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 משרד החינוך לשירות עובדי ההוראה
 

 :להלן דרכי ההתקשרות עם המחוז

בין  בימים, ראשון וחמישי  השתלמויותו גזברות, פיתוח מקצועי ,א. מענה טלפוני ביחידות: כח אדם
    12:00-15.00שעות:ה

 

. שעות 04-6500134/5לפניות  ובירורים בכל נושא  בטלפונים הבאים:  ב. מוקד שירות טלפוני
 .08:00-18:0ה' בין השעות  -פעילות המוקד: בימים א'

 

 .http:///hinuch.education.gov.il/slznetג. מערכת מש"ל:  

אינדקס השירותים של משרד החינוך באינטרנט. המערכת מאפשרת זמינות ונגישות אל המידע 
 בדבר השירותים המגוונים שנותן משרד החינוך לעובדי ההוראה וכן מפנה

 .אותו אל הגורם המטפל

 

 :להלןכמפורט ע"י הפיקוח ויחידות המנהל השונות  ד. קבלת קהל

 

 מפקחים יחידות המינהל ימים

 13:00-16:00 13:00-18:00 ב'יום 

בחודשי יולי  13:00-16:00 למנהלי בתי"ס ובתיאום מראש בלבד 13:00-15:00 יום ד'
 אוגוסט ובתיאום מראש בלבד

 לכלל עובדי ההוראה 15:00-18:00 

 (בדיוק 17:30) השערים ייסגרו בשעה 

 

 

 עבודה מתוקשבת ומאובטחת לעובדי ההוראה.סביבת  - ה. יונת דואר

תבצעת באמצעות "יונת דואר" לכתובת דוא"ל אישית שמשרד החינוך מהתקשרות המחוז לעו"ה  
 .פתח עבורו

 http://edu.gov.il/sites/tzafon:  חדש ימחוז תרו. א

 LishkaNorth_Mail@education.gov.il  ז. מייל לשכת המחוז: 

 davidgo@education.gov.ilח. דובר המחוז ונציב תלונות הציבור : 

 

http://hinuch.education.gov.il/slznet
http://edu.gov.il/sites/tzafon
mailto:LishkaNorth_Mail@education.gov.il
mailto:davidgo@education.gov.il
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 מטרות מערכת החינוך

 
ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים, קידום למידה משמעותית  -מטרה א'

 למימוש עצמי ולמצוינות
 
 

חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת  -מטרה ב'
 ייחודיים ברוח מגילת העצמאות

 
 

קידום שוויון הזדמנויות למיצוי הפוטנציאל לכלל האוכלוסיות  -מטרה ג'
 בישראל

 
 

 ניהולית, ארגונית ואפקטיבית במערכת החינוךקידום תרבות -מטרה ד'
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עדי המחוזי                                 
 

  21-קידום הישגים לימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה 

 קידום החינוך המדעי, טכנולוגי ומקצועי ופיתוח עתודותיו, בדגש על עתודותיו 

  הטמעת ההוראה, תכניות הלימודים, סביבות הלמידה ומתווי ההערכה והמדידה ללמידה המשך

 ותיתמשמע

  ,טיפוח זהות וערכי מורשת בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית במדינה יהודית

 דמוקרטית וציונית

  ,הערכי חברתי וקידום מעורבות אישית וחברתית העמקת החינוך הרגשי 

 יזוק החוסן והצמיחה האישית ולקידום סובלנות והכלת האחרטיפוח אקלים מיטבי לח 

 קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי סביב היממה ובין מגוון מסגרות חינוך 

 חברתית ובקרב אוכלוסיות ייחודיות-קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו 

 קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים 

 הכלתם של תלמידים מזרמי חינוך מגווניםתן מענה חינוכי וארגוני שיאפשר מ 

 חיזוק המנהיגות החינוכית ופיתוח ההון האנושי, במרכזם המורים בישראל 

 ביסוס אוטונומיה פדגוגית, ניהולית ותקציבית במוסדות החינוך והתאמת הרגולציה 

  ביסוסו של משרד החינוך כארגון המקדם ערכים של מצוינות ניהולית בשרות בשילוב

 ות מתקדמות.טכנולוגי

 הגברת המודעות לאחריות ותרומה לקיימות ולאורח חיים בריא ובטוח 
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זזון המחוח  

 

 

 
 אנו שואפים

על כבוד האדם, לעיצובה של חברת מופת רב תרבותית, המושתתת 
 המאפשרת שוויון הזדמנויות ותרבות של חדשנות, איכות ומצוינות.

 
 אנו מאמינים 

שטיפוח ההון האנושי יוביל לקידומו של כל פרט, למימושו העצמי ולעיצוב 
 מנהיגותו.

 
 אנו חותרים 

להעצמת מנהיגות חינוכית ערכית מעוררת השראה, המטפחת זיקה משותפת 
יה, כחברה דמוקרטית רב תרבותית.למדינת ישראל ולערכ  

 
 אנו פועלים 

 למתן שירותי חינוך איכותיים ומקצועיים ולהשגת תוצאות מעולות.
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מבנה ארגוני                              
 
 

 
   

 
 הנהלת המחוז 

 הערכה  ומדידה
תכנון  , איכות

 ובקרה
 תקשורת ארגונית

 ופניות הציבור 

 סגן מנהלת המחוז

 יחידות המינהל

 אמרכלות כח אדם חשבות

 מיחשוב

רישום  , תקן
 וחוק פיקוח

ביטחון  
 ובטיחות

 תמריצים הסעות

 מפקח המחוז

 יחידות פיקוח

 פיקוח כולל

מפקחים 
 מתאמים

מפקחים 
 מגזריים

פיתוח  
 מקצועי

 ד"חמ

 י"שפ

מנהל חברה 
 ונוער

 ר"אגף שח

 מנהלת המחוז
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זהנהלת המחו                                                 
 

 

  ד"ר אורנה שמחון, מנהלת המחוז 

 מר עופר אידלברג, סגן מנהלת המחוז 

 'מר אמיר מיכאל, מפקח המחוז ומפקח מגזר יהודי ממ 

 מר חיים גבאי, מפקח מחמ"ד 

 אחמד בדראן, מפקח המחוז למגזר הערבי מר 

 מר ג'לאל אסעד, מפקח מחוזי למגזר הדרוזי והצ'רקסי 

 מר מוסא חילף, מפקח מתאם מגזר בדואי 

 מר סלימאן סלאמה, מפקח למתמטיקה ומרכז הפיקוח המקצועי 

 גב' אווה צנטנר, חשבת המחוז 

 מר ג'מאל כבישי , מנהל תחום כא"ב 

 הפיקוח על גני ילדים גב' טובה הלוי, מפקחת מתאמת 

  גב' ענת כהן, מפקחת פיתוח מקצועי עו"ה 

 מר בוריס ברודסקי, ממונה אגף שח"ר 

 מר אברהם בן שושן מנהל מינהל חברה ונוער 
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לשכת מנהלת המחוז                                        
 
 

 

 אלקטרוני דואר קומה חדר
 טלפון

 סלולרי

 פקס

 

 טלפון

 במשרד
 העובד שם תפקיד

402 2 ornasi@education.gov.il  6500307 6500102 אורנה שמחון ר"ד המחוז מנהלת 

402 2 oferei@education.gov.il  6500307 6500103  עופראידלברג  למינהל המחוז תמנהלסגן 

402 2 irenaav@education.gov.il  6500307 6500103 אברך אירנה בכירה לשכה רכזת 

402 2 hilaba@ education.gov.il  6500307 6500304 בר הילה בכירה לשכה רכזת 

402 2 lilachsa@education.gov.i  6500307 6500103 לילך זאווי  סבג בכירה לשכה רכזת 

402 2 neomiko@education.gov.il  6500307 6500103 קוסקוף נעמי מנהלת לשכה 

404 2 davidgo@education.gov.il 050-6282310 6500199 6500387 דוד גורלי צ"ונת המחוז דובר 

404 2 sigalg@education.gov.il 052-5413636 6500199 6500136 
 ארגונית תקשורת תחום ראש

 ומתאמת פעולות המחוז
 גדולטר סיגלית

  inbalgildin@gmail.com 052-3212954   גילדין ענבל אמנותי עיצוב 

 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:ornasi@education.gov.il
mailto:lilachsa@education.gov.i
mailto:davidgo@education.gov.il
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כוח אדם בהוראה                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 

 טלפון אלקטרוני דואר קומה חדר
 במשרד

 העובד שם

 ב"כא תחום מנהל ,מאל'ג כבישי gamelka@education.gov.il 6500112 כניסה 201

107 -1 ruthieit@education.gov.i 6500219 רותי איצקוביץ 

 יוסף אלקובי yossefal@education.gov.il 6500212 כניסה 204

 גלית באור galitba@education.gov.il 6500206 כניסה 203

107 -1 lihibo@education.gov.il 6500295 ליהי בוהדנא 

 סיון שער לנקרי sivansha@education.gov.il 6500205 כניסה 206

 חיה יוסף מור hayamo@education.gov.il 6500297 כניסה 204

 אחמד מנסור achmedma@education.gov.il 6500207 כניסה 207

 שושנה נחמן shoshanana@education.gov.il 6500112/113 כניסה 202

108 -1 korinte@education.gov.il 6500196 קורין ניר 

 דורית סעדה doritsa@education.gov.il 6500202 כניסה 206

 תרז עיסא thereseis@education.gov.il 6500203 כניסה 203

108 -1 sagitro@education.gov.il 6500152 שגית ראש 

 האדי קדור hadika@education.gov.il 6500204 כניסה 205

 רחל שוקרון rachelsho@education.gov.il 6500201 כניסה 207

mailto:gamelka@education.gov.il
mailto:gamelka@education.gov.il
mailto:ruthieit@education.gov.i
mailto:ruthieit@education.gov.i
mailto:yossefal@education.gov.il
mailto:yossefal@education.gov.il
mailto:galitba@education.gov.il
mailto:galitba@education.gov.il
mailto:lihibo@education.gov.il
mailto:lihibo@education.gov.il
mailto:sivansha@education.gov.il
mailto:sivansha@education.gov.il
mailto:hayamo@education.gov.il
mailto:hayamo@education.gov.il
mailto:achmedma@education.gov.il
mailto:achmedma@education.gov.il
mailto:shoshanana@education.gov.il
mailto:shoshanana@education.gov.il
mailto:korinte@education.gov.il
mailto:korinte@education.gov.il
mailto:doritsa@education.gov.il
mailto:doritsa@education.gov.il
mailto:thereseis@education.gov.il
mailto:thereseis@education.gov.il
mailto:sagitro@education.gov.il
mailto:sagitro@education.gov.il
mailto:hadika@education.gov.il
mailto:hadika@education.gov.il
mailto:rachelsho@education.gov.il
mailto:rachelsho@education.gov.il
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 גף תקן, רישום וחוק הפיקוח
 

