
 משרד החינוך
 מנהל עובדי הוראה

 אגף א' לפיתוח מקצועי לעו"ה

 

 

 

 

מוסד אקדמי/ 
 מרכז פסג"ה

מורה  טלפון/ מייל
 יוזם

מורה 
 חוקר

מורה 
 חונך

מורה 
חונך 
 בכיר

 ייחודי אחר מתודולוגיה תפקיד נושא גינרי תחום דעת

 -אוהלו בקצרין
מכללה אקדמית 
לחינוך ולספורט, 

 ד"ר יפעת לינדר
 

052-6035567 
 
ifat46@gmail.com 

 

 חנ"ג + + + +
 חמ"ד -מקרא

 שפהו לשון

 תקשוב
 בחנ"ג חינוך לערכים

 זהירות בדרכים
עיצוב סביבות 

 למידה
 ערכי חינוך חברתי

 אקלים מיטבי
 בכיתה

 

 חינוך מיוחד
 פארארפואיים

המשחק ככלי  
לשילוב 
 ילדים 

אוניברסיטת תל 
אביב, בית ספר 

 לחינוך, 
 ד"ר יפה בן עמי

 הילית קוגמן
 

050-6283073 
yaffabe@tauex.tau.ac.il 
 
hilit@post.tau.ac.il  

 מדעים + + + +
 אמירים
 תאטרון

 

 למידה דיגיטלית
זכויות התלמיד 

 באמצעות סרטים
סביבות מעוררות 

שיח עם  השראה
 הורים לילדים ל"ל

 חינוך מיוחד
 פארארפואיים

 3) יועצים
 תכניות שונות(

 גננות
רכזי זהירות 

 בדרכים
 

 מיידפולנס הל"ל
 

 –אורות ישראל 
מכללה אקדמית 

 לחינוך, 
 ד"ר לאה ויזל

 שרה אליאס
 

 

050-7616880 
 
vizel@orot.ac.il 
 
seiash@gmail.com 

 

+ + + + PBL 
 יהדות

 

   חינוך מיוחד 

 תשע"ושנה"ל  7-9תכניות דרגות 
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אורנים המכללה 
 האקדמית, 

 ד"ר חנה טיש

052-8235335 
 
hana_t@oranim.ac.il 

 

 אמירים + + + +
 אומנות

 תרבות ישראל
 גיאוגרפיה

 קיימות
 

 חינוך חברתי
 כישורי חיים

יוזמות במגדר 
 וחינוך

מיינדפולנס ככלי 
טיפולי ליועצים 

 ופארפואיים
 יועצים

 גננות
 

 

  הל"ל

אחווה המכללה 
 -האקדמית לחינוך

 שחרלאה 
 

 

052-3969619 
shahar31@achva.ac.il 
 
sahar31@macam.ac.il 

 

 מתמטיקה + + + +
 מדעים

 חינוך לשוני

 זכויות התלמיד
 קולנוע

 חינוך מיוחד
 גננות

 להל"
 

 

מכללה  -אלקאסמי
 אקדמית לחינוך, 

 דר" סמיר מג'דאללה
 

04-6286673 

smirmagadlah@gmail.com 

 

+ + + +      

האוניברסיטה 
העברית, הר 

הצופים, בית ספר 
 לחינוך,

 ויקי ליפל 

054-5559282 
 
vickyl@savion.huji.ac.il 

 

מתמטיקה  + + + +
 ערבית, מדעים
 -תרבות ישראל

 ירושלים
 ננוטכנולוגיה
 נוירו פדגוגיה

 
 

תקשוב בעלי 
 תפקידים

 קהילה בית ספרית
 הפרעות קשב

 לקויות למידה

 רארפואייםאפ
 יועצים

 חינוך מיוחד
עבודה יצירתית 

 רגשית

 הל"ל
 

 

 

 האוניברסיטה
הפתוחה בית ספר 

 לחינוך
 נועה באומן

    
 

054-4628485 
 
noaba@openu.ac.il 

 
 

 המטיקמת + + + +
 מוסיקה

ייחודיות 
עירונית לקויות 

 למידה
 

 

בעלי  תקשוב
תפקידים זכויות 

 התלמיד
ניתוח אירועים 

ותהליכים 
 קבוצתיים

 

      הל"ל אלה - םימתל"

המכללה האקדמית 
 חיפה -הערבית

 ד"ר נדיה גאליה

04-8322344 
 
nadihgali@gmail.com 

מדע   + + +
 וטכנולוגיה

 מוסיקה
 שפה ערבית

 

