מידעון מחוזי תשע"ח
מפות פיקוח ברשויות יהודיות שנה"ל תשע"ח

הרשות

מתכלל

פיקוח כולל מ"מ

פיקוח כולל
ממ"ד

פיקוח
חינוך מיוחד

פיקוח גנ"י מ"מ

פיקוח גנ"י
חמ"ד

פיקוח רשותי
מינהל ח"ן

פיקוח ייעוץ
חינוכי

בית שאן

אדרי שלום

אברכהן מיכל

אדרי שלום

אדלשטיין צילה

ברק אפרת

שטיינברג לילך

לוי יגאל

מלמד עירית

גולן

זנו חנה

גרונסטדת נטלי

זנו חנה

קונקול אורנה

אוסטרובסקי קלאודיה

טורם נטע

ירוסלבסקי אורלי

מזרחי אלי

גליל עליון

סיסו לילך

סיסו לילך

-------

קונקול אורנה

אוסטרובסקי קלאודיה

ביבר זהר

מזרחי אלי

גליל תחתון

שבות יעקב

אברכהן מיכל

שבות יעקב

אדלשטיין צילה

אוסטרובסקי קלאודיה

סיסו אורלי

לוי יגאל

מזרחי אלי

הגלבוע

ארמה אורן יעל

ארמה אורן יעל

בונן מיכאל

אדלשטיין צילה

דהאן שרון

סיסו אורלי

פורמן רבקה

מלמד עירית

חצור הגלילית

בונן מיכאל

אליאס מלכה

בונן מיכאל

קונקול אורנה

ממן אורנה

נחום אביבה

פורמן רבקה

מזרחי אלי

טבריה

מלכה אליאס

מלכה אליאס

זנו חנה

קונקול אורנה

בכר שגית

נחום אביבה

לוי יגאל

מזרחי אלי

יבנאל

מלכה אליאס

מלכה אליאס

בונן מיכאל

אדלשטיין צילה

קורן יעל

סיסו אורלי

פורמן רבקה

מזרחי אלי

יסוד המעלה

סיסו לילך

סיסו לילך

-------

קונקול אורנה

ממן אורנה

ירוסלבסקי אורלי

מזרחי אלי

יקנעם

בן צור אפרת

בן צור אפרת

שבות יעקב

אדלשטיין צילה

שי אורלי

ירוסלבסקי אורלי

מלמד עירית

כפר ורדים

גרונסטדת נטלי

גרונסטדת נטלי

-------

שגב-שהם אלסה

קדם ענת

ירוסלבסקי אורלי

מזרחי אלי

כפר תבור

אברכהן מיכל

אברכהן מיכל

-------

אדלשטיין צילה

דהאן שרון

לוי יגאל

מזרחי אלי

כרמיאל

בן צור אפרת

בן צור אפרת

שגב-שהם אלסה

ממן אורנה

נחום אביבה

ירוסלבסקי אורלי

מזרחי אלי

מבואות חרמון

אליאס מלכה

אליאס מלכה

קונקול אורנה

קורן יעל

נחום אביבה

ביבר זהר

מגדל העמק

מלמד עירית

מלמד עירית

יחיאלי עדנה

ברק אפרת

סיסו אורלי

פורמן רבקה

מזרחי אלי

פורמן רבקה

מזרחי אלי

אדלשטיין צילה

שי אורלי

נחום אביבה

ירוסלבסקי אורלי

מלמד עירית

יחיאלי עדנה

קוסטא ציביק

שטיינברג לילך

ירוסלבסקי אורלי

מלמד עירית

קונקול אורנה

קורן יעל

לוי יגאל

מזרחי אלי

אדרי שלום

זנו חנה

מגדל

נחום אביבה

בכר שגית

מגידו

מלמד עירית

מלמד עירית

מטה אשר

ויזל שלומית

ויזל שלומית

מטולה

סיסו לילך

סיסו לילך

זנו חנה

-------

1

מזרחי אלי

מידעון מחוזי תשע"ח
מפות פיקוח ברשויות יהודיות שנה"ל תשע"ח

הרשות
מעלה יוסף

מתכלל

פיקוח כולל מ"מ

סיסו לילך

סיסו לילך

פיקוח כולל
ממ"ד

פיקוח
מיוחד חינוך

פיקוח גנ"י מ"מ

פיקוח גנ"י חמ"ד

פיקוח רשותי
