
 בס"ד

 תש"פ –מחמ"דים ומפקחים

 

    מחוז דרום

 דואר אלקטרוני טלפון נייד שם תפקיד

 pazitza@education.gov.il 050-9029366 073-3935833 פזית זנה מזכירה

 davidhat@education.gov.il 052-6070919 הרב דוד חטואל מחמ"ד

 alizale2@education.gov.il 050-6282526 עליזה לוי מפקחת כוללת

 aviawe@education.gov.il 050-7586897 אביה וורטנשלג מפקחת כוללת

 eliedri@education.gov.il 052-6070751 אליהו אדרי מפקח כולל

 מפקחת חדשה טרם קיבלה מייל  050-5460336 דורית קליין מפקחת כוללת

 motiva@education.gov.il 050-2626964 מוטי וקנין  מפקח כולל

 michalbz@education.gov.il 050-6482781 מיכל בן זאב מפקחת על הייעוץ

 yohevedha@education.gov.il 050-6282767 יוכבד חג'בי מפקחת חנ"מ

 dafnais@education.gov.il 050-6282764 דפנה איזקס מפקחת גני ילדים

 magiben@education.gov.il 050-6211958 מאגי בן גיגי מפקחת גני ילדים

 dorittn@education.gov.il 050-6200457 דורית טננבאום מפקחת גני ילדים

 yaelnoy@education.gov.il 050-6282334 יעל נוימן מפקחת גני ילדים

 dafidi@education.gov.il 050-7738790 דפנה דיאור  מפקחת גני ילדים

 gilamo2@education.gov.il 050-6283597 גילה מויאל מפקחת גני ילדים

 batelgore1@gmail.com 052-5425285 בת אל גור מנחה מחוזית חינוך חברתי

 shlomoil@education.gov.il 050-6995019 שלמה אילן קליטת עליה

 taliamnon@gmail.com 054-2880033 טליה חדד יעוץ

 avia2256@gmail.com 054-2653170 אבי'ה אלבה רכז רבני בתי ספר

 

  



   התיישבותי 

 נייד שם איזור פיקוח

 050-6283079  יעקב שבות מחמ"ד

 050-6221465 יוסי בר כוכבא  מפקח כולל 

 050-6221531 יעל הורביץ  מפקחת כוללת 

 050-9232270 כרמית הרוש  מפקחת כוללת 

 050-6221476 ידידיה וולף  ממונה על קל"ע בחמ"ד

 506221497 אסתר שי יועצת בכירה

 052-8809809 יפה פרנס  מדריכה ח"ח שח"ק 

 506224477 רבקה שחור אחראית על קהילות לומדות וחמדיגיטלי

 522600157 הרצל רוזנברג פנימיות

 506221528 דינה לסרי  פנמיות 

 506221460 אביטל יהושע  פנמיות 

 506221540 דניאל דוייטש  פנימיות 

 506221480 הדסה בידני  פנימיות 

 506221078 מזל טויטו פנימיות

 506221521 בצאלאל כרמי פנימיות

   חיפה

 פלאפון שם המפקח/ת תפקיד

 04-8632433  מזכירות

 050-6283384 ירדנה אלון מחמ"דית

 050-7783253 רון פכטר מפקח יסודי

 052-6269598 גוליה משיח מפקחת יסודי

 050-6280261 יעל בלום יסודי-מפקחת על

 050-6283175 ורדה לבנה מפקחת חינוך מיוחד

 050-6282119 עדנה כהן מפקחת על היועצים

 050-6280326 אפרת אדרי מפקחת גנ"י ומתאמת

 054-7743199 אילנה איפרגן מפקחת גנ"י

 050-6280274 ויקי ניגרי מפקחת על ק.ת.ע.