    

mailto:hana_t@oranim.ac.il
mailto:shahar31@achva.ac.ilsahar31@macam.ac.il
mailto:shahar31@achva.ac.ilsahar31@macam.ac.il
mailto:shahar31@achva.ac.ilsahar31@macam.ac.il
mailto:smirmagadlah@gmail.com
mailto:vickyl@savion.huji.ac.il
mailto:noaba@openu.ac.il
mailto:nadihgali@gmail.com


המכללה האקדמית 
 לחינוך בית ברל

 הילדה נבון
 

 

054-4470432 
 
hnavon@gmail.com  

 

ומשפט חוק  אומנות  + + + +
 ייחודיות עירונית

הנחייה -הוראה
והדרכה ומה 

 שבניהם
 חינוך מקיים

 חינוך מיוחד
הנחיית  -יועצים

קבוצות 
 למתקדמים

כישורי  -גננת
 חיים

סביבות מעוררות 
 השראה 

כלים ומתודות 
 בהוראה

 

 הל"ל
 
 

 
 

המכללה האקדמית 
 לחינוך גורדון חיפה

 ד"ר נטע ברנסקי
 רחלי שחר

 

050-6692447 
04-8590111 
 
rachelish@Gordon.ac.il 

 

 תרבות ישראל + + + +
 תקשוב,  

טיפוח דרכי 
 הוראה

 

הוראת טכנולוגיות 
 מתקדמות

 זהות וזיכרון
 אורח חיים בריא
 קיימות חברתית

 חשיבה יוצרת

   

המכללה האקדמית 
 לחינוך ע"ש דוד ילין

 דקלה אורן
 

050-7503077 
 

Dikla_or@macam.ac.il  
 

בין -פסיכודידקטיקה  + + + +
 קוגניציה לרגש

 סרטים

 שיעורים  
 מצולמים

 

המכללה האקדמית 
לחינוך על שם קיי 

 באר שבע
 דליה ארד

 

052-2701934 
lia@bgu.ac.il  
 

 אומנות + + + +
 תרבות ישראל

PBL 
 הוראת השואה
 חינוך לקיימות

תקשוב לבעלי 
 תפקידים

 כישורי חיים

חינוך 
 מיוחד)מתי"א(

יועצים 
 כמנהיגים

 גננות כמנהיגות

  

המכללה לחנ"ג 
וספורט ע"ש זינמן 

 במכון וינגייט
 ד"ר מיכאל אשכנזי

054-4817699 
michaela@wincol.ac.il 

 
 

    בחינוך גופניערכים  חנ"ג + + + +

 -חמדת הדרום
מכללה אקדמית 

לחינוך, יהדות 
 והוראת המדעים

 ד"ר אורלי קלדוני

054-9007240 
orkolodni@macam.ac.il 

 
 

 

 תושב"ע + + + +
 יםמדע

 וטכנולוגיה
 אומנויות

 זה"ב

 זהירות בדרכים
 כישורי חיים

 חינוך מיוחד
 גננות

 תרפיה 
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 -המכון הטכנולוגי
 טכניון

 ד"ר ליאורה לוטוב

050-6915182 
lioranutov@gmail.com  

 מתמטיקה   + +
 טכנולוגיה

זהירות 
 בדרכים

 

 גננות הכלה
 רכזי זה"ב
 גישת חקר

  

 מכללת ירושלים
 סימה גרינברג

 

057-3141911 
simagrle@gmail.com  

 מדעים + + + +
מתמטיקה 

מוסיקה 
 לחמ"ד

 מחקר באיורים
 

   

מכללת לוינסקי 
 לחינוך

 ד"ר סיגל חן

054-4919992 
sigalc@levinsky.ac.il 
sigalchen1@gmail.com 

 חינוך לשוני + + + +
 מקרא

 מוסיקה

 תקשוב
 אייפדים

 חינוך מיוחד
 גננות 

 צילומי שיעורים

 הל"ל
 

קהילה 
מקצועית 

 בחיוך

מכללת לפשיץ הרצוג 
המכללה האקדמית 

 הדתית לחינוך
 ד"ר גרשון צין

 

052-6070220 
gershon50@gmail.com 
meirg@macam.ac.il 

 תנ"ך +  + +
 תושב"ע

   גננות 

מכללת סכנין 
להכשרת עובדי 

 הוראה
 ד"ר יאסר עוואד

 

56446630 
056446630@netvision.net.il 

 

 מתמטיקה + + + +
 אנגלית

 הל"ל  
 קורס דינמי

 

 קורס דינמי

 -סמינר הקיבוצים
המכללה לחינוך, 

טכנולוגיה 
 ולאומנויות

 תמר גורן
 

050-7830950 
tamar.goren@smkb.ac.il 

 

