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 חונכות מוסמכות למחול

  מחוז צפון

 טלפון מייל הגורם המעסיק שם 

בודניצקי הרוש  1

 אביבית

 budn@walla.com 050-5687137 משרד החינוך

 liattop@gmail.com 052-5269993 בעלות טופז ליאת 2

 rabeahroby@gmail.com 054-2696033 בעלות ראבעה מורקוס 3

 pashchur@gmail.com 050-7211351 משרד החינוך  פשחור צמרת 4

 מחוז חיפה  

 lzvardit@gmail.com 050-4619393 בעלות לוי זמיר ורדית 5

 taglpagsh@gmail.com 054-4521828 משרד חינוך  מצגר טלי 6

 ivitlivne21@gmail.com 052-6674471 בעלות  צור ליבנה איוית 7

 sigalraz@netvision.net.il 052-7777822 משרד החינוך  רז סיגל 8

 anat__y@walla.com 054-6446174 בעלות שרון  ענת 9
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 מחוז מרכז  

 Adam0055@gmail.com 050-5580279 משרד החינוך אדם שרון 10

 gottesman.marjolein@gmail.com 050-8661559 בעלות גוטסמן מריולן 11

 adidanielr@gmail.com 052-8880278 משרד החינוך דניאל עדי 12

 hagar@misht.co.il 052-8345409 משרד החינוך   טוב הגר-יום 13

 nellavi@walla.com 052-3352225 בעלות לביא נעמה 14

 molato@bezeqint.net 054-6368298 בעלות מולטו אירית 15

 oramirsky@gmail.com 054-6371042 בעלות   מירסקי אורה 16

 sigalnac@013.net 052-6655263 בעלות נחמוני סיגל 17

 תל אביב והמרכז  

  lurliberman@gmail.com 054-4777442 בעלות לבינגר לירון 18

 narminka@gmail.com 054-5522089 בעלות   קנטושוב מינה 19

 talisade23@gmail.com 2239578 -050 משרד החינוך   שדה טלי 20
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 shellymia555@gmail.com 052-8035553 משרד החינוך אלמוג שלי 21

רונה רייזמן  22

 שטרלנליכט

 riezmanrona@gmail.com 0546442606 בעלות

 hilit@blich.co.il 052-8397106 בעלות הילית כהן 23

 tamilot@gmail.com 054-7401001 בעלות תמי לוטן 24

אביגלי ברתל  25

 רובין

 rubin.abigail@gmail.com 054-5633378 בעלות

 shanibraitner@gmail.com 050-5889696 בעלות שני מלצר 26

אילנה שטאייר  27

 עומר

 ishtayer@gmail.com 050-6782546 בעלות

 מחוזות ירושלים ומנח"י  

 etiazan42@walla.com 054-4286565 משרד החינוך   אזן אתי 28

 hila-2209@hotmail.com 050-5548377 בעלות   הרוש הילה-בן 29

 bankermaya@gmail.com 050-7426993 בעלות בנקר מאיה 30

 rachelharats@gmail.com 052-8958495 בעלות ברוך רחל 31

 hadah13@gmail.com 054-6641051 משרד החינוך גיאת הדס 32
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 yaelduch@gmail.com 052-7710788 בעלות דוכנוב יעל 33

 liannedae@gmail.com 054-9777344 בעלות זליגפלד ליאן 34

 choreshh@gmail.com 054-7723038 משרד החינוך חורש אביטל 35

 ronka@bezeqint.net 054-4399069 בעלות כהנוב אורלי 36

 maayanlib@walla.com 052-8614779   שרון מעין-ליבמן 37

 מרטין שירה  38

 Shirajosse@gmail.com 052-6635446 בעלות

 abiadance@gmail.com 050-9495568 בעלות נחמה אפרת 39

 minanachmani@gmail.com 050-7464856 משרד החינוך  נחמני מינה 40

 kranzler@gmail.com 050-6911989 משרד החינוך קרנצלר מאירה 41

 מחוז דרום  

 zoara1968@walla.com 054-3044553 משרד החינוך שיטרית זיוה-בן 42

 miritberman@gmail.com 054-5400519 משרד החינוך  ברמן מירית 43

 dorithino@walla.co.il 050-8633236 משרד החינוך היינוביץ  דורית 44
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 shellymia555@gmail.com 052-8035553 משרד החינוך  אלמוג שלי 45

 whereisefi@gmail.com 052-3466605 משרד החינוך כדורי דרור אפרת 46

 


