני ילדיםטובה שץנחל שורק

נצרת עילית16גלבוע ' רח- חינוך בעירייה ' מח04-6478941pninash@nallit.org.ilמנהלת גני ילדיםפנינה שלזינגרנצרת עילית

נשר20דרך השלום - חינוך בעירייה ' מח04-8299214sivan@nesher.muni.ilמנהלת גני ילדיםסיון פניני תמםנשר

נתיבותמח חינוך בעירייה כיכר יהדות צרפת08-9938730netganim@gmail.comמנהלת גני ילדיםעליזה דדוןנתיבות

נתניה6מרכז פסגה רח ההסתדרות 09-8625203miri@mmnetanya.co.ilספרנית מרכז פסגהמירי סוניןנתניה

עכוויצמן' חינוך בעירייה רח' מח04-9956043aya@akko.muni.ilמנהלת גני ילדיםאיה קשתעכו

עמק הירדןחינוך מועצת עמק הירדן ליד דגניה א' מח04-6757612gil_rach@j-v.org.ilמנהלת גני ילדיםצביה בהלולעמק הירדן

עמק בית שאןחינוך מועצת עמק המעיינות' מח04-6065660efrata@maianot.co.ilמנהלת גני ילדיםאפרת אבירןעמק המעיינות

רופיןמח חינוך במועצה האזורית עמק חפר09-8981626yehudit@hefer.org.ilמנהלת גני ילדיםיהודית היסעמק חפר
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ישובמיקום

מה'ספריית פיג- אנשי קשר ברשויות לאיסוף ספרים 

כתובת
דואר אלקטרוני מספר טלפון תפקיד שם איש קשר שם רשות

מזרעמחלקת חינוך במועצה המקומית 04-6520059einatb@eyz.org.ilמנהלת גני ילדיםעינת באריעמק יזרעאל

כפר חבדחינוך מא עמק לוד' מח073-2230600rivka@emek-lod.org.ilמנהלת מח חינוךרבקה רבקיןעמק לוד

מחלקת חינוך מועצה אזורית ערבה תיכונה08-6592269gilrach@arava.co.ilמנהלת גני ילדיםאפרת שחרערבה תיכונה

חולון90חינוך מא ערבות הירדן על כביש ' מח02-9946626hinu@jordanvalley.org.ilמנהלת גני ילדיםנאוה הלל כהןערבות הירדן

ערדחברון' חינוך בעירייה רח' מח08-9951607yafit_a@arad.muni.ilמנהלת גני ילדיםיפית ארבלערד

פרדס חנההנדיב' חינוך בעירייה רח' מח077-9779961o.avi@pardes-hanna-karkur.muni.ilמנהל גני ילדיםאבי אוחיוןפרדס חנה כרכור

פרדסיהמחלקת חינוך רח שבזי- מועצת פרדסיה 09-8946402gidon07@gmail.comמנהל המחלקהגדעון אחרקפרדסיה

פתח תקוה(ליד בנק לאומי) 11בנין אנקורי חיים עוזר 03-9053149mungar@ptikva.org.ilמנהלת גני ילדיםמיכל אונגרפתח תקוה

קדימה צורןחינוך במועצה רח הגפן' מח09-8970134eti@kadima-zoran.muni.ilמנהלת גני ילדיםאתי מזוזצורן קדימה

צפת4' מרכז פסגה  שיכון כנען מס04-6927418meravuzbn@gmail.comמנהלת הגיל הרךמירב אוזן בן ישיצפת

קדומיםקדומים. א.מחלקת חינוך מ09-7778020ganim@kedumim.org.ilמנהלת גני ילדיםיהודית זורגרקדומים

קצריןחינוך בעירייה מרכז מסחרי' מח04-6969638amiran@qatzrin.muni.ilמנהלת גני ילדיםאמירה נחוםקצרין

קרית ארבעמחלקת חינוך בבנין המועצה המקומית02-9969559hizmiru@gmail.comמנהלת גני ילדיםרותי היזמיקרית ארבע

קרית ביאליקמח חינוך בעירייה שד ירושלים04-8780822pninaf@qbialik.org.ilמנהלת גני ילדיםפוירמן פנינהקרית ביאליק

קרית גתמרכז מריאן לגיל הרך שדרות העצמאות08-6812368pninak.marianne@gmail.comמרכז מריאן לגיל הרךפנינה כפירקרית גת