 מתמטיקה + + + +
 אומניות

 חינוך קיימות
מנהל חברה 

 ונוער

 חינוך ערכי
 מנהיגות חברתית

מודל -ערי חינוך
 דינמי

 פורצי דרך ניסוי 

  גננות
 יישום התנהגות

 הל"ל
 קורס דינמי

 

המכללה  -תלפיות
האקדמית לחינוך 

 חולון
 ד"ר בלהה בשן

 

03-5128555 
bilhaba@walla.com 

 

 ערכי חברתי + + + +
 הוראת השואה

 מתמטיקה
 הכלה

 

 כישורי חיים
 פיתוח יכולות למידה

 

   

מכללה האקדמית 
 קריית אונו

 ד"ר טלי טרייסלר

052-2238229 
talitr55@gmail.com 

 

 כישורי חיים     +
 פיתוח יכולת למידה
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אוניברסיטת בר 
 אילן

 חיים מרציאנו
 
 
 

 

054-3303552 
marziac@mail.biu.ac.il 

 

 מוסיקה + + + +
 גיאוגרפיה

חינוך לחיים 
 ומשפחה

 מיוזמה למחקר 
 

 -חינוך מיוחד
 פיגור שכלי

גישת  -יועצים
 הגשטאלט

 יועצים
 יוזמות גננות

  

אוניברסיטת חיפה, 
 בית ספר לחינוך
 ד"ר ורדה טלמון

 

04-8240868 
04-8240208 
 
odanenber@univ.haifa.ac.il 

 

 לשוניחינוך  + + + +
 תיאטרון

 חינוך ערכי
מתמטיקה 

 לחט"ב

תקשוב לןבעלי 
 תפקידים

הוראה מקדמת 
 חוויה

 למידה במוזאונים

   

אוניברסיטת בן 
גוריון בית ספר 

 לחינוך
 חגית קופרשטיין

 

050-4037139 
hagitku@exchange.bgu.ac.il 

 

 אמירים + + + +
 חינוך לקיימות
 טיפול קבוצתי
 פסיכופדגוגיה

יועצת הגישה  פורצי דרך ניסויי
 הקוגניטיבית

טיפול קבוצתי 
בילדים 

 ומתבגרים
מורה יוזם ברוח 

הפסיכולוגיה 
 החיובית

חקר 
פאקטיקה 
באמצעות 
שיעורים 
 מצולמים

 

המכללה האקדמית 
 שאנן

 ד"ר ערן לוינסון

04-8780023 
050-7830950 
levisoneran@gmail.com 
levison@macam.ac.il 
 

   חמ"ד  תושב"ע  + + +

 מכון וייצמן למדע
 ד"ר אילנה הופפלד

 

052-8585464 
ilana.hopfeld@weizmann.ac.il 

מדע     +
 וטכנולוגיה 

    

 מכללת ספיר
 ליאת כרמלי

 

liatcar@gmail.com +    תקשורת     

 מרכז פסג"ה 
 אשדוד
 אלחל אילנית

 

08-8552279 
ilanit88@gmail.com  

פיתוח מנהיגות     +
 חינוכית
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 מרכזפסג"ה אשקלון
 מיכל לירן

08-6733322 
08-6733908 
michal.liran@gmail.com  

 יוזם משולב    +
פיתוח  -תקשוב
יחידות 

 מתוקשבות

    

מרכז פסג"ה 
 ראשל"צ

 אתי דריישפון
 

03-9689710 
03-9689711 
etty@pisga-rishon.org.il  
 

הוראה     +
 יצירתית

    

מרכז פסג"ה מגדל 
 אל כרום

 חאנן סרחן

04-9582381 
215731@tzafonet.org.il 

הוראה     +
 יצירתית

    

 מרכז פסג"ה חיפה
 תמר מילר

04-8311380  
04-8330507 
pisga-haifa@netvision.net.il 
 

     מנביטים    

 מכון מופ"ת
 coaviva@gmail.com כהןד"ר אביבה 

 

 -פארפואיים    
פרקטיקות 

 מכילות

המעשה - פארפואיים
הטיפולי באמצעות 

 חקר נרטיבי

   

 -סמינר הקיבוצים
המכללה לחינוך, 

טכנולוגיה 
 ולאומנויות

 תמר גורן
 

054-4568595 
tamar.goren@smkb.ac.il 

 

מנהל חברה  + + + +
 ונוער

 מנהיגות חברתית
מודל -ערי חינוך

 דינמי
  פורצי דרך ניסוי
מנחים מובילים 

המקדמים 
פרקטיקות 

 )מודיעין( מקצועיות

שואפות גננות 
 ניסוי

 

אגף ניסויים  קורס דינמי
 ויזמות
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