מינהל ח"ן

מזרחי אלי

שגב-שהם אלסה

שי אורלי

טורם נטע

מעלות-
תרשיחא

אדרי שלום

וישניה רבקה

אדרי שלום

שגב-שהם אלסה

שי אורלי

טורם נטע

מרום הגליל

שבות יעקב

סיסו לילך

שבות יעקב

קונקול אורנה

ממן אורנה

שטיינברג לילך

ביבר זהר

משגב

ארמה אורן יעל

ארמה אורן יעל

שבות יעקב

שגב-שהם אלסה

דהאן שרון

נחום אביבה

ביבר זהר

מזרחי אלי

נהריה
נצרת עילית

וישניה רבקה
גרונסטדת נטלי
גרונסטדת
שלומית
ויזל נטלי

וישניה רבקה
גרונסטדת נטלי
גרונסטדת
שלומית
ויזל נטלי

אדרי שלום

שגב-שהם אלסה

בכר שגית

טורם נטע

פורמן רבקה

מלמד עירית

שבות יעקב

יחיאלי עדנה

קורן יעל

שטיינברג לילך

לוי יגאל

מלמד עירית

בונן מיכאל

יחיאלי עדנה

קדם ענת

שטיינברג לילך

ירוסלובסקי אורלי

מלמד עירית

עמק הירדן

אליאס מלכה

אליאס מלכה

אדלשטיין צילה

קורן יעל

סיסו אורלי

לוי יגאל

מזרחי אלי

ע .המעיינות

אברכהן מיכל

אברכהן מיכל

אדרי שלום

אדלשטיין צילה

ברק אפרת

שטיינברג לילך

לוי יגאל

מלמד עירית

עמק יזרעאל

ארמה אורן יעל

ארמה-אורן יעל

בונן מיכאל

יחיאלי עדנה

קדם ענת

לוי יגאל

מלמד עירית

עפולה

אברכהן מיכל

אברכהן מיכל

שבות יעקב

אדלשטיין צילה

קוסטא ציביק

סיסו אורלי

פורמן רבקה

מלמד עירית

צפת

בן צור אפרת

בן צור אפרת

בונן מיכאל

קונקול אורנה

ממן אורנה

טורם נטע

ביבר זהר

מזרחי אלי

קצרין

חנה זינו

גרונסטדת נטלי

זנו חנה

קונקול אורנה

אוסטרובסקי
קלאודיה

טורם נטע

ירוסלבסקי
אורלי

מזרחי אלי

קרית שמונה

סיסו לילך

סיסו לילך

שבות יעקב

קונקול אורנה

קורן יעל

נחום אביבה

ביבר זהר

מזרחי אלי

ראש פינה

וישניה רבקה

וישניה רבקה

קונקול אורנה

קורן יעל

נחום אביבה

ביבר זהר

מזרחי אלי

רמת ישי

מלמד עירית

מלמד עירית

אדלשטיין צילה

דהאן שרון

נחום אביבה

רבקה פורמן

מזרחי אלי

שלומי

אדרי שלום

וישניה רבקה

שגב-שהם אלסה

קוסטא ציביק

טורם נטע

פורמן רבקה

מזרחי אלי

עכו

אדרי שלום
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ביבר זהר

פיקוח ייעוץ
חינוכי

ביבר זהר

מלמד עירית

חביבאללה חרב

מזרחי אלי

מידעון מחוזי תשע"ח
מפות פיקוח ברשויות ערביות כולל מעורבות שנה"ל תשע"ח
הרשות

מתכלל

מפקח כולל

אכסאל

עזאיזה אבתסאם

עזאיזה אבתסאם

אעבלין

חג'וג' עומר

חג'וג' עומר

פיקוח בתי
ספר
נוצרים

פיקוח
חינוך מיוחד

פיקוח
גנ"י רשמיים

פיקוח גנ"י
מוכש"ר

פיקוח רשותי
מינהל ח"ן

פיקוח ייעוץ
חינוכי

מולא אבו-ימן מרי

עלאדין סנא

עטאללה רשא

אבוראיה סאלח

עמרי אמינה

פראג' האני מולא אבו-ימן מרי

בדרה דלאל

נג'אח עומר

חלאילה ראניה

עמרי אמינה
עמרי אמינה

בוסתאן אלמרג'