 

 טלפון סלולרי טלפון אלקטרוני דואר קומה חדר
  במשרד

 העובד שם

604 4 irisga@education.gov.il 050-6282698 6500121 וחוק רישום ,תקן גף מנהלת ,איריס גנון 

 הפיקוח

605 4 saritoh@ education.gov.il 050-6288968 6500217  אוחיון שרית 

 

גף הסעות, הצטיידות והקצאות                                       
 

 טלפון סלולרי טלפון אלקטרוני דואר קומה חדר

  במשרד

 העובד שם

602 4 etato@education.gov.il 050-6282518 6500120 תחום מנהלת אטה טומסיס  

603 4 veredmen@education.gov.il  6500165 והקצאות הסעות ענף ורד מנהלת מנס  

603 4 yuliapa@education.gov.il 050-6289075 6500223 הסעות   בכירה רכזת יוליה ברכמן
 והקצאות

                                          
םוגף תמריצי מנהלת מוקד טלפוני                                  

 

 
 
 
 

 העובד שם  במשרד  טלפון סלולרי טלפון אלקטרוני דואר קומה חדר

255 1 mazalbe@education.gov.il  6500168 שמעון  מזל בן 

mailto:irisga@education.gov.il
mailto:irisga@education.gov.il
mailto:etato@education.gov.il
mailto:etato@education.gov.il
mailto:veredmen@education.gov.il
mailto:veredmen@education.gov.il
mailto:yuliapa@education.gov.il
mailto:yuliapa@education.gov.il
mailto:mazalbe@education.gov.il
mailto:mazalbe@education.gov.il
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 גזברות  
 

 
 חדר קומה דואר אלקטרוני טלפון במשרד  שם העובד

 evaze@education.gov.il 1 360 6500107 צנטנר אוה

 ronitav@education.gov.il 1 362 6500399 אביטן רונית

 sereenab@education.gov.il 1 309 6500371 אבו עטא סירין

 galitavr@education.gov.il 1 359 6500279 אברהם גלית 

 rutiea@education.gov.il 1 306 6500377 אדרי רותי

 vardited@education.gov.il 1 301 6500226 אדרעי ורדית

 avivaol@education.gov.il 1 304 6500230 אוליאל אביבה

 maliat@education.gov.il 1 308 6500237 אטדגי מלי

 259 כניסה miriamar@education.gov.il 6500228 אריאלי מרים

 miribu@education.gov.il 1 359 6500108 בורדיניק מירי

 258 כניסה tzahalabo@education.gov.il 6500359 בושרה צהלה

 sylviabl@education.gov.il 1 354 6500239 סילביהבלום 

 oshratb@education.gov.il 1 302 6500376 בן ציון אושרת

 ayalaga@education.gov.il 1 300 6500232 גביש אילה

 ilanagu@education.gov.il 1 353 6500233 גוטריימן אילנה

 tamartagt@education.gov.il 1 300 6500253 גטהון טמרטה

 lironda2@education.gov.il 1 305 6500276 דוידוביץ לירון

 yuliada@education.gov.il 1 357 6500225 דסקלו יוליה

 meravha@education.gov.il 1 352 6500221 הרוש מירב

 

   

mailto:evaze@education.gov.il
mailto:evaze@education.gov.il
mailto:ronitav@education.gov.il
mailto:ronitav@education.gov.il
mailto:ronate@education.gov.il
mailto:ronate@education.gov.il
mailto:ronitav@education.gov.il
mailto:ronitav@education.gov.il
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 גזברות
 

 
 

 חדר קומה דואר אלקטרוני טלפון במשרד  שם העובד

 ויינר ורד
 

6500107 veredner@education.gov.il 1 309 

 lenaza@education.gov.il 1 362 6500236 זאמל לינא

 veredza@education.gov.il 1 301 6500251 זרבל ורד

כהן קנדלקר 
 שירן

6500279 shirankn@education.gov.il 1 305 

 anatle@education.gov.il 1 306 6500385 לייזר ענת

 hagitmo@education.gov.il 1 357 6500241 מוסקוביץ חגית

 259 כניסה meiravmaz@education.gov.il 6500247 מזור מירב

 dislenma2@education.gov.il 1 363 6500280 מנגשה דיסלן

 sandramo@education.gov.il 1 308 6500244 משקוביץ סנדרה

 estherma@education.gov.il 1 304 6500229 ממן אסתר

 einavsa@education.gov.il 1 361 6500285 סבג עינב

 mohanaor@education.gov.il 1 362 6500394 מוהנא העראב

 rotemam@education.gov.il 1 352 6500245 עמיר רותם

 adipe@education.gov.il 1 361 6500234 פרץ עדי

 lilipe@education.gov.il 1 303 6500227 פרץ לילי

 361 1  6500238 ביטון טלי

 talro@education.gov.il 1 309 6500235 רוזנצוויג טלי

 soshsa@education.gov.il 1 363 6500275 שדה שושנה

 monicast@education.gov.il 1 351 6500252 שטיינברג מוניקה

 ronate@education.gov.il 1 356 6500231 תהילים רונה

mailto:ronate@education.gov.il
mailto:ronate@education.gov.il
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 אמרכלות

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 טלפון דואר אלקטרוני קומה חדר
 סלולרי

 טלפון

  במשרד

 העובד שם 

 ברקוביץ מאיר meirber@education.gov.il 052-9258769 6500105 כניסה 251

  ארדיטי אביה  heliiz@education.gov.il 050-6282173 6500106 כניסה 256

105 -1 michaelbit@education.go
v.il 

 מיכאל ביטון 6500181 0506283261

157 -1 simonbn@education.gov.i
l 

 שמעון שושן בן 6500293 050-6282307

157 -1 yaacovva@education.gov
.il 

 יעקב ונונו 6500293 0506282314

157 -1 mordehaiha@education.g
ov.il 

 מוטי חייט 6500293 0506283828

 עירית לוי iritle@education.gov.il 0506289185 6500213 כניסה 252

.ronitmen@education.gov כניסה 257
il 

 רונית יונקץ 6500216 0506283071

tatianasa@education.gov כניסה 254
.il 

 טניה ספיר 6500214 0506282109

 אתי פליק estherfl@education.gov.il 0543248489 6500214 כניסה 252

 אליאן מטר elianma@education.gov.il 0506283527 6500218 כניסה 257

561 3 hagaiis@education.gov.il 0528907646 6500349 חגי ישראלי 

mailto:meirber@education.gov.il
mailto:meirber@education.gov.il
mailto:heliiz@education.gov.il
mailto:heliiz@education.gov.il
mailto:michaelbit@education.gov.il
mailto:michaelbit@education.gov.il
mailto:simonbn@education.gov.il
mailto:simonbn@education.gov.il
mailto:yaacovva@education.gov.il
mailto:yaacovva@education.gov.il
mailto:mordehaiha@education.gov.il
mailto:mordehaiha@education.gov.il
mailto:iritle@education.gov.il
mailto:iritle@education.gov.il
mailto:ronitmen@education.gov.il
mailto:ronitmen@education.gov.il
mailto:tatianasa@education.gov.il
mailto:tatianasa@education.gov.il
mailto:estherfl@education.gov.il
mailto:estherfl@education.gov.il
mailto:elianma@education.gov.il
mailto:elianma@education.gov.il
mailto:hagaiis@education.gov.il
mailto:hagaiis@education.gov.il
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 המחלקה להכשרה ולפיתוח מקצועי של עו"ה
 

 טלפון סלולרי טלפון אלקטרוני דואר קומה חדר
  במשרד

 העובד שם

560 3 anatco@education.gov.il 050-6288919 6500347  ה"עו של מקצועי פיתוח מפקחת כהן ענת 

561 3 oritya2@education.gov.il 050-7362734 6500288 מחוזית הדרכה רכזת - אורית יערי 

558 3 yoninaav@education.gov.il  6500342 קורסים אישור - יונינה אביב 

559 3 naamayi@education.gov.il  6500344   אישי מסלול-יחייא נעמה 

558 3 talipa@education.gov.il  5003436 לימוד ושכר מענקים - טלי פרטוש 

559 3 odelyael@education.gov.il  6500345 והדרכה אישי מסלול - אודליה אלמליח 

  
מזכירות פיקוח                                                     

 טלפון אלקטרוני דואר קומה חדר
 סלולרי

 טלפון במשרד 

 

 העובד שם

457 2 sarada@education.gov.il 0506289229 6500115 ממ פיקוח – שירה לביא-הוד' 

458 2 eatedalta@education.gov.il 0506280257 6500114 טרביה - שומרי  איעתדאל 
 ודרוזי ערבי פיקוח