קרית יםחינוך בעירייה משה שרת' מח04-8789773ronity123@k-yam.co.ilמנהלת גני ילדיםרונית יריבקרית ים

קרית מוצקין92חינוך עיריית קריית מוצקין רח משה גושן ' מח04-8780120ganim_e@iula.org.ilמנהלת גני ילדיםוייס אתיקרית מוצקין

קרית מלאכיזבוטינסקי- מח חינוך בעירייה 08-8500870shulamit@k-m.org.ilמנהלת גני ילדיםשולמית הדרקרית מלאכי

קרית עקרוןחינוך מועצה מקומית' מח08-9496391cochi@ekron.matnasim.co.ilמנהלת גני ילדיםכוכי טריקרית עקרון

קרית שמונה1001.ד. ת1מח חינוך בעירייה כיכר צהל 04-6908505hinuhk8@gmail.comמנהלת גני ילדיםתמי לויקרית שמונה

קרני שומרוןמח חינוך במועצה  רח רחבעם זאבי09-7940315avivad@karneishomron.co.ilמנהלת מדור גני ילדיםאביבה דגןקרני שומרון

ראש העיןחינוך בעירייה שילה' מח03-9007327/36ayala@rosh.org.ilמנהלת גני ילדיםאיילה יצהריראש העין

ראשון לציון קומה א20מח חינוך בעירייה קומה א רח הכרמל 03-9547472oritp@rishonlezion.muni.ilממונה על תכניות מיוחדותאורית פזראשון לציון

רחובות3בילו ' חינוך בעירייה רח' מח08-9392433esterhe@rehovot.muni.ilמנהלת מחלקת  גני ילדיםאסתר הנדלררחובות

רמלה15מח חינוך בעירייה שמשון הגיבור 08-9771527orlyi@ramla.muni.ilמזכירה בכירהאורלי יצחקרמלה

רמת גןמח חינוך בית אלרם רח ביאליק03-6753706gabi-s@ramat-gan.muni.ilאשת קשרגבי שנירמת גן

(שלושה קילומטר דרומית למשאבי שדה)חינוך מועצה אזורית רמת נגב ' מח08-6501732michalp@rng.org.ilמנהלת גני ילדיםמיכל פריאלרמת נגב

רעננהמחלקת גני ילדים בעירייה רמבם09-7610360hagart@raanana.muni.ilמנהלת גני ילדיםהגר הוט טלררעננה

שדות נגבנ.שדות נגב ד.א.חינוך מ' מח08-9938912irit.dh@gmail.comמנהלת גני ילדיםאירית דהןשדות נגב עזתה

שדרות1מח חינוך בעירייה כיכר הנשיא 08-6620355shosh_asi@walla.comמנהלת גני ילדיםשוש אסידושדרות

ברקןאפריים. נ. ד124. ד.שומרון ת.א.מח חינוך מ03-9061120ruthav@shomron.org.ilמנהלת גני ילדיםרות אברהםשומרון

שלומי5חינוך בעירייה בית הידידות נתן אלבז ' מח04-9875290inbaldavi@gmail.comמנהלת גני ילדיםענבל דוידוביץשלומי

שער הנגבשער הנגב ליד שדרות. א.מ, המחלקה לגיל הרך קריית החינוך077-9802261livnata@sng.org.ilמנהלת גני ילדיםלבנת עציץשער הנגב

מואז שפירשפיר. א.חינוך מרכז שפירא  מ' מח08-8508910ganim@shafir.org.ilמנהלת גני ילדיםמיכל פינקלשטייןשפיר

תל אביב69מח חינוך בעיריה רח אבן גבירול 03-5218783topelberg_o@mail.tel-aviv.gov.ilאשת קשראורית טופלברגתל אביב

תל מונדתל מונד הדקל.מ.מ09-7774108hedva-b@zahav.net.ilמנהלת גני ילדיםחדווה במניתל מונד

? אשת הקשר שלעיל/יש בעיה כלשהי בקבלת הספרים החסרים לך מול איש? לא מצאת את מוקד האיסוף הקרוב אליך

. 2 או 5 בשלוחות 03-5758161  או בטלפון pjisrael@hgf.org.ilל " צרי עמנו קשר בדוא
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