עזאיזה אבתסאם

עזאיזה אבתסאם

מולא אבו-ימן מרי

איברהים (אבו רנא)
פאוזיה

שלופה אמל

סולם

עזאיזה אבתסאם

עיאדאת באסם

מולא אבו-ימן מרי

איברהים (אבו רנא)
פאוזיה

שלופה אמל

עמרי אמינה

עבד אל רחמן אחמד עבד אל רחמן אחמד

פלאח פאדיה

עטאללה רשא

עטאללה רשא

חביבאללה חרב

עבד כאותר

עבד אל רחמן אחמד עבד אל רחמן אחמד

פלאח פאדיה

ספדי נהאיה

נג'אח עומר

חלאילה ראניה

עבד כאותר

עבד אל רחמן אחמד עבד אל רחמן אחמד פראג' האני

קונקול אורנה

חואלד עטאף

חלאילה ראניה

עבד כאותר

עיאדאת באסם

עיאדאת באסם

מולא אבו-ימן מרי

עלאדין סנא

עטאללה רשא

שלופה אמל

עמרי אמינה

חואלד עטאף

חואלד עטאף

חלאילה ראניה

עבד כאותר

חביבאללה חרב

עמרי אמינה

ויזל שלומית

עבד אל רחמן אחמד

יחיאלי עדנה

בענה
ג'דידה מכר
גוש חלב

דבוריה
פלאח פאדיה
דיר אל אסד עבד אל רחמן אחמד עבד אל רחמן אחמד
באסם מתא
סלימאן מרתא
סלימאן מרתא
דיר חנא
אדלשטיין צילה
אבתיסאם עזאיזה
ארמה אורן יעל
הגלבוע
מולא אבו-ימן מרי
חג'וג' עומר
חג'וג' עומר
טורעאן
מולא אבו-ימן מרי
סבאח סבאח
סבאח סבאח
טמרה
פראג' האני מולא אבו-ימן מרי
כרידין האני
כרידין האני
יפיע
מולא אבו-ימן מרי
זערורה תאופיק
זערורה תאופיק
כאבול
מולא אבו-ימן מרי
זערורה תאופיק
זערורה תאופיק
כאוכב
פלאח פאדיה
פראג' האני
זערורה תאופיק
זערורה תאופיק
כפר יסיף
פראג' האני מולא אבו-ימן מרי
חג'וג' עומר
חג'וג' עומר
כפר כנא
מולא אבו-ימן מרי
כרידין האני
כרידין האני
כפר מנדא
פלאח פאדיה
סבאח סבאח
סבאח סבאח
מג'ד אלכרום
יחיאלי עדנה
עבד אל רחמן אחמד עבד אל רחמן אחמד
מזרעה
מטה
אשר(דנון)
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בכרי סנא
איברהים(אבו
פאוזיה
רנה)
בכרי סנא