458 2 alaneco@education.gov.il 0506289228 6500122 ד"ממ פיקוח – אלן כהן 

mailto:anatco@education.gov.il
mailto:anatco@education.gov.il
mailto:oritya2@education.gov.il
mailto:oritya2@education.gov.il
mailto:yoninaav@education.gov.il
mailto:yoninaav@education.gov.il
mailto:talipa@education.gov.il
mailto:talipa@education.gov.il
mailto:odelyael@education.gov.il
mailto:odelyael@education.gov.il
mailto:sarada@education.gov.il
mailto:sarada@education.gov.il
mailto:eatedalta@education.gov.il
mailto:eatedalta@education.gov.il
mailto:alaneco@education.gov.il
mailto:alaneco@education.gov.il
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ותלקת בטחון ובטיחמח                                       

 

 
 
 
 
 
 

 
מחשוב ומידע                                                      

 
 

 
 

 
 
 

                           
                            

 
 
 
 
 

 טלפון אלקטרוני דואר קומה חדר
  דבמשר

 העובד שם

613 4  haimed@education.gov.il 6500171 ט אדרי חיים"קב 

612 4 wafeeksh@education.gov.il 6500195 ופיק שיבל 

612 4 srafiq@education.gov.il 6500166 רפיק סעיד 

612 4 arielasa@education.gov.il 6500166 אריאלה סבג 

טלפון  אלקטרוני דואר קומה חדר
 במשרד

 העובד שם

104 -1 oshriiz@education.gov.il 6500197 אושרי, מטמיע מחוזי אייזן 

459 2 inbalsa@education.gov.il 6500172 ענבל, מחשוב המחוז סרוסי 

459 2 yuvalsht@education.gov.il 6500273 יובל, טכנאי חומרה שטרן 

460 2 gideongo@education.gov.il 6500270 גדעון, ניהול ידע גולדשטיין 

mailto:haimed@education.gov.il
mailto:wafeeksh@education.gov.il
mailto:wafeeksh@education.gov.il
mailto:srafiq@education.gov.il
mailto:srafiq@education.gov.il
mailto:arielasa@education.gov.il
mailto:arielasa@education.gov.il
mailto:oshriiz@education.gov.il
mailto:oshriiz@education.gov.il
mailto:inbalsa@education.gov.il
mailto:inbalsa@education.gov.il
mailto:yuvalsht@education.gov.il
mailto:yuvalsht@education.gov.il
mailto:gideongo@education.gov.il
mailto:gideongo@education.gov.il
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                                                                      חידת ביקורתי
 

 
  
 

            
             

       
 
 

היחידה לאיכות תכנון ובקרה                                            
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                     
                                        

 טלפון טלפון סלולרי אלקטרוני דואר קומה חדר

   במשרד

 העובד שם

600 4 sfwanal@education.gov.il 050-6283276 6500261 
 מבקר פנים–ספואן עלי 

 דואר קומה חדר

 אלקטרוני

 טלפון סלולרי טלפון

  במשרד

 העובד שם

617 4 adagri@education.gov.il 054-6681093 6500140 תכנון איכות יחידת על ממונה ,עדה גרינברג 
 ובקרה

617 4 revitalbl@education.gov.il 050-8558849 6500291  רכזת תחום איכות תכנון ובקרה ,רויטלבלנדר 

617 4 mirika@ education.gov.il 050-7884125 6500122  רכזת תחום איכות תכנון ובקרהמיריקדורה  , 

mailto:sfwanal@education.gov.il
mailto:sfwanal@education.gov.il
mailto:adagri@education.gov.il
mailto:adagri@education.gov.il
mailto:revitalbl@education.gov.il
mailto:revitalbl@education.gov.il
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מפקחים מגזריים                                         
                                   

 
      
      
      
      
      
    

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
                                     

 
 
 
 
 
 

 דואר קומה חדר
 אלקטרוני

 טלפון
 סלולרי

 טלפון
  במשרד

 ת/המפקח שם

406 2 amirmi@education.gov.il 0506221482 6500116 ממ יהודי מגזר ומפקח מחוז מפקח ,מיכאל אמיר' 

405 2 chaimga@education.gov.il 0506282341 6500117 ד"מחמ ,גבאי חיים 

407 2 ahmadba@education.gov.il 050-6282607 6500123 ערבי למגזר מחוז מפקח ,בדראן אחמד 

408 2 jalalas@education.gov.il 050-6282606 6500329 רקסי'וצ דרוזי למגזר מחוזי מפקח , אסעד לאל'ג 

501 3 musahi@education.gov.il 050-6282520 6500386 בדואי מגזר מתאם מפקח ,חילף מוסא 

mailto:amirmi@education.gov.il
mailto:amirmi@education.gov.il
mailto:chaimga@education.gov.il
mailto:chaimga@education.gov.il
mailto:ahmadba@education.gov.il
mailto:ahmadba@education.gov.il
mailto:jalalas@education.gov.il
mailto:jalalas@education.gov.il
mailto:musahi@education.gov.il
mailto:musahi@education.gov.il
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כוללים ומתכללים פקחיםמ                                              

 

 
 טלפון סלולרי טלפון אלקטרוני  דואר קומה חדר

  במשרד

 ת/המפקח שם

614 4 kameelab@education.gov.il 050-6282940 6500334 כמיל דולה-אבו 

461 2 michalab@education.gov.il 050-7362503 6500267 מיכל אברכהן 

254 2 shalomed@education.gov.il 050-6282740 6500301 שלום אדרי 

451 2 malkael@education.gov.il 050-7362453 6500266 מלכה אליאס 

408 2 jalalas@education.gov.il 050-6282606 6500329 לאל'ג אסעד 

453 2 yaelar@education.gov.il 050-6283279 6500257 יעל אורן – ארמה 

407 2 ahmadba@education.gov.il 050-6282607 6500123 אחמד בדראן 

462 2 michaelbo@education.gov.il 050-6282608 6500259 מיכאל בונן 

453 2 efratbe@education.gov.il 050-7998024 6500453 בן צור אפרת 

  nataligr@education.gov.il 054-6626854  גרונדסדת נטלי 

504 3 tarikja@education.gov.il 050-7362415 6500260 טארק ומאיס'ג 

 אחמד עבאס    4 621

451 2 rivkavi@education.gov.il 050-6282084 6500337 רבקה וישניה 

455 2 shlomitvi@education.gov.il 050-6282140 6500372 ויזל שלומית 

454 2 hanaze@education.gov.il 050-6289087 6500262 חנה זנו 

617 4 tufikza@education.gov.il 050-6283361 6500129 תאופיק זערורה 

553 3 omarha@education.gov.il 050-6288957 6500148 עומר 'וג'חג 

456 2 khaledhi@education.gov.il 050-6283410 6500269 חאלד אזי'חיג 

501 3 musahi@education.gov.il 050-6282520 6500386 מוסא חילף 

552 3 hanikr@education.gov.il 050-6282188 6500271 האני כרידין 

609 4 aminmu@education.gov.il 050-6282618 6500326 אמין מוקטרן 

 
 

mailto:kameelab@education.gov.il
mailto:kameelab@education.gov.il
mailto:michalab@education.gov.il
mailto:michalab@education.gov.il
mailto:shalomed@education.gov.il
mailto:shalomed@education.gov.il
mailto:malkael@education.gov.il
mailto:malkael@education.gov.il
mailto:jalalas@education.gov.il
mailto:jalalas@education.gov.il
mailto:yaelar@education.gov.il
mailto:yaelar@education.gov.il
mailto:ahmadba@education.gov.il
mailto:ahmadba@education.gov.il
mailto:michaelbo@education.gov.il
mailto:michaelbo@education.gov.il
mailto:tarikja@education.gov.il
mailto:tarikja@education.gov.il
mailto:rivkavi@education.gov.il
mailto:rivkavi@education.gov.il
mailto:hanaze@education.gov.il
mailto:hanaze@education.gov.il
mailto:tufikza@education.gov.il
mailto:tufikza@education.gov.il
mailto:omarha@education.gov.il
mailto:omarha@education.gov.il
mailto:khaledhi@education.gov.il
mailto:khaledhi@education.gov.il
mailto:musahi@education.gov.il
mailto:musahi@education.gov.il
mailto:hanikr@education.gov.il
mailto:hanikr@education.gov.il
mailto:aminmu@education.gov.il
mailto:aminmu@education.gov.il
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מפקחים כוללים ומתכללים                                                                    

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 טלפון סלולרי טלפון אלקטרוני  דואר קומה חדר
 04  במשרד

 ת/המפקח שם

455 2 iritme@education.gov.il 050-6282612 6500300 עירית מלמד 

452 2 dvorina@education.gov.il 050-6282359 6500255 דבורי נגר 

501 4 sabbahsa@education.gov.il 050-6282417 6500384 סבאח סבאח 

461 2 yakovsa@education.gov.il 050-6282621 6500268 יעקב סעדה 

620 4 naaimasa@education.gov.il 050-7362577 6500335 נעימה ספדי 

617 4 basemey@education.gov.il 050-6283595 6500177 באסם עיאדאת 

501 3 ibtesamaz@education.gov.il 050-6230254 6500323 אבתיסאם עזאיזה 

456 2 marthasl@education.gov.il 054-4968941 6500309 סלימאן מרתא 

456 2 hanifa@education.gov.il 050-6282031 6500309 'האני  פראג 

620 4 yousefha@ education.gov.il  6500274   חסן יוסף 

454 2 yaakovsh@education.gov.il 050-6283079 6500301 יעקב שבות 

  ahmadab@education.gov.il 050-7362481 6500390 עבד אלרחמן  אחמד 

mailto:iritme@education.gov.il
mailto:iritme@education.gov.il
mailto:dvorina@education.gov.il
mailto:dvorina@education.gov.il
mailto:sabbahsa@education.gov.il
mailto:sabbahsa@education.gov.il
mailto:yakovsa@education.gov.il
mailto:yakovsa@education.gov.il
mailto:naaimasa@education.gov.il
mailto:naaimasa@education.gov.il
mailto:basemey@education.gov.il
mailto:basemey@education.gov.il
mailto:ibtesamaz@education.gov.il
mailto:ibtesamaz@education.gov.il
mailto:hanifa@education.gov.il
mailto:hanifa@education.gov.il
mailto:yaakovsh@education.gov.il
mailto:yaakovsh@education.gov.il
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גני ילדיםפיקוח על                                                

