
  צוות ההדרכה
ראת היסטוריה בשנת מדריכים להו

 הלימודים תשפ"א

 

 

 

 

 טלפון  כתובת מייל  שם המדריך מחוז 

 אזרואל כהן אילנית  חיפה 

 חיפה

ilanitac1970@gmail.com 3149106-050 

 בן זאב אדי  

 חיפה 

edibzhistory@gmail.com 6522246-054 

 הירש רווית  

 חיפה

ravitma1@gmail.com 6533225-052 

 בוגין יעל מרכז

 מרכז 

yaelbogin@gmail.com 

 

6491822-050 

 ינברגר לאה ו 

מרכז  –חטיבות ביניים 
 וארצי 

lea.weinberger@gmail.com 4454122-054 

 מויאל מגי 

 מרכז 

amitbello@gmail.com 2498172-052 

 פרץ אפרת   

 מרכז  

Efrat1104@gmail.com 6682349-052 

 ד"ר שלר אהובה  

מחוז מרכז, אחראית על 
נושאי בית שני/ערים 

 וקהילות ולאומיות

ahuvasha@gmail.com 5644054-050 

 נה קרונפלד סימו 

 ראשון לציון והסביבה

simonakronfeld61@gmail.com 4497772-054 

mailto:ilanitac1970@gmail.com
mailto:yaelbogin@gmail.com


 בירנבאום רונית  ירושלים 

 ירושלים

Ronitbir5@gmail.com 

 

6080680-052 

 ברקין רוני  צפון 

 צפון והתיישבותי 

ronibrakin@gmail.com 

 

2080490-050 

 חג'ג' מירי  

 צפון 

miri.hadjadj@gmail.com 7658305-050 

 ד"ר נגרי איתי  

עבודות גמר, פרויקטים 
 מיוחדים מחוז צפון  

inagarih@gmail.com 3990756-052 

 מניב גלעד 

 –תוכניות מיוחדות 
אחראי פריסת צפון, 

הדרכה ארצית; תכניות 
המרה; הוראת השואה  

ובונים מדינה; חממה 
 פדגוגית 

giladmaniv@gmail.com 

 

6395240-050 

אפרים -גולדמכר  מנח"י 
 אילנית 

 מנח"י

ilanit.gold@gmail.com 7298691-050 

 חןפז  –מלכה  

 ומנח"י  לקויי למידה

chenmalca@gmail.com 5622100-050 

 סגדי דניאל  

 מנח"י 

szegedidani1@gmail.com 6326033-054 

 טולדנו יובל  דרום: 

 דרום

tyuval32@gmail.com 4227401-053 

 לוטן לאה 

 דרום 

lealottan@gmail.com 2213343-052 

 רון פז 

 אשדוד וסביבותיה 

paz2176@gmail.com 4070650-050 

 כהן לי  :תל אביב

 תל אביב

leelula.co@gmail.com 2748466-052 

 להבי זהבה 

 כיתות אגף שח"ר  

Zlehavi@gmail.com 4375954-054 

mailto:inagarih@gmail.com


 עופר מרים  

עולים חדשים; מנהלת 
תל המקצוע במרב"ד; 

 אביב  

Ofermimi@gmail.com 

 

4790910-054 

 אדם  פרקש 

 תל אביבמחוז 

adamfarkash@gmail.com 4899070-054 

 שפר מוטי  

 תל אביב 

mvma753@gmail.com 4644425-054 

 שקד אריאלה  

אחראית על מגמות 
היסטוריה מוגבר,  

 תל אביב ; PBLכניות ות

arielasha@gmail.com 

 

4518179-054 

 ברקין רוני  התיישבותי  

 צפון והתיישבותי 

ronibrakin@gmail.com 

 

2080490-050 

 ד"ר נגרי איתי  

עבודות גמר, פרויקטים 
 מיוחדים מחוז צפון  

inagarih@gmail.com 3990756-052 

 קידר ניב 

 דרום  –התיישבותי 

hkatsir2@gmail.com 6086160-052 

 נה קרונפלד סימו 

 ראשון לציון והסביבה

simonakronfeld61@gmail.com 4497772-054 

 רצ'בסקי גילה 

 התיישבותי  –סחל"ב 

gilar15369@gmail.com 2874283-054 

 ינברגר לאה ו ארצי: 

 ארצי  –חטיבות ביניים 

lea.weinberger@gmail.com 4454122-054 

 מור כרמלה  

 שלהב"ת

carmellam63@gmail.com 8724421-052 

 מניב גלעד 

 –תוכניות מיוחדות 
אחראי פריסת צפון, 

הדרכה ארצית; תכניות 
המרה; הוראת השואה  

ובונים מדינה; חממה 
 פדגוגית 

giladmaniv@gmail.com 

 

6395240-050 

mailto:inagarih@gmail.com


 
 

 בברכת שנה טובה

 ורק שתהיו לי בריאים!

 ד"ר אורנה כץ אתר

ornatar@gmail.com 

ornaka@education.gov.il 

 

 

 

 

 

 

 ד"ר נגרי איתי  

עבודות גמר, פרויקטים 
 מיוחדים מחוז צפון  

inagarih@gmail.com 3990756-052 

 סנדלר דפנה  

 תמ"ר

99dafna@gmail.com 3320411-052 

 עופר מרים  

עולים חדשים; מנהלת 
תל המקצוע במרב"ד; 

 אביב  

Ofermimi@gmail.com 

 

4790910-054 

 רבן עמוס  

פדגוגיה דיגיטלית 
 ותקשוב 

amosraban@gmail.com 4848110-052 

 יובל  קוברסקי 

 תכנית תמ"ר

ykovarsky@gmail.com 

 

4271329-054 

 שקד אריאלה  

אחראית על מגמות 
היסטוריה מוגבר,  

 תל אביב ; PBLכניות ות

arielasha@gmail.com 

 

4518179-054 

mailto:ornatar@gmail.com
mailto:ornaka@education.gov.il
mailto:inagarih@gmail.com
mailto:99dafna@gmail.com