אבוריא סאלח

עבד כאותר

ספדי נהאיה

אבוראיה סאלח

עמרי אמינה

עספור סוהילה

נג'אח עומר

חביבאללה חרב

עבד כאותר

ספדי נהאיה

נג'אח עומר

שלופה אמל

עמרי אמינה

בדרה דלאל

נג'אח עומר

סרחאן חנאן

עמרי אמינה

חביבאללה חרב

עמרי אמינה

בדרה דלאל

נג'אח עומר

סרחאן חנאן

כאותר עבד

עטאללה רשא

עטאללה רשא

אבוראיה סאלח

עמרי אמינה

ספדי נהאיה

נג'אח עומר

סרחאן חנאן

עמרי אמינה

עספור סוהילה

חביבאללה חרב

כאותר עבד

בדרה דלאל

סרחאן חנאן

כאותר עבד

חלאילה ראניה

כאותר עבד

עספור סוהילה

בדרה דלאל

מידעון מחוזי תשע"ח
מפות פיקוח ברשויות ערביות כולל מעורבות שנה"ל תשע"ח

הרשות

מתכלל

מפקח כולל

פיקוח בתי ספר
נוצרים

פיקוח
חינוך מיוחד

פיקוח גנ"י רשמיים

מעיליא

עבד אל רחמן אחמד

עבד אל רחמן אחמד

פראג' האני

יחיאלי עדנה

חואלד עטאף

מעלות-
תרשיחא

אדרי שלום

עבד אל רחמן אחמד

שגב-שהם אלסה

חואלד עטאף

משהד

בדראן אחמד

בדראן אחמד

מולא אבו-ימן מרי

עטאללה רשא

עטאללה רשא

נחף

סלימאן מרתא

סלימאן מרתא

פלאח פאדיה

בכרי סנא

נג'אח עומר

נצרת

עיאדאת באסם

עיאדאת באסם

באסם מתא

סייד אחמד אחלאס

סייד אחמד אחלאס

סחנין

זערורה תאופיק

זערורה תאופיק

באסם מתא

עלאדין סנא

נג'אח עומר

עילבון

עזאיזה אבתסאם

עזאיזה אבתסאם

באסם מתא

בכרי סנא

בכרי סנא

עילוט

כרידין האני

כרידין האני

מולא אבו-ימן מרי

סייד אחמד אחלאס

עין מאהל

עזאיזה אבתסאם

עזאיזה אבתסאם

מולא אבו-ימן מרי

איברהים(אבו רנה)פאוזייה

נג'אח עומר

עכו

ויזל שלומית

חגוג' עומר

יחיאלי עדנה

עטאללה רשא

עטאללה רשא

עראבה

סלימאן מרתא

סלימאן מרתא

באסם מתא

חואלד עטאף

עטאללה רשא

פסוטה

עבד אל רחמן אחמד

עבד אל רחמן אחמד

שגב-שהם אלסה

חואלד עטאף

ראמה

אבו-דולה כמיל

אבו-דולה כמיל

פראג' האני

פלאח פאדיה

עספור סוהילה

נג'אח עומר

ריינה

חג'יאזי חאלד

חג'יאזי חאלד

פראג' האני

מולא אבו-ימן מרי

עטאללה רשא

עטאללה רשא

שעב

סלימאן מרתא

סלימאן מרתא

באסם מתא

בכרי סנא

שפרעם

חג'יאזי חאלד

חג'יאזי חאלד

מולא אבו-ימן מרי

איברהים(אבו רנה)פאוזייה

פראג' האני

פראג' האני

פראג' האני

פראג' האני
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פיקוח גנ"י
מוכש"ר

נג'אח עומר

פיקוח רשותי
מינהל ח"ן

פיקוח ייעוץ
חינוכי

חלאילה ראניה

עמרי אמינה

חביבאללה חרב

כאותר עבד

שלופה אמל

עמרי אמינה

סרחאן חנאן

כאותר עבד

אבוראיה סאלח

עמרי אמינה

סרחאן חנאן

עמרי אמינה

אבוראיה סאלח

כאותר עבד

אבוראיה סאלח

עמרי אמינה

שלופה אמל

עמרי אמינה

חביבאללה חרב

כאותר עבד

חלאילה ראניה

עמרי אמינה

סרחאן חנאן

כאותר עבד

ג'מאל שווי

כאותר עבד

שלופה אמל

עמרי אמינה

חביבאללה חרב

כאותר עבד

שלופה אמל

עמרי אמינה

מידעון מחוזי תשע"ח
מפות פיקוח ברשויות בדואיות שנה"ל תשע"ח
פיקוח

הרשות

מתכלל

מפקח כולל

אלבטוף

מוקטרן אמין
מוקטרן אמין
ג'ואמיס טארק
מוקטרן אמין
ג'ואמיס טארק
ג'ואמיס טארק
ג'ואמיס טארק
ויזל שלומית

מוקטרן אמין
מוקטרן אמין
ג'ואמיס טארק
מוקטרן אמין
ג'ואמיס טארק
ג'ואמיס טארק
ג'ואמיס טארק
חילף מוסא

מולא אבו-ימן מרי
מולא אבו-ימן מרי
מולא אבו-ימן מרי
מולא אבו-ימן מרי
מולא אבו-ימן מרי
פלאח פאדיה
מולא אבו-ימן מרי
יחיאלי עדנה

חילף מוסא

שגב-שהם אלסה

חינוך מיוחד
בועיינה נוג'ידאת
ביר אל מכסור
בית זרזיר
בסמת טבעון
טובא זנגריה
כעביה-טבאש-חג'ג'רה
מטה אשר -עראמשה
מ.א .משגב -כמאנה,ואדי

סלאמה ,דמיידה ,חוסנייה ,ארמה אורן יעל

ערב אל נעים ,ראס אל עין

פיקוח
גנ"י רשמיים

פיקוח
גנ"י מוכש"ר

נג'וא סרוג'י
בדרה דלאל
בדרה דלאל
בדרה דלאל
נג'וא סרוג'י
נג'וא סרוג'י
נג'וא סרוג'י
בדרה דלאל

נג'אח עומר
נג'אח עומר
נג'אח עומר
_
נג'אח עומר
_
נג'אח עומר
_

נג'וא סרוג'י

_

פיקוח רשותי
מינהל ח"ן

סואעד
סואעד
סואעד
סואעד
סואעד
סואעד
סואעד
סואעד

מוחמד
מוחמד
מוחמד
מוחמד
מוחמד
מוחמד
מוחמד
מוחמד

פיקוח ייעוץ
חינוכי

עמרי אמינה
עמרי אמינה
עמרי אמינה
עמרי אמינה
עמרי אמינה
עמרי אמינה
עמרי אמינה
עבד כאותר
עמרי אמינה