  
 טלפון סלולרי טלפון אלקטרוני  דואר קומה חדר

   במשרד
 המפקחת שם

153 -1 tovaha@education.gov.il 050-6282594 6500157 הפיקוח מתאמת ,טובה הלוי 
 פאוזיה (רנה אבואיברהים ) fauziehab@education.gov.il 050-6283087 6500169 1- 156 י"גנ על

158 -1 claudiaos@education.gov.il 050-6282410 6500373 קלאודיה אוסטרובסקי 

152 -1 dalalba@education.gov.il 050-6289194 6500155 דלאל בדרה 

151 -1 sagitba@education.gov.il 053-2843769 6500153  בכר שגית 

155 -1 sanabak@education.gov.il 050-6283304 6500162 עבד סנא(סנא בכרי( 

161 -1 efratba@education.gov.il 050-6282009 6500009 אפרת ברק 

159 -1 monirada@education.gov.il 050-6282996 6500306 מונירה דאהר 

156 -1 sharonda@education.gov.il 053-2747381 6500161   דהאן שרון 

159 -1 etafas@education.gov.il 050-6283564 6500282 עטאף חואלד 

160 -1 jassonkh@education.gov.il 050-6283465 6500209 וסון'ג חטיב 

107 -1 netato@education.gov.il 050-6283127 6500198 נטע טורם 

157 -1 rikmen@walla.com 054-7795448 6500379 ריקי כהן 

156 -1 ornama@education.gov.il 050-6283453 6500163 אורנה ממן 

156 -1 ikhlassu@education.gov.il 050-6282210 6500362 אחלאס אחמד סיד 

152 -1 orlese@ walla.com 052-6983128 6500160 אורלי סיסו 

160 -1 nayasp@education.gov.il 050-6283566 6500287 ניהאיה ספדי 

154 -1 najwama@education.gov.il 050-6283568 6500159 וא'נג י'סרוג 

610 4 najahao@education.gov.il 050-6282104 6500391 אח'נג עומר 

155 -1 rashaat@education.gov.il 050-6288997 6500209 רשא עטאללה 

 
 

mailto:tovaha@education.gov.il
mailto:tovaha@education.gov.il
mailto:fauziehab@education.gov.il
mailto:fauziehab@education.gov.il
mailto:claudiaos@education.gov.il
mailto:claudiaos@education.gov.il
mailto:dalalba@education.gov.il
mailto:dalalba@education.gov.il
mailto:sanabak@education.gov.il
mailto:sanabak@education.gov.il
mailto:efratba@education.gov.il
mailto:efratba@education.gov.il
mailto:monirada@education.gov.il
mailto:monirada@education.gov.il
mailto:etafas@education.gov.il
mailto:etafas@education.gov.il
mailto:jassonkh@education.gov.il
mailto:jassonkh@education.gov.il
mailto:netato@education.gov.il
mailto:netato@education.gov.il
mailto:rikmen@walla.com
mailto:rikmen@walla.com
mailto:ornama@education.gov.il
mailto:ornama@education.gov.il
mailto:ikhlassu@education.gov.il
mailto:ikhlassu@education.gov.il
mailto:nayasp@education.gov.il
mailto:nayasp@education.gov.il
mailto:najwama@education.gov.il
mailto:najwama@education.gov.il
mailto:najahao@education.gov.il
mailto:najahao@education.gov.il
mailto:rashaat@education.gov.il
mailto:rashaat@education.gov.il
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 פיקוח על גני ילדים

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 טלפון סלולרי טלפון אלקטרוני  דואר קומה חדר

   במשרד

 המפקחת שם

160 -1 sohelaas@education.gov.il 050-6288904 6500167 סוהילה עספור 

156 -1 sanaal@education.gov.il 050-6283376 6500389 סנא עלאדין 

152 -1 ehabqa@education.gov.il 050-6282147 6500156 איהאב קאסם 

151 -1 tzivikco@education.gov.il 050-6283181 6500154 ציביק קוסטא 

161 -1 yaelko@education.gov.il 050-6283700 6500289 יעל קורן 

153 -1 orlysh3@education.gov.il 050-6282919 6500158 אורלי שי 

152 -1 lilachste@gmail.com 050-7276830 6500368 לילך שטיינברג 

mailto:sohelaas@education.gov.il
mailto:sohelaas@education.gov.il
mailto:sanaal@education.gov.il
mailto:sanaal@education.gov.il
mailto:ehabqa@education.gov.il
mailto:ehabqa@education.gov.il
mailto:tzivikco@education.gov.il
mailto:tzivikco@education.gov.il
mailto:yaelko@education.gov.il
mailto:yaelko@education.gov.il
mailto:orlysh3@education.gov.il
mailto:orlysh3@education.gov.il
mailto:lilachste@gmail.com
mailto:lilachste@gmail.com
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דמיוחהחינוך על ה פיקוח  
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 טלפון סלולרי טלפון אלקטרוני  דואר קומה חדר

 משרדב

 ת/המפקח שם

506 3 tzilaad@education.gov.il 050-6282665 6500316  מתאמת הפיקוח על
 החנ"מ אדלשטיין צילה

505 3 ornakon@ education.gov.il 054-4215635 6500242 קונקול אורנה 

552 3 marymu@education.gov.il 050-6288971 6500145 מארי ימן-אבו מולא 

551 3 ednaye@education.gov.il 050-6283433 6500327 עדנה יחיאלי 

504 3 bassemma@education.gov 050-6282635 6500320 באסם מתא 

510 3 fadyafa@education.gov.il 050-6282637 6500147 פאדיה פלאח 

505 3 elsase@education.gov.il 050-6282091 6500318 אלסה שהם-שגב 

503 3 sigaltu@education.gov.il  6500220 על הפיקוח מזכירת 
 -החנ"מ 

 סיגל טובי

mailto:tzilaad@education.gov.il
mailto:tzilaad@education.gov.il
mailto:marymu@education.gov.il
mailto:marymu@education.gov.il
mailto:ednaye@education.gov.il
mailto:ednaye@education.gov.il
mailto:bassemma@education.gov
mailto:bassemma@education.gov
mailto:fadyafa@education.gov.il
mailto:fadyafa@education.gov.il
mailto:elsase@education.gov.il
mailto:elsase@education.gov.il
mailto:sigaltu@education.gov.il
mailto:sigaltu@education.gov.il
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מינהל חברה ונוער                                              
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                       

 העובד שם  במשרד טלפון סלולרי טלפון אלקטרוני דואר קומה חדר

 שלמה אבורמד shlomo@education.gov.il 050-6282676 6500190 טרומי 14

 זהר ביבר zoharbi@education.gov.il 050-5072078 6500352 טרומי 9

 אברהם שושן בן avrahambe@education.gov.il 050-6282678 6500357 טרומי 5

 אורלי ירוסלובסקי orlyye@education.gov.il 050-7362686 6500355 טרומי 8

 יגאל לוי igalle@education.gov.il 050-7771952 6500353 טרומי 10

 מוחמד סואעד mohamedso@education.gov.il 050-6282342 6500365 טרומי 9

 מאל'ג עבאס jamelav@education.gov.il 050-6282685 6500189 טרומי 14

 מעוז רבקה-פורמן rivkafm@education.gov.il 050-7362698 6500367 טרומי 8

 שלופה אמל amlshalloufi@gmail.com 050-7698390 6500369 טרומי 10

 ראניה חלאילה ranniakh@education.gov.il 054-4689410 6500357 טרומי 5

 חנאן סרחאן hananse@education.gov.il 050-7362583 6500231 טרומי 1

 חרב  חביבאללה  harbha@education.gov.il 050-6282721 6477425 טרומי 11

 סאלח אאבורי salehab@education.gov.il 050-5076283 6455988 טרומי 13

 מיכל צור אבן michalco@education.gov.il 050-6282647 6500110 טרומי 2

 lidiala@education.gov.il 050-6283468 טרומי 7
6500364 

 
 לידיה להט

 נג'ואה גאתוקואי najwana@education.gov.il 050-6200069 6500142 טרומי 8

mailto:shlomo@education.gov.il
mailto:shlomo@education.gov.il
mailto:zoharbi@education.gov.il
mailto:zoharbi@education.gov.il
mailto:avrahambe@education.gov.il
mailto:avrahambe@education.gov.il
mailto:orlyye@education.gov.il
mailto:orlyye@education.gov.il
mailto:igalle@education.gov.il
mailto:igalle@education.gov.il
mailto:mohamedso@education.gov.il
mailto:mohamedso@education.gov.il
mailto:jamelav@education.gov.il
mailto:jamelav@education.gov.il
mailto:michalco@education.gov.il
mailto:michalco@education.gov.il
mailto:lidiala@education.gov.il
mailto:lidiala@education.gov.il
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מפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל תשע"ז                                    

 
 

 
 

 אשכול תחום שם טלפון נייד דואר אלקטרוני קומה חדר

461 2 michalab@ education.gov.il 050-7362503 6500267 עברית לדוברי עברית אברכהן מיכל 

 שפות

622 4 tufikza@education.gov.il 050-6283361 6500129 עברית על הרצף-ערבית לדוברי עברית תאופיק זערורא 

501 3 musahi@education.gov.il 050-6282520 6500386 ערבית לדוברי ערבית מוסא חילף 

608 4 orlynah@education.gov.il 050-7321248 6500383 עברית לדוברי ערבית אורלי נחום 

509 3 omimaka@education.gov.il 050-6283421 6500330 ערבי מיגזר - אנגלית אומימה כלדאוי 

