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 ועדת ערעורים עליונה

, יו"ר גב' סימה עובדיה פורצנל

 ועדת ערעורים

 עמי, מרכזת הוועדה-גב' יפה בר

לוועדת ערעורים ניתן להגיש 

בוועדת התאמות בקשות שנדונו 

 (,אינטרנטייםמחוזית )תלמידים 

ובקשות שנדונו בוועדת חריגים 

 .)לתלמידים אקסטרניים(

 

 , רד החינוךכתובת: מש

  רם-בניין לב

 רושליםי, 2רח' דבורה הנביאה 

 

    02-5604111טל':    

 02-5602665פקס:  

 

 אגף הבחינות

 דוד גלמר 

מנהל אגף בכיר בחינות 

 )פדגוגי(

 נהל הפדגוגייהמ

 טתשע"

 שפ"י

 בכיר, מנהלת אגף עינב לוק גב'

 אגף לקויות למידה והפרעות קשב

 גב' דני ז'ורנו, מנהלת האגף

 ועדת חריגים

גב' אהובה סיידוף, מנהלת 

 תחום חריגים

 כתובת: משה"ח, בניין ג'

אגף הבחינות, רח' שבטי 

 , ירושלים29ישראל 

 

 02-5602480טל:   

         02-5602523   

         02-5602443       

 02-5602038פקס: 

 

 ועדות התאמה מחוזיות

 גב' לילי טלדן, מפקחת

 אבחון והתאמותממונה מערך תהליכי 

 5נספח   
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 פרטי התקשרות  בעלי תפקידים מחוז

 : מחוז ת"א

 

ל"ל ויו"ר דר' אסנת אייל, רפרנטית 

 וועדה מחוזית

גב' טלילה צור, יו"ר וועדת התאמות 

 מחוזית

, 2משה"ח, מחוז ת"א, רח' השלושה 

 ת"א

    03-6896274/03-6896231טל': 

 03-6896216פקס: 

  מחוז מרכז:

 

גב' יעל ברקול, רפרנטית ל"ל ויו"ר 

 וועדה מחוזית

גב' יערה חלמיש, יו"ר וועדת התאמה 

 מחוזית 

, 2מרכז, רח' השלושה  משה"ח, מחוז

 ת"א

      03-6896590טל':  

 03-6896669פקס: 

  מחוז צפון:

  

גב' חנה זנו, רפרנטית ל"ל, יו"ר וועדה 

 מחוזית 

וועדת התאמה  מרכזתגב' אדית ורדי, 

 מחוזית

נצרת   530משה"ח, מחוז צפון, ת.ד. 

      17105עלית 

          04-6500268טל': 

        6500283-04פקס: 

מר זכריה חראדן, רפרנט ל"ל, יו"ר   מחוז חיפה:

 וועדה מחוזית 

גב' לינדה אטיאס, מדריכה מרכזת, 

 יו"ר וועדת התאמה מחוזית          

משה"ח, מחוז חיפה, קריית 

א', חיפה  15ים -הממשלה, שד' פל

-04 /04-8632629טל':      33095

 04-8632632פקס:      8632559

מחוז 

ירושלים+ 

  מנח"י:

 

ז רפרנטית מחו -גב' דורית אלישר

 ירושליים ומנחי

 , יו"ר ועדת התאמהב' אתי דבשג

 

משה"ח, מחוז ירושלים, רח' כנפי 

 ירושלים 22נשרים 

       02-5601586טל': 

 02-5601618פקס: 

 פרנט מחוז דרום.ר-מר מוטי וקנין מחוז דרום:

התאמה גב' יונית סחייק, יו"ר ועדת 

 מחוזית

 4משה"ח, מחוז דרום, רח' התקוה 

 שבע-באר

      08-6263131/5טל': 

 08-6263186פקס: 

חינוך 

  התיישבותי:

 

יו"ר -גב' ג'ודי סגל, רפרנטית ל"ל 

 וועדה מחוזית 

גב' טל אשר, מדריכה מרכזת, יו"ר 

 וועדת התאמה מחוזית 

המינהל לחינוך התיישבותי, רח' 

 אביב-תל 2השלושה 

       03-6898828/16טל': 

 03-6898668/41פקס: 

 