סואעד מוחמד
עמרי אמינה

מ.א .זבולון -איבטין,
חוואלד ,ראס אל עלי

סועאד מוחמד

מ.א .עמק יזרעאל -מנשייה
זבדה

ארמה אורן יעל

ארמה אורן יעל

יחיאלי עדנה

נג'וא סרוג'י

סועאד מוחמד

שיבלי  ,אום אל ג'נם

ג'ואמיס טארק

ג'ואמיס טארק

מולא אבו-ימן מרי

נג'וא סרוג'י

סואעד מוחמד

שפרעם (חרוביה)

חאלד חיג'אזי

חילף מוסא

מולא אבו-ימן מרי

איברהים(אבו
רנה)פאוזייה
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עמרי אמינה
עמרי אמינה
עמרי אמינה

מידעון מחוזי תשע"ח
מפות פיקוח ברשויות דרוזיות כולל רשויות מעורבות שנה"ל תשע"ח
הרשות

מתכלל

מפקח כולל

פיקוח
חינוך מיוחד

פיקוח גנ"י

פיקוח
גנ"י מוכש"ר

אבו סנאן

חסן יוסף

חסן יוסף

פלאח פאדיה

דלילה סאלמה

דלילה סאלמה

בוקעתא

ספדי נעימה

ספדי נעימה

פלאח פאדיה

ח'טיב ג'וסון

פיקוח רשותי
מינהל ח"ן
עבאס ג'מאל
עבאס ג'מאל

בית ג'ן

אבו-דולה כמיל

אבו-דולה כמיל

פלאח פאדיה

קאסם איהאב

קאסם איהאב

עבאס ג'מאל

ג'וליס

אסעד ג'לאל

אסעד ג'לאל

פלאח פאדיה

דלילה סאלמה

דלילה סאלמה

עבאס ג'מאל

חורפיש

אבו-דולה כמיל

אבו-דולה כמיל

פלאח פאדיה

ח'טיב ג'וסון

ח'טיב ג'וסון

עבאס ג'מאל

יאנוח-ג'ת

עימאד פארס
ספדי נעימה

עימאד פארס
ספדי נעימה

פלאח פאדיה
פלאח פאדיה

ח'טיב ג'וסון
דלילה סאלמה

ח'טיב ג'וסון

עבאס ג'מאל
עבאס ג'מאל

ירכא בית ספר
למדעים

אסעד ג'לאל

אסעד ג'לאל

ירכא

עבאס ג'מאל

פיקוח ייעוץ
חינוכי

באדר הג'ר
באדר הג'ר
באדר הג'ר
באדר הג'ר
באדר הג'ר
באדר הג'ר
באדר הג'ר
באדר הג'ר

כסרא-סמיע

יוסף חסן

יוסף חסן

פלאח פאדיה

קאסם איהאב

עבאס ג'מאל

כפר קמא

חסן יוסף

חסן יוסף

אדלשטיין צילה

דלילה סאלמה

עבאס ג'מאל

מג'אר

אבו-דולה כמיל

אבו-דולה כמיל

פלאח פאדיה

קאסם איהאב

מג'דל שמס

חסן יוסף

חסן יוסף

פלאח פאדיה

ח'טיב ג'וסון

עבאס ג'מאל

מסעדה

עימאד פארס

עימאד פארס

פלאח פאדיה

ח'טיב ג'וסון

עבאס ג'מאל

(מרום הגליל) ריחניה ,
עין
אל אסד

שבות יעקב

חסן יוסף

קונקול אורנה

קאסם איהאב

עבאס ג'מאל

באדר
באדר
באדר
באדר
באדר
באדר

הג'ר
הג'ר
הג'ר
הג'ר
הג'ר
הג'ר

סאג'ור

ספדי נעימה

ספדי נעימה

פלאח פאדיה

ח'טיב ג'וסון

עבאס ג'מאל

באדר
באדר
באדר
באדר

הג'ר
הג'ר
הג'ר
הג'ר

קאסם איהאב

עבאס ג'מאל

עג'ר

אסעד ג'לאל

אסעד ג'לאל

פלאח פאדיה

ח'טיב ג'וסון

ח'טיב ג'וסון

עבאס ג'מאל

עין קניה

ספדי נעימה

ספדי נעימה

פלאח פאדיה

ח'טיב ג'וסון

ח'טיב ג'וסון

עבאס ג'מאל

פקיעין

עימאד פארס

עימאד פארס

פלאח פאדיה

דלילה סלאמה
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עבאס ג'מאל