509 3 jennifarsp@education.gov.il 054-6300176 6500331 יהודי מיגזר - אנגלית ניפר'ג גלמןישפ 

  mdalale@walla.com 0526727341  מדריכה(דרוזי מיגזר - אנגלית עזאם מדאללה( 

  Lubna.karkabye@ gmail.com 0523373367  מדריכה(מיגזר בדואי  - אנגלית לובנה כרכבי( 

617 4 orlynah@education.gov.il 050-7321248 6500383 סינית אורלי נחום 

608 4 slimansa@education.gov.il 050-6283184 6500322 מתמטיקה סלימאן סלאמה 

מדעים 
 וטכנולוגיה

562 3 elanitay@education.gov.il 050-2111662 6500328 ובדואי  יהודי מיגזר-ביסודי מדעים אילנית אייזיק 

562 3 nuritbe@education.gov.il 050-3073264 6500335 ובדואי יהודי מיגזר-ב"בחט מדעים נורית גיל -ברגר 

553 3 hammadtr@education.gov.il 050-6283428 6500149 ערבי מיגזר – ביסודי וטכנולוגיה מדע חמד טרביה 

 מאל'אלג שפיע  shafeael@education.gov.il 050-6282629 מחוז חיפה
 מיגזר -ב"בחט וטכנולוגיה מדעים

 ערבי

 דרוזי מיגזר- וטכנולוגיה מדע אכרם איברהים ibrahimak@education.gov.il 050-6289266 8632608 מחוז חיפה

456 2 khaledhi@education.gov.il 050-6283410 6500269 התעשייה עם חינוך מוסדות קשר חאלד חיג'אזי 

mailto:musahi@education.gov.il
mailto:orlynah@education.gov.il
mailto:omimaka@education.gov.il
mailto:orlynah@education.gov.il
mailto:slimansa@education.gov.il
mailto:elanitay@education.gov.il
mailto:nuritbe@education.gov.il
mailto:hammadtr@education.gov.il
mailto:shafeael@education.gov.il
mailto:ibrahimak@education.gov.il
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מפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל תשע"ז   

 

 
 

 

                                                         
 
 

                                
 

 אשכול תחום שם טלפון נייד דואר אלקטרוני קומה חדר

507 3 irittoby@gmail.com[ 054-4231644 6500180 אמנות ריתיא -חן טובי 
 אומנויות

 מוסיקה רינה גלסנר rinagl@education.gov.il 050-7261614 6500186 טרומי 11

507 3 shlomitkro@hinuchm.k12.il 050-6545483 6500243 קובריארסקי שלומית 

 חינוך אזרחי

 וחיים  משותפים

 מורשת 

 בשבילי הזיכרון

153 -1 tovaha@education.gov.il 050-6282594 6500157 יסודי-קדם חינוך טובה הלוי 

פיתוח 
 פדגוגי

455 2 shlomitvi@education.gov.il 050-6282140 6500372 יסודי חינוך ויזל שלומית 

451 2 rivkavi@education.gov.il 050-6282084 6500337 יסודי-על חינוך רבקה וישניה 

623 4 miralah@education.gov.il 052-3313505 6500392 לתמורה ועוז חדש אופק מירה להק 

452 2 erellaas@ education.gov.il 050-6283511 6500150 עצמי ניהול אראלה אשכנזי 

407 2 ahmadba@education.gov.il 050-6282607 6500123 ה'ציל תכנית אחמד בדראן 

460 2 moshech@education.gov.il 050-6289237 6500270 בהוראה תקשוב משה חיימוביץ 

562 3 nuritbe@education.gov.il 050-3073264 6500335 סייבר תכנית נורית גיל -ברגר 

mailto:rinagl@education.gov.il
mailto:tovaha@education.gov.il
mailto:rivkavi@education.gov.il
mailto:miralah@education.gov.il
mailto:ahmadba@education.gov.il
mailto:moshech@education.gov.il
mailto:nuritbe@education.gov.il
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זפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל תשע"מ                                     

 
 
 
  

 אשכול תחום שם טלפון נייד דואר אלקטרוני קומה חדר

56 -1 ornama@education.gov.il 050-6283453 6500163 ילדים בגני לבריאות חינוך אורנה ממן 

פיתוח 
 פדגוגי

562 3 nuritbe@education.gov.il 050-3073264 6500335 במוסדות לבריאות חינוך נורית גיל -ברגר 
 חינוך

158 -1 claudiaos@education.gov.il 050-6282410 6500373 ילדים בגני לקיימות חינוך קלאודיה אוסטרובסקי 

562 3 elanitay@education.gov.il 050-2111662 6500328 ספר בבתי לקיימות חינוך אילנית אייזיק 

160 -1 sohelaas@education.gov.il 050-6288904 6500176 ערבי מגזר י"גנ  לקיימות חינוך עספור סוהילה 

562 3 batiam@education.gov.il 050-7818169 6500328 חקלאיות חוות בתיה אמסלם 

609 4 aminmu@education.gov.il 050-6282618 6500326 גופני חינוך אמין מוקטרן 

609 4 iritbe@education.gov.il 050-6288934 6500290 גופני חינוך אירית ברקוביץ 

608 4 yousefal@education.gov.il 050-6282625 6500291 וחינוך ימי גופני חינוך יוסף עלי 

609 4 osnatka@education.gov.il  6500314  מדריכה( הישגי ספורט אסנת  קרסנטי( 

 מרכזת - בדרכים זהירות מרגלית רטר margalitre@education.gov.il 050-6282592 6500366 טרומי 15

 ערבי מיגזר – בדרכים זהירות יוסף מוך אבו  yosefabo@education.gov.il 0506282389 מחוז חיפה

454 2 yaakovsh@education.gov.il 050-6283079 6500361 מסע לירושליםה שבות  יעקב 

455 2 shlomitvi@education.gov.il 050-6282140 6500372 בית ספר של הקיץ שלומית ויזל 

mailto:ornama@education.gov.il
mailto:nuritbe@education.gov.il
mailto:claudiaos@education.gov.il
mailto:elanitay@education.gov.il
mailto:sohelaas@education.gov.il
mailto:batiam@education.gov.il
mailto:aminmu@education.gov.il
mailto:iritbe@education.gov.il
mailto:yousefal@education.gov.il
mailto:osnatka@education.gov.il
mailto:margalitre@education.gov.il
mailto:yosefabo@education.gov.il
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 מפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל תשע"ז

 

 
  

 

 אשכול תחום שם טלפון נייד דואר אלקטרוני קומה חדר

406 2 amirmi@education.gov.il 050-6221482 6500116 מחוזית  תכנית עבודה מיכאל אמיר 

פיתוח 

 פדגוגי

617 4 adagri@education.gov.il 054-6681093 6500140 ובקרה איכות לתכנון היחידה עדה גרינברג 

405 2 chaimga@education.gov.il 050-6282341 6500117 וניהול הוראה עובדי הערכת חיים גבאי 

617 4 hadasa@education.gov.il 050-5680772 6500170 מדידה והערכה הדס לרנר -ששון 

560 3 anatco@education.gov.il 
050-6288919 6500347 

 כהן ענת

 ה"עו של מקצועי ופיתוח הכשרה

 מנהלים אבני ראשה פיתוח

 מובילים)השקפה( מורים

 אקדמיה כיתה

453 2 yaelar@education.gov.il 050-6283279 6500257 מנהלים הכשרת ראשה אבני יעל אורן-ארמה 

151 -1 tzvikico@education.gov.il 050-6283181 6500154 ילדים בגני 'סטאג קוסטא ציביק 

254 2 salomed@education.gov.il 050-6282740 6500258 ספר בבתי 'סטאג שלום אדרי 

452 2 erellaas@ education.gov.il 050-6283511 6500150 ומצטיינים מחוננים אראלה אשכנזי 

mailto:amirmi@education.gov.il
mailto:amirmi@education.gov.il
mailto:adagri@education.gov.il
mailto:adagri@education.gov.il
mailto:chaimga@education.gov.il
mailto:chaimga@education.gov.il
mailto:hadasa@education.gov.il
mailto:hadasa@education.gov.il
mailto:anatco@education.gov.il
mailto:anatco@education.gov.il
mailto:yaelar@education.gov.il
mailto:yaelar@education.gov.il
mailto:salomed@education.gov.il
mailto:salomed@education.gov.il
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 מיוחדים שנה"ל תשע"זמפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים 
 

 אשכול תחום שם טלפון נייד דואר אלקטרוני קומה חדר

453 2 yaelar@education.gov.il 050-6283279 6500257 אורן – ארמה 
 יעל

 משלב חינוך

ניסוי 
 ויזמות

161 -1 yaelko@education.gov.il 
 
 
 

 ילדים בגני ויזמות ניסוי יעל קורן 6500289 050-6283700

451 2 malkael@education.gov.il 050-7362453 6500266 ספר בבתי ויזמות ניסוי מלכה אליאס 
 מרחבי בחירה מבוקרת

507 3 aminaom@education.gov.i
l 

 מרכזת - מיטבי אקלים טיפוח עמרי אמינה 6500324 050-6289301
אקלים 
 מיטבי

508 3 zviaza@education.gov.il 050-6282756 6500176 ואלכוהול בסמים שימוש מניעת צביה זמיר 

507 3 aminaom@education.gov.i
l 

 אובדנות מניעת אמינה עמרי 6500324 050-6289301

506 
3 tzilaad@education.gov.il 

 מיוחדהחינוך על המתאמת  אדלשטיין צילה 6500316 050-6282665

אוכלוסיות 
 מיוחדות

614 4 rivka_or@walla.com 050-5927623 6500336 ביתי חינוך רבקה אור 

461 2 yakovsa@education.gov.il 050-6282621 6500268 מרכז - למידה ללקויי התאמות יעקב סעדה 

610 4 iditva@education.gov.il 050-2330770 6500179 למידה ללקויי התאמות אידית ורדי 

606 4 batsa@education.gov.il 052-8720818 6500313 ממ יהודי מגזר - עולים תלמידים בת צברי' 

