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 שלום רב,

 

 

 חירום בקורונה -מענה לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים :  הנדון

 

מסמך )מצ"ב  בקורונה חירום-מיוחדים חינוך לשירותי הזכאים לתלמידים מענהבמסגרת 

 אנו נדרשים לשגרת חירום ולמענים מותאמים בעבור תלמידנו ומשפחותיהם.מפורט(, 

 

החמים במחוז בהתאם לכל לאזורי  יםוהקוצ"ב פירוט מ וישירה שורת מיטביתעל מנת לקיים תק

 הפיקוח:

מפקח/ת או  שם רשות
נציג פיקוח 
חינוך מיוחד 

 ממלכתי

מפקח/ת או נציג  מס' נייד
פיקוח חינוך 
 מיוחד ממ"ד

 מס' נייד 

 050-6282812 רונית וייס 052-4240042 מירה דניאל אבן יהודה

 050-6282812 רונית וייס 050-6282812 רונית וייס אורנית

 050-6282812 רונית וייס 052-4240042 מירה דניאל אליכין

 052-6122966  רחלי וייס 050-5838602  סימה רוזנברג אלעד

 050-6282812 רונית וייס 052-4240042 מירה דניאל אלפי מנשה

 050-6282812 רונית וייס 050-6282812 וייס רונית אלקנה

 052-6122966  רחלי וייס 052-6122966  רחלי וייס אריאל

 050-6282579 אורלי שנה 050-5838602  סימה רוזנברג באר יעקב

 050-6282579 אורלי שנה 050-5838602  סימה רוזנברג בית דגן

 050-6282579 אורלי שנה 050-5663941  מירי קינן בני עי"ש

 050-6282579 אורלי שנה 050-5663941  מירי קינן ברנר
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 אין 050-7689950  דאוד פאתנה ג'לג'וליה

 052-6122966  רחלי וייס 050-5838602  סימה רוזנברג גבעת שמואל

 050-6282579 אורלי שנה 050-5663941  מירי קינן גדרה

 אין 050-5663941  מירי קינן גדרות

 050-6282579 אורלי שנה 050-5838602  סימה רוזנברג גזר

 050-6282579 אורלי שנה 050-5663941  מירי קינן גן יבנה

 אין 050-5663941  מירי קינן  גן רוה

 052-6122966  רחלי וייס 050-5838602  סימה רוזנברג גני תקווה

 050-6282812 רונית וייס 052-4240042 מירה דניאל דרום השרון

 050-6282812 רונית וייס 052-4240042 מירה דניאל הוד השרון

 אין 050-7689950  דאוד פאתנה זמר

 050-6282579 אורלי שנה אין חבל יבנה

 052-6122966  רחלי וייס 050-5838602  סימה רוזנברג חבל מודיעין

 אין 050-7689950  דאוד פאתנה טייבה

 אין 050-7689950  דאוד פאתנה טירה

 050-6282579 אורלי שנה 050-5663941  מירי קינן יבנה

 052-6122966  רחלי וייס 052-6122966  רחלי וייס יהוד נווה אפרים

 050-6282812 רונית וייס 052-4240042 מירה דניאל כוכב יאיר וצור יגאל

 אין 050-7689950  דאוד פאתנה כפר ברא

 050-6282812 רונית וייס 052-4240042 מירה דניאל כפר יונה

 050-6282812 רונית וייס 050-6282834 עדינה בר עליה  כפר סבא

 אין 050-7689950  דאוד פאתנה כפר קאסם

 050-6282812 רונית וייס 052-4240042 מירה דניאל לב השרון

 050-6282579 אורלי שנה 050-5838602  סימה רוזנברג לוד

 050-6282579 אורלי שנה 050-5663941  מירי קינן מזכרת בתיה

 050-6282579 אורלי שנה אין נחל שורק

 050-6282579 אורלי שנה 050-5663941  מירי קינן נס ציונה

 050-5838602  סימה רוזנברג 050-5838602  סימה רוזנברג סביון

 050-5838602  סימה רוזנברג 050-5838602  סימה רוזנברג עמנואל

 050-6282812 רונית וייס 052-4240042 מירה דניאל עמק חפר
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 050-6282812 רונית וייס 052-4240042 מירה דניאל פרדסיה

 050-6282812 רונית וייס 052-4240042 מירה דניאל צורן קדימה

 052-6122966  רחלי וייס 052-6122966  רחלי וייס קדומים

 אין 050-7689950  דאוד פאתנה קלנסווה

 050-6282579 אורלי שנה 050-5663941  מירי קינן קרית עקרון

 052-6122966  רחלי וייס 052-6122966  רחלי וייס קרני שומרון

 050-6282812 רונית וייס 050-6282812 וייסרונית  ראש העין

 מלכה בן זקן ראשון לציון

050-6282770 

 050-6282579 אורלי שנה

רבבה , מעלה שומרון , 
צופים , נטפים , עינב , 

שבי שומרון , אבני חפץ , 
יצהר , חוות גלעד , הר 

ברכה , אלון מורה , 
איתמר , שקד , טל 

חיננית , מבוא מנשה , 
 דותן

 052-6122966  רחלי וייס 052-6122966  רחלי וייס

 050-6282579 אורלי שנה 050-5663941  מירי קינן רחובות

 050-6282579 אורלי שנה 050-5838602  סימה רוזנברג רמלה

 050-6282812 רונית וייס 050-6282834 עדינה בר עליה  רעננה

 050-6282579 אורלי שנה 050-5838602  סימה רוזנברג שדות דן

 052-6122966  רחלי וייס 050-5838602  סימה רוזנברג שוהם

 052-6122966  רחלי וייס 052-6122966  רחלי וייס שומרון

 052-6122966  רחלי וייס 052-6122966  רחלי וייס שערי תקווה , עץ אפרים

 050-6282812 רונית וייס 052-4240042 מירה דניאל תל מונד
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