 052-3799259 אביטל פלג מינהל ח"ן

 050-6289054 ירדנה מאיר מזכירה

 052-2348836 יוכי אילוז חינוךחברתי

 050-9528466 רונית דייני חינוך לשוני

 050-5932811 רותי ברגר מתמטיקה יסודי



 

    מחוז ירושלים

 מייל טלפון נייד שם תפקיד

 מלכה בן ישראל מזכירות

052-

7153527,073-

3934350 

malkabis@education.gov.il 

 alexgl@education.gov.il 050-6282705 אלכס גליקסברג מחמ"ד

 yakovam@education.gov.il 050-6282344 קובי עמר מפקח על יסודי

 veredli@education.gov.il 050-6280290 ורד חיה ליבי מפקחת יסודי

 yoelwe@education.gov.il 054-2271412 יואל דב ורצברגר מפקח יסודי

 yosishi@education.gov.il 058-6302968 יוסי שינובר מפקח יסודי

 chanabr@education.gov.il 052-8225117 חני ברוק מפקחת גני ילדים

 julieme@education.gov.il 050-6282875 ג'ולי מלמד מפקחת גני ילדים

 ofrasa@education.gov.il 052-7203782 עפרה שנדורפי מפקחת גני ילדים

 dvoraev@education.gov.il 050-6280365 דבורה אבן צור מפקחת גני ילדים

 nuritpa@education.gov.il 052-8308367 נורית פש יועצת בכירה

 hilasch@education.gov.il 052-8513139 הילה שוורץ  יועצת בכירה

 shoshra@education.gov.il 050-6280386 שושי רבינוביץ יועצת בכירה

 yaelsc@education.gov.il 052-8119961 יעל שוורץ מפקחת חינוך מיוחד
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   מנח"י

 פלאפון תפקיד שם המפקח/ת

   מזכירות

 506283015 מחמ"ד גיל ברדוגו

 546557738 גנ"י אילנה פרץ

 506283005 גנ"י אביגיל פרידמן

 575649242 יסודי דוד סעדיה

 506955001 יסודי אסתר קיזלשטיין

 505282235 עי"ס פנינה פרידמן

 502560062 עי"ס אריה מארק

 524618289 ייעוץ שרה טוויל

 052-8119961 חנ"מ יעל שוורץ

 052-3114415 חינוך חברתי חגית לזר

 .050-6280368 עברית אורית רוזנמן

 527680344 חשבון צילה רוט

 050-9605580 קל"ע דינה עשור

 052-5253770 הובלת יעדי החמ"ד יפית פינקוביץ

 506229123 חינוך חברתי טלי פריס

 073-3934266 רבני בתי הספר פינחס פרקש

 

  



 

   מחוז מרכז

 פלאפון השם תפקיד

 050-6282837 הרב ברטוב גד  מחמ"ד

 073-3937536 050-6283484 אלמוג איילה מנהלת לשכת מחמ"ד

 050-6756264 ירו ענת  מפקחת קדם יסודי 

 054-6188816 דימנה כהן  מפקחת קדם יסודי 

 050-6202982 בוטבול מיכל  מפקחות קדם יסודי

 050-6289312 מלוב רבקה מפקחת קדם יסודי 

 052-6424876 מוריוסף פנינה  מפקחת קדם יסודי 

 050-6283509 שטאל זהורית  מפקחת קדם יסודי 

 050-8331090 רוס אילת  מפקחת קדם יסודי 

 050-7689824 אורלי בטיטו מפקחת כוללת יסודי+על יסודי 

 050-6283326 הרב אלחדד יצחק  מפקח כולל יסודי +על יסודי 

 050-6282531 אדלר אהרון מפקח כולל יסודי+ על יסודי

 053-7005937 תומר גרוסמן  מפקח כולל יסודי + על יסודי

 052-8396475 ויסברד רחלי  מפקחת כוללת יסודי +על יסודי 

 050-7137171 דיקלה רוזנבוים מפקחת כוללת יסודי + על יסודי

 050-6282579 שנה אורלי מפקחות חינוך מיוחד

 050-6282812 וייס רונית מפקחת חינוך מיוחד

 050-6288896 צור בתיה מפקחת ייעוץ

 050-6282471 הקשר עופרה מפקחת ייעוץ

 050-6288995 קאץ אביבית מפקחת ח.ח.