611 4 Barouhmi@education.gov.
il 

 ד"ממ – עולים תלמידים ברוך מיכאלי 6500375 050-6288990

504 3 bassemma@education.gov
.il 

 סייעות-מיוחד חינוך באסם מתא 6500320 050-6282635

553 3 taniail@education.gov.il 050-6283166 6500350 לילדים הלאומית התכניתמנהלת  טניה לוי 
 מחוזי ממונה – ר"שח אגף בוריס  ברודסקי borisbro@education.gov.il 052-2791428 6500333 3 554 בסיכון ונוער

555 3 
talkar@education.gov.il 050-6288991 6500340 ר, אתגר"מב מתאמת-ר"שח אגף טל נסים-קרליץ 

 ומפתנים טים"מח  -ר"שח אגף טפיארו רפי 6500339 052-7363600   

555 3 salahso@education.gov.il 050-6282040 6500332 סדיר ביקור-ר"שח אגף סאלח סואעד 

 נוער קידום עדי סיון adisiv@education.gov.il 050-7362382 6500124 טרומי 8

  sltzila@gmail.com 050-6578654  כיתות מל"א ותל"מ שנייר צילה 

405 2 chaimga@education.gov.il 050-6282341 6500117 וקידום שילוב  -דרך חדשה גבאי חיים
 תלמידים ממוצא אתיופי

mailto:yaelar@education.gov.il
mailto:yaelko@education.gov.il
mailto:malkael@education.gov.il
mailto:aminaom@education.gov.il
mailto:aminaom@education.gov.il
mailto:zviaza@education.gov.il
mailto:aminaom@education.gov.il
mailto:aminaom@education.gov.il
mailto:tzilaad@education.gov.il
mailto:rivka_or@walla.com
mailto:yakovsa@education.gov.il
mailto:iditva@education.gov.il
mailto:batsa@education.gov.il
mailto:Barouhmi@education.gov.il
mailto:Barouhmi@education.gov.il
mailto:bassemma@education.gov.il
mailto:bassemma@education.gov.il
mailto:talkar@education.gov.il
mailto:salahso@education.gov.il
mailto:adisiv@education.gov.il
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 מפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל תשע"ז

 
 

 

 אשכול תחום שם טלפון נייד דואר אלקטרוני קומה חדר

506 3 aminaom@education.gov.il 050-6289301 6500324 
עמרי 
 אמינה

 ומתאמת תכנית חוסן ייעוץ מתאמת

 שפ"י

508 3 eliyahumi@education.gov.il 050-6282673 6500312 יהודי מגזר-חינוכי ייעוץ אלי מזרחי 

455 2 iritme@education.gov.il 050-6282612 6500300 יהודי מגזר-חינוכי ייעוץ עירית מלמד 

508 3 zviaza@education.gov.il 050-6282756 6500176 ד"ממ מגזר-חינוכי ייעוץ צביה זמיר 

510 3 hagarbar@education.gov.il 050-6282490 6500313 דרוזי מגזר-חינוכי ייעוץ ר'הג בדר 

507 3 aminaom@education.gov.il 050-6289301 6500324 ערבי מגזר-חינוכי ייעוץ אמינה עמרי 

 ערבי מגזר-חינוכי ייעוץ רתקווא עבד     

616 4 elisaal@education.gov.il 052-8722568 6500310 מחוזית פסיכולוגית אליסיה אלון 

616 4 eletnoy@012.net.il 052-2253858 6500310 יהודי מגזר בכירה פסיכולוגית איילת נוי 

616 4 aidaha@education.gov.il 050-6283438 6500300 
 בושנאק חניף

 עאידה
 מגזר ערבי – בכירה פסיכולוגית

mailto:eliyahumi@education.gov.il
mailto:iritme@education.gov.il
mailto:zviaza@education.gov.il
mailto:hagarbar@education.gov.il
mailto:aminaom@education.gov.il
mailto:eletnoy@012.net.il
mailto:aidaha@education.gov.il
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 מפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל תשע"ז                      

 
 

 אשכול תחום שם טלפון נייד דואר אלקטרוני קומה חדר

405 2 chaimga@education.gov.il 050-6282341 6500117 חינוך וצוותי מוסדות-חינוך פרס חיים גבאי 

תפקידים 
 מיוחדים

406 2 amirmi@education.gov.il 050-6221482 6500116 מקומיות לרשויות חינוך פרס אמיר מיכאל 

404 2 sigalg@education.gov.il 052-5413636 6500136 ארגונית פנים תקשורת גדולטר סיגלית 

404 2 davidgo@education.gov.il 050-6282310 6500387 ותלונות הציבור דוברות דוד גורלי 

614 4 kameelab@education.gov.il 0506288971 6500334 קהילה קשרי כמיל אבו דולא  

 מתנדבים ותנועות נוער נוער בני אברהם שושן-בן avrahambe@education.gov.il 050-6282678 6500357 טרומי 5

609 4 aminmu@education.gov.il 050-6282618 6500326 לאומי-אזרחי שירות אמין מוקטרן 

460 2 gideongo@education.gov.il 050-6280180 6500270 מידע ומאגרי ידע ניהול גידי גולדשטיין 

459 2 inbalsa@education.gov.il 052-3131956 6500172 מיחשוב המחוז ענבל סרוסי 

459 2 yuvalsht@education.gov.il 050-2118219 6500273 ותוכנה טכנאי חומרה יובל שטרן 

108 -1 oshriiz@education.gov.il 052-4577359 6500197 מחוזי מטמיע אושרי אייזן 

402 2 oferei@education.gov.il 050-7503367 6500307  מחוזית אתיקה יו"ר ועדת אידלברג עופר 

616 4 elisaal@education.gov.il 052-8722568 6500310  מינית הטרדה על בתלונות טיפול אליסה אלון 

613 4 wafeeksh@education.gov.il 050-7362674 6500195 חינוך מוסדות נגישות ופיק שיבל 

613 4  haimed@education.gov.il 052-9204063 6500171 משלחות חו"ל אדרי חיים 

617 4 adagri@education.gov.il 054-6681093 6500140 ניהול שותפויות  גרינברג עדה  

mailto:chaimga@education.gov.il
mailto:amirmi@education.gov.il
mailto:davidgo@education.gov.il
mailto:avrahambe@education.gov.il
mailto:aminmu@education.gov.il
mailto:gideongo@education.gov.il
mailto:inbalsa@education.gov.il
mailto:yuvalsht@education.gov.il
mailto:oshriiz@education.gov.il
mailto:wafeeksh@education.gov.il
mailto:haimed@education.gov.il
mailto:adagri@education.gov.il
mailto:adagri@education.gov.il
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 שנה"ל תשע"ז יהודיותת פיקוח ברשויות מפו
 

 ייעוץ פיקוח

 חינוכי

רשותי פיקוח  

 ן"ח מינהל

פיקוח גנ"י 

 חמ"ד
 פיקוח גנ"י מ"מ 

 פיקוח

  מיוחד חינוך

פיקוח כולל 

 ממ"ד
 הרשות מתכלל  פיקוח כולל מ"מ

 שאן בית אדרי שלום  אברכהן מיכל אדרי שלום  אדלשטיין צילה  בכר שגית  שטיינברג לילך לוי יגאל  מלמד עירית

 גולן זנו חנה  גרונסטדת נטלי זנו חנה קונקול אורנה אוסטרובסקי קלאודיה טורם נטע ירוסלבסקי אורלי מזרחי אלי

 ביבר זהר אלי מזרחי
 

 עליון גליל אליאס מלכה אליאס מלכה ------- קונקול אורנה אוסטרובסקי קלאודיה

 תחתון גליל יעקב שבות אברכהן מיכל שבות יעקב אדלשטיין צילה  ברק אפרת  סיסו אורלי  לוי יגאל  אלי מזרחי

 הגלבוע ארמה אורן יעל ארמה אורן יעל בונן מיכאל אדלשטיין צילה  אוסטרובסקי קלאודיה סיסו אורלי  פורמן רבקה עירית מלמד

 הגלילית חצור בונן מיכאל אליאס מלכה בונן מיכאל קונקול אורנה ציביקקוסטא  כהן ריקי  פורמן רבקה אלי מזרחי

 טבריה סעדה יעקב סעדה יעקב זנו חנה קונקול אורנה בכר שגית  כהן ריקי  לוי יגאל  אלי מזרחי

 יבנאל סעדה יעקב סעדה יעקב בונן מיכאל אדלשטיין צילה קורן יעל סיסו אורלי  פורמן רבקה אלי מזרחי

 ירוסלבסקי אורלי אלי מזרחי
 

 המעלה יסוד אליאס מלכה אליאס מלכה ------- קונקול אורנה בכר שגית 

 יקנעם בן צור אפרת  בן צור אפרת  שבות יעקב אדלשטיין צילה  שי אורלי   סיסו אורלי  ירוסלבסקי אורלי עירית מלמד

 ירוסלבסקי אורלי אלי מזרחי
 

 ורדים כפר נטלי גרונסטדת נטלי גרונסטדת ------- שהם אלסה-שגב דהאן שרון

 לוי יגאל  אלי מזרחי
 

 תבור כפר אברכהן מיכל אברכהן מיכל ------- אדלשטיין צילה  ברק אפרת 

 כרמיאל  בן צור אפרת אפרת צור בן אדרי שלום  שהם אלסה-שגב הלוי טובה כהן ריקי  ירוסלבסקי אורלי אלי מזרחי

 אלי מזרחי
 קונקול אורנה בכר שגית  כהן ריקי  ביבר זהר

 
 חרמון מבואות אליאס מלכה אליאס מלכה

 העמק מגדל מלמד עירית מלמד עירית זנו חנה יחיאלי עדנה  ברק אפרת  כהן ריקי  פורמן רבקה אלי מזרחי

