
 בעלי תפקידים באגף התמחות וכניסה להוראה
 

 פקסנייד ו/ טל' במשרד התפקיד וכתובת דוא"ל שם

ד"ר שרה 
 זילברשטרום

 מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה 

hitmachut@education.gov.il 

02-5603420 
02-5602493 

050-6282544 
02-5603974  

 פקס

אריאלה 
 מרידך

 מנהלת ענף תקציב ומינהל 

ariellame@education.gov.il 
02-5603229 

050-6289331 
02-5603974  

 פקס

 משה מאיר

 לחינוך ההתיישבותי ונציג האגף חבר ענף 

 ועדת תעודות הוראה מחו"לו מרכז ועדת ערר 

  פטור בלשון למורים ו פטור מהתמחותאחראי על
 עולים

  ליווי מורים לאחר שנ"נ לקביעותאחראי על 

mosheme@education.gov.il 

 
050-6283331 

03-6896033  
 פקס

ציפי 
 קוריצקי

  מפקחת ממונה תכניות ייחודיות 

  באמצעות קולות תכניות פדגוגיות ממונה על
 קוראים

 כנסים וימי שיא 

zipiko@education.gov.il 

02-5603543  050-6283504 

 רותי זוסמן

 חברת ענף 

  עוליםאחראית על מורים 

 מורים עולים יעבודת מדריכ מרכזת 
rutizusman@gmail.com 

 050-6280280 

אחינעם 
 אושה

  לשכת אגף התמחות וכניסה להוראה ותוכניות
 ייחודיות

ahinoamus@education.gov.il 

02-5603420 
 פקס 02-5603974 02-5603470

 מרכזת ועדת ערר ופניות מתמחים  ריקי יונה
rickiyo@education.gov.il 

02-5603671 050-6289083 
 פקס 02-5603974

אסתי ד"ר 
 פיירסטיין

  ונציגת האגף במחוז דרוםחברת ענף 

 יחידות שלב הכניסה במוסדות  אחראית על
הצוות,  הסדנאות, הקורסים, : האקדמיים

 קורסי הכשרת המנחים

  תהליך הערכת המתמחיםמובילת 
  מורים ללא גבולות"מנהלת תכנית" 
 והאמנויות גופניהחינוך בתחום האגף נציגת ה 

 רכזת בשיתוף בפורום שלב הכניסה להוראה 
estifa@education.gov.il 

 054-4934981 

 חני בלוי
  החרדי ונציגת האגף במחוזחברת ענף 

  פייסבוק האגףו אתר האגףאחראית על 

 תוספתיות להתמחותהמסגרות אחראית על ה 

 050-5669307 
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 פקסנייד ו/ טל' במשרד התפקיד וכתובת דוא"ל שם

  חינוך המיוחדוב בתחום האומנויותנציגת האגף 
chanabl@education.gov.il  

 גלי נהריד"ר 

  פילוח, ניתוח, נתונים,  –ניהול ידע האגף ממונה
 מסקנות

  חוזר מנכ"ל, חוזרי מדיניות והסדרת ממונה
 שגרות

  השמההתהליך אחראית על 
  פורום רפרנטים וריכוז עבודת המדריכותרכזת 
  אגפיבמחוז תל אביב וונציגת האגף בחברת ענף 

 הגיל

  קשר עם כוח אדם ועם מפקחי הפיתוח אשת
 המקצועי

  מרכזי סימולציה בהוראהממונה על 
galinah@education.gov.il 

 052-3565418 

 ד"ר עלי ותד
 בר ענף נציג  האגף ואיש קשר להפעלת מערך ח

 ההתמחות והליווי במגזר הערבי
aliwated@beitberl.ac.il 

09-7476358 050-7275374 

 עירית שריג
  בניית אתר לחונכיםאחראית על 

  פיילוט מודל חונכותמובילת 
iritsarig@mandel.org.il 

 054-6624858 

ד"ר דליה 
 עמנואל

  חברת ענף נציגת האגף במחוז מרכז 

  אחראית על החממות 
 'נציגת האגף בפרויקט הפרוטיצ 

imanuelda@013.net 

 054-7306800 

 דוד בוסקילה

  חבר ענף ונציג האגף במחוזות ירושלים, מנח"י
 וחרדי

 איש קשר למינהל החינוך הדתי 
davidbu@education.gov.il 

02-5602879 050-6282523 

ד"ר ורדה 
 צימרמן

 ברת ענף ח 

 ואחראית על  מרכזת פרס הקליטה המיטבית
 הטמעת מודלים לקליטה מיטבית

 טכנולוגיה ומשרד העבודהאנגליתלקשר  תאש , 
  יום המורהנציגת האגף בתכנון 

vardaz@washington.ac.il 

 054-4962620 

 מלי ליבוביץ

  חברת ענף 

 הקדם יסודי האגף קשר עם   תאש 

 פורום הכשרת חונכים ומלווים תמוביל 

  עבודת המדריכות בקדם יסודימרכזת 
  תהליכי חונכותאחראית על 

lmolly@bezeqint.net 

09-7476336 052-2449056 
 פקס 09-7443175

 050-6503913 04-9838816 במחוז צפון ונציג האגף חבר ענף  איתן שוורץ
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 פקסנייד ו/ טל' במשרד התפקיד וכתובת דוא"ל שם

 איש קשר לתכנית רג"ב 
  מפגשי כוח אדם במוסדות אחראי על

 האקדמיים
 מינהל חברה ונוערנציג האגף ב 
 של החגים והחופש  נציג האגף בתכנית בת"ס

 הגדול

 רכז בשיתוף בפורום שלב הכניסה להוראה 
Eithan6@walla.co.il 

ד"ר אריאלה 
 לונברג

 

 במחוז חיפה  ונציגת האגף חברת ענף 

  סדנאות מקוונותהאחראית על 

 חדשנות פדגוגית בהוראה למורים חדשים 
alevenberg@gmail.com 

 050-5709456 

ד"ר אורנה 
ש"ץ 

 אופנהיימר

  תחרויות המתמחיםאחראית על ריכוז 

  שלב הכניסה להוראהבנושא: מחקר ריכוז 

  :להיות חונך", "להיות מנחה"עורכת הספרים" 

  

02-5603857 050-6282496 

פרופ'  דיצה 
 משכית

 יו"ר ועדת ערר 

 תחרות מתמחים בכרזה 
  אחראית על סקרי שביעות רצון למתמחים

 ולמורים חדשים

ditzamaskit@gmail.com 

 050-6282514 
 פקס 04-8373239
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