   מנחים מחוזיים

 052-3609111 ברוך שרה  מנחה לחינוך לשוני

 954-6733766 מוסאי ירדנה  מפקחת על תל' עולים 

 506998719 עינת לוי מנחה לתושב"ע

 

  



 

 איימל טל. נייד שם מחוז צפון

 chaimga@education.gov.il 506282341 חיים גבאי מחמ"ד

 shalomed@education.gov.il 506282740 שלום אדרי מפקח כולל

 michaelbo@education.gov.il 506282608 מיכאל בונן מפקח כולל

 yaakovsh@education.gov.il 506283079 יעקב שבות מפקח כולל

 hanaze@education.gov.il 506289087 חנה זינו מפקחת כוללת

 tzilaad@education.gov.il 506282665 צילה אדלשטיין מפקחת חנ"מ

 tamartu@education.gov.il 506282042 תמר תורג'מן יועצת בכירה

 lilachst@education.gov.il 507276830 לילך שטיינברג מפקחת גני ילדים

 avivana@education.gov.il 547707193 אביבה נחום מפקחת גני ילדים

 Orlysis@education.gov.il 526983128 אורלי סיסו מפקחת גני ילדים

 netato@education.gov.il 506283127 נטע טורם מפקחת גני ילדים

 miriav@education.gov.il 502481073 מירי אבני ממונה על קל"ע

 61michal@gmail.com 522596454 מיכל כהן מדריכה מחוזית

 efrat.amitzur@gmail.com 506280306 אפרת עמיצור מדריכה מחוזית

 vaknin35@gmail.com 503312140 שרון וקנין מדריכה מחוזית

 Avrahamn1@gmail.com 523067858 אברהם נוימן מדריך מחוזי

 sumz@zahav.net.il 505902145 זהבה אלקובי מדריכה מחוזית

 alaneco@education.gov.il 506289228 אלן כהן מזכירות 
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   תל אביב

 נייד שם איזור פיקוח

 050-6289292 זימרה סנדקה מזכירות

 050-6289299 רבקה הלינגר מ"מ מחמ"ד

  אין עדיין יסודי, עי"ס : פ"ת ב"ב , ק.אונו, גבעתיים

 053-6209170 אודי קרוב יסודי +עי"ס: נתניה 

 054-4409607 דרורית כהן אביב, הרצליה -יהודה, תל-יסוד+עי"ס : אור

 050-7362756 דלילה כהן ים ,חולון , אזור, ר"ג, רמה"ש-יסודי +עי"ס: בת

 050-6282379 רונית נגר יהודה הרצליה רמת השרון-ברק, אור-גנ"י: בני

 050-6503022 רחל אוחיון גנ"י: נתניה

 052-5288700 גליה לוי גנ"י: ת"א, גבעתיים, חולון ר"ג

 054-2215879 שרונה בן שושן "ת, קרית אונוגנ"י פ

 054-4483066 שלומית שגיא חנ"מ כל מחוז ת"א

יעוץ תל אביב, אור יהודה, הרצליה, בני ברק,קרית אונו, 

 רמת השרון
 052-5453797 עדי פישמן 

  אין עדיין בת ים, חולון, רמת גן, אזור, פ"ת,גבעתיים -יעוץ 

 052-8848355 בת שבע שבח יעוץ נתניה 

 050-6288894 צלניקר תמי תלמידים עולים ממ"ד

 052-8272724 איילת דוידזון מדריכה

 058-7021010 איילת כהן מדריכה

 054-4843246 קרן מלק  מדריכה מנהל חברה ונוער

 

 