 בכר שגית   פורמן רבקה אלי מזרחי
    

 מגדל

 מגידו מלמד עירית מלמד עירית זנו חנה אדלשטיין צילה  שי אורלי   שטיינברג לילך ירוסלבסקי אורלי עירית מלמד

 יחיאלי עדנה  קוסטא ציביק שטיינברג לילך ירוסלבסקי אורלי עירית מלמד
 

 אשר מטה ויזל שלומית ויזל שלומית

 לוי יגאל  אלי מזרחי
 

 מטולה אליאס מלכה אליאס מלכה ------- קונקול אורנה ממן אורנה
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 שנה"ל תשע"ז יהודיותמפות פיקוח ברשויות 
 

פיקוח ייעוץ 
 חינוכי

 פיקוח רשותי

 מינהל ח"ן
 פיקוח גנ"י מ"מ פיקוח גנ"י חמ"ד

 פיקוח

 מיוחד חינוך

פיקוח כולל 
 ממ"ד

 הרשות מתכלל פיקוח כולל מ"מ

 שהם אלסה-שגב שי אורלי   טורם נטע ביבר זהר אלי מזרחי
 

 יוסף מעלה ויזל שלומית ויזל שלומית

 ביבר זהר עירית מלמד
 חביבאללה חרב

 אדרי שלום  וישניה רבקה אדרי שלום  שהם אלסה-שגב שי אורלי   טורם נטע
-מעלות

 תרשיחא

 הגליל מרום שבות יעקב ויזל שלומית שבות יעקב קונקול אורנה קוסטא ציביק שטיינברג לילך ביבר זהר אלי מזרחי

 משגב ארמה אורן יעל ארמה אורן יעל שבות יעקב שהם אלסה-שגב יעלקורן  כהן ריקי  ביבר זהר אלי מזרחי

 נהריה וישניה רבקה וישניה רבקה אדרי שלום  שהם אלסה-שגב ממן אורנה טורם נטע פורמן רבקה עירית מלמד

נטלי גרונסטדת שבות יעקב יחיאלי עדנה  קורן יעל שטיינברג לילך לוי יגאל  עירית מלמד

 גרונסטדת 
 נטלי

נטלי גרונסטדת

 גרונסטדת 
 נטלי

 עילית נצרת

 עירית מלמד
 עכו ויזל שלומית ויזל שלומית בונן מיכאל יחיאלי עדנה  דהאן שרון שטיינברג לילך  אורלי ירוסלובסקי

 אדלשטיין צילה  קורן יעל סיסו אורלי  לוי יגאל  אלי מזרחי
 

 הירדן עמק סעדה יעקב סעדה יעקב

 המעיינותע.  אברכהן מיכל אברכהן מיכל אדרי שלום  אדלשטיין צילה  בכר שגית  שטיינברג לילך לוי יגאל עירית מלמד

 יזרעאל עמק ארמה אורן יעל אורן יעל-ארמה בונן מיכאל יחיאלי עדנה  דהאן שרון כהן ריקי  לוי יגאל  עירית מלמד

 עפולה אברכהן מיכל אברכהן מיכל יעקבשבות  אדלשטיין צילה  ברק אפרת  סיסו אורלי  פורמן רבקה עירית מלמד

 צפת בן צור אפרת  בן צור אפרת  בונן מיכאל קונקול אורנה קוסטא ציביק טורם נטע ביבר זהר אלי מזרחי

ירוסלבסקי  אלי מזרחי
 אורלי

 טורם נטע
אוסטרובסק

 י קלאודיה
 קצרין חנה זינו בן צור אפרת זנו חנה קונקול אורנה

 שמונה קרית אליאס מלכה אליאס מלכה שבות יעקב קונקול אורנה ממן אורנה כהן ריקי  ביבר זהר אלי מזרחי

 קונקול אורנה בכר שגית  כהן ריקי  ביבר זהר אלי מזרחי
 

 פינה ראש וישניה רבקה וישניה רבקה

 אדלשטיין צילה  ברק אפרת  סיסו אורלי  רבקה  פורמן אלי מזרחי
 

 ישי רמת מלמד עירית מלמד עירית

 שלומי אדרי שלום  וישניה רבקה אדרי שלום  שהם אלסה-שגב קוסטא ציביק טורם נטע פורמן רבקה אלי מזרחי
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 כולל מעורבות שנה"ל תשע"ז ערביות ת פיקוח ברשויותומפ                             

 

 ייעוץ פיקוח
 חינוכי

 רשותי פיקוח

 ן"ח מינהל

 י"גנ פיקוח
 ר"מוכש

 פיקוח

 רשמיים י"גנ

 פיקוח

 מיוחד חינוך

בתי  פיקוח
ספר 

 נוצרים

 הרשות מתכלל כולל מפקח

 אכסאל עזאיזה אבתסאם עזאיזה אבתסאם  ימן מרי-מולא אבו עלאדין סנא עטאללה רשא  אבוראיה סאלח עמרי אמינה

 אעבלין עומרחג'וג'  חג'וג' עומר האני  'פראג ימן מרי-מולא אבו בדרה דלאל עומר אח'נג חלאילה ראניה אמינה עמרי

 אמל שלופה אמינה עמרי
 

 (אבו רנאאיברהים )

 'אלמרג בוסתאן עזאיזה אבתסאם עזאיזה אבתסאם  ימן מרי-מולא אבו פאוזיה

  אמל שלופה אמינה עמרי
( רנא אבו) איברהים

 סולם אבתסאם עזאיזה באסם עיאדאת  מרי ימן-אבו מולא פאוזיה

 בענה עבד אל רחמן אחמד עבד אל רחמן אחמד  פלאח פאדיה עטאללה רשא  עטאללה רשא  חביבאללה חרב עבד כאותר

 מכר דידה'ג עבד אל רחמן אחמד עבד אל רחמן אחמד  פלאח פאדיה ספדי נהאיה עומר אח'נג ראניה חלאילה כאותר עבד

 ראניה חלאילה כאותר עבד
 

 חלב גוש אחמדעבד אל רחמן  עבד אל רחמן אחמד האני  'פראג קונקול אורנה חואלד עטאף

 דבוריה עיאדאת באסם עיאדאת באסם  ימן מרי-מולא אבו עלאדין סנא עטאללה רשא  אמל שלופה אמינה עמרי

 אסד אל דיר עבד אל רחמן אחמד עבד אל רחמן אחמד  פלאח פאדיה חואלד עטאף חואלד עטאף ראניה חלאילה כאותר עבד

 חרב חביבאללה אמינה עמרי
 

 חנא דיר סלימאן מרתא סלימאן מרתא  מתא באסם בקרי סנא 

 סאלח יאאבור כאותר עבד
 

איברהים)אבו 
 פאוזיהרנה(

 הגלבוע ארמה אורן יעל עזאיזה אבתיסאם  אדלשטיין צילה 

 טורעאן חג'וג' עומר חג'וג' עומר  ימן מרי-מולא אבו בקרי סנא  ספדי נהאיה אבוראיה סאלח אמינה עמרי

 טמרה סבאח סבאח סבאח סבאח  ימן מרי-מולא אבו עספור סוהילה  עומר אח'נג חרב חביבאללה כאותר עבד

 יפיע כרידין האני  כרידין האני  האני  'פראג ימן מרי-מולא אבו ספדי נהאיה עומר אח'נג אמל שלופה אמינה עמרי

 כאבול זערורה תאופיק זערורה תאופיק  ימן מרי-מולא אבו בדרה דלאל עומר אח'נג חנאן סרחאן אמינה עמרי

 חרב חביבאללה אמינה עמרי
 

 כאוכב זערורה תאופיק זערורה תאופיק  ימן מרי-מולא אבו עספור סוהילה 

 יסיף כפר זערורה תאופיק זערורה תאופיק האני  'פראג פלאח פאדיה בדרה דלאל עומר אח'נג חנאן סרחאן כאותר עבד

 כנא כפר חג'וג' עומר חג'וג' עומר האני  'פראג ימן מרי-אבומולא  עטאללה רשא  עטאללה רשא  אבוראיה סאלח אמינה עמרי

 מנדא כפר כרידין האני  כרידין האני   ימן מרי-מולא אבו ספדי נהאיה עומר אח'נג חנאן סרחאן אמינה עמרי

 חרב חביבאללה עבד כאותר
 

 אלכרום ד'מג סבאח סבאח סבאח סבאח  פלאח פאדיה עספור סוהילה 

 חנאן סרחאן עבד כאותר
 

 מזרעה עבד אל רחמן אחמד אחמד רחמן אל עבד  יחיאלי עדנה  בדרה דלאל

 ראניה חלאילה עבד כאותר

 
 ויזל שלומית אחמד רחמן אל עבד  יחיאלי עדנה  בדרה דלאל

 מטה
 (דנון)אשר
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 כולל מעורבות שנה"ל תשע"ז ערביות ת פיקוח ברשויותומפ                              

 

 ייעוץ פיקוח
 חינוכי

רשותי פיקוח  
 ן"ח מינהל

 י"גנפיקוח 
 ר"מוכש

 רשמיים י"גנפיקוח  
 פיקוח

 מיוחד  חינוך
בתי ספר   פיקוח

 נוצרים
 הרשות מתכלל כולל מפקח

 ראניה חלאילה אמינה עמרי

 
 מעיליא עבד אל רחמן אחמד עבד אל רחמן אחמד פראג' האני  יחיאלי עדנה  חואלד עטאף

 חרב חביבאללה עבד כאותר

 
 אדרי שלום  עבד אל רחמן אחמד  שהם אלסה-שגב חואלד עטאף

-מעלות
 תרשיחא

 אמל שלופה אמינה עמרי
 משהד בדראן אחמד  בדראן אחמד   ימן מרי-מולא אבו עטאללה רשא  עטאללה רשא 

 חנאן סרחאן עבד כאותר
 נחף סלימאן מרתא סלימאן מרתא  פלאח פאדיה בקרי סנא  עומר אח'נג

 אבוראיה סאלח אמינה עמרי
 נצרת עיאדאת באסם עיאדאת באסם פראג' האני  מתא באסם סייד אחמד אחלאס סייד אחמד אחלאס

 חנאן סרחאן אמינה עמרי
 סחנין זערורה תאופיק זערורה תאופיק  מתא באסם עלאדין סנא עומר אח'נג

 אבוראיה סאלח עבד כאותר
 עילבון עזאיזה אבתסאם עזאיזה אבתסאם פראג' האני  מתא באסם בקרי סנא  בקרי סנא 

 אבוראיה סאלח אמינה עמרי
 עילוט כרידין האני  כרידין האני   ימן מרי-מולא אבו סייד אחמד אחלאס 

 אמל שלופה אמינה עמרי
 מאהל עין עזאיזה אבתסאם עזאיזה אבתסאם  ימן מרי-מולא אבו איברהים)אבו רנה(פאוזייה עומר אח'נג

 חרב חביבאללה עבד כאותר
 עכו ויזל שלומית עומר 'חגוג האני  'פראג יחיאלי עדנה  עטאללה רשא  עטאללה רשא

 ראניה חלאילה אמינה עמרי
 עראבה סלימאן מרתא סלימאן מרתא  מתא באסם חואלד עטאף עטאללה רשא 

 חנאן סרחאן עבד כאותר

 
 פסוטה אל רחמן אחמדעבד  עבד אל רחמן אחמד  שהם אלסה-שגב חואלד עטאף

 סאלח אבוראיה עבד כאותר
 ראמה דולה כמיל -אבו דולה כמיל -אבו האני  'פראג פלאח פאדיה עספור סוהילה  עומר אח'נג

 אמל שלופה אמינה עמרי
 ריינה יאזי חאלד'חג יאזי חאלד'חג האני  'פראג ימן מרי-מולא אבו עטאללה רשא  רשא עטאללה

 חרב חביבאללה עבד כאותר

 
 שעב סלימאן מרתא סלימאן מרתא  מתא באסם בקרי סנא 

 אמל שלופה אמינה עמרי
 שפרעם יאזי חאלד'חג יאזי חאלד'חג האני  'פראג ימן מרי-מולא אבו איברהים)אבו רנה(פאוזייה עומר אח'נג
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 שנה"ל תשע"ז בדואיותת פיקוח ברשויות ומפ
 

 ייעוץ פיקוח
 חינוכי

 

רשותי פיקוח  
 ן"ח מינהל

 

 פיקוח

 ר"מוכש י"גנ

 פיקוח

 רשמיים י"גנ

 פיקוח
 

 מיוחד חינוך

 הרשות מתכלל כולל מפקח

 אלבטוף מוקטרן אמין  מוקטרן אמין  מרי ימן-אבו מולא י'סרוג וא'נג עומר אח'נג סואעד מוחמד עמרי אמינה

 ידאת'נוג בועיינה מוקטרן אמין  מוקטרן אמין  ימן מרי-מולא אבו בדרה דלאל עומר אח'נג סואעד מוחמד אמינה עמרי

 מכסור אל ביר ג'ואמיס טארק  ג'ואמיס טארק  ימן מרי-מולא אבו בדרה דלאל עומר אח'נג סואעד מוחמד אמינה עמרי

 זרזיר בית מוקטרן אמין  מוקטרן אמין  ימן מרי-מולא אבו בדרה דלאל _ סואעד מוחמד אמינה עמרי

 טבעון בסמת ג'ואמיס טארק  ג'ואמיס טארק  ימן מרי-מולא אבו י'סרוג וא'נג עומר אח'נג סואעד מוחמד אמינה עמרי

 זנגריה טובא ג'ואמיס טארק  ג'ואמיס טארק  פלאח פאדיה י'סרוג וא'נג _ סואעד מוחמד אמינה עמרי

 רה'ג'חג-טבאש-כעביה ג'ואמיס טארק  ג'ואמיס טארק  ימן מרי-מולא אבו י'סרוג וא'נג עומר אח'נג סואעד מוחמד אמינה עמרי

 עראמשה- אשר מטה  ויזל שלומית חילף מוסא יחיאלי עדנה  בדרה דלאל _ סואעד מוחמד עבד כאותר

 אמינה עמרי

 ארמה אורן יעל חילף מוסא שהם אלסה-שגב י'סרוג וא'נג _ סואעד מוחמד
 ,ואדיכמאנה -משגבמ.א. 

, דמיידה, חוסנייה, סלאמה
 ערב אל נעים, ראס אל עין

 אמינה עמרי

      סועאד מוחמד
איבטין,  -מ.א. זבולון

 חוואלד, ראס אל עלי

 אמינה עמרי
 ארמה אורן יעל ארמה אורן יעל יחיאלי עדנה  י'סרוג וא'נג  סועאד מוחמד

מנשייה  -מ.א. עמק יזרעאל

 זבדה

 אמינה עמרי
 סואעד מוחמד

 
 אום אל ג'נםשיבלי ,  ג'ואמיס טארק  ג'ואמיס טארק  ימן מרי-מולא אבו י'סרוג וא'נג

 אמינה עמרי
 

 
 אבו)איברהים

 (חרוביה) שפרעם חאלד חיג'אזי חילף מוסא ימן מרי-מולא אבו פאוזייה(רנה
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 כולל רשויות מעורבות שנה"ל תשע"ז דרוזיותת פיקוח ברשויות ומפ

 

 ייעוץ פיקוח
 חינוכי

 
 רשותי פיקוח

 ן"ח מינהל
 

 פיקוח
 ר"מוכש י"גנ

 י"גנ פיקוח
 פיקוח

 מיוחד חינוך
 הרשות מתכלל כולל מפקח

 סנאן אבו חסן יוסף  חסן יוסף  פלאח פאדיה דאהר מונירה  מונירה דאהר עבאס ג'מאל  באדר הג'ר  

 בוקעתא ספדי נעימה  ספדי נעימה  פלאח פאדיה ח'טיב ג'וסון  עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 ן'ג בית דולה כמיל -אבו דולה כמיל -אבו פלאח פאדיה קאסם איהאב  איהאב קאסם עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 וליס'ג אסעד ג'לאל  אסעד ג'לאל  פלאח פאדיה דאהר מונירה  מונירה דאהר עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 חורפיש כמיל דולה-אבו כמיל דולה-אבו פלאח פאדיה ח'טיב ג'וסון וסון'ג טיב'ח עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 ת'ג-יאנוח פארס עימאד פארס עימאד פלאח פאדיה ח'טיב ג'וסון וסון'ג טיב'ח עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 ירכא ספדי נעימה  ספדי נעימה  פלאח פאדיה דאהר מונירה   עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 ר'הג באדר
 עבאס ג'מאל 

 
 לאל 'אסעד ג לאל 'אסעד ג  

בית ספר ירכא 

 למדעים

 סמיע-כסרא יוסף חסן יוסף חסן פלאח פאדיה קאסם איהאב   עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 קמא כפר חסן יוסף  חסן יוסף  אדלשטיין צילה  דאהר מונירה   עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 אר'מג דולה כמיל -אבו דולה כמיל -אבו פלאח פאדיה קאסם איהאב  איהאב קאסם עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 שמס דל'מג חסן יוסף  חסן יוסף  פלאח פאדיה ח'טיב ג'וסון  עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 מסעדה פארס עימאד פארס עימאד פלאח פאדיה ח'טיב ג'וסון  עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 ר'הג באדר
 עבאס ג'מאל 

 
 יעקב שבות יוסף חסן קונקול אורנה ח'טיב ג'וסון

  ,ל( ריחניההגלי מרום)
 עין

 אסד אל

 ור'סאג ספדי נעימה  ספדי נעימה  פלאח פאדיה ח'טיב ג'וסון  עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 ר'עג אסעד ג'לאל  אסעד ג'לאל  פלאח פאדיה וסון'ג טיב'ח וסון'ג טיב'ח עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 קניה עין ספדי נעימה  ספדי נעימה  פלאח פאדיה וסון'ג טיב'ח וסון'ג טיב'ח עבאס ג'מאל  ר'הג באדר

 פקיעין פארס עימאד עימאד פארס פלאח פאדיה דאהר מונירה   עבאס ג'מאל  ר'הג באדר
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מחוזי בפיקוח ונוער חברה מינהל  

 
 
  

 

 

 

            
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 שם המפקח תפקיד מחוזי

 אבורמד שלמה  א"וידה ח"של מחוזי ממונה

 כובש גליה  הגטאות בלוחמי מחוזי הדרכה מרכז מנהלת

 ע'קל  ח'טיב סאלח  בפקיעין דרוזי הדרכה מרכז מנהל

 ונוער חברה קהילתי -חברתי חינוך ממונה
 



 מידעון מחוזי  תשע"ז

37 

 

                                   
לפון פיקוחא                                                 

 שם
טלפון 

משרדב  
 קומה כתובת דוא"ל טלפון נייד

מספר 
 חדר

 ornasi@education.gov.il 2 402 050-6289282 6500102 ד"ר שמחון אורנה

דולה כמיל-אבו  6500334 050-6282940 kameelab@education.gov.il  4 614 

עטא סירין-אבו  6500371  sereenab@education.gov.il  1 309 

מארי       אבו ימן     6500145 050-6288971 marymu@education.gov.il  3 552 

fauziehab@education.gov.il 050-6283087 6500169 אבו רנה פאוזיה  -1  156 

 13 טרומי  salehab@education.gov.il 050-5076283 6500361 אבוראיה סאלח

shlomo@education.gov.il 050-6282676 6500190 אבורמד שלמה  14 טרומי 

michalab@education.gov.il 050-7362503 6500267 אברכהן מיכל  2 461 

tzilaad@education.gov.il 050-6282665 6500316 אדלשטיין צילה  3 506 

shalomed@education.gov.il 050-6282740 6500301 אדרי שלום  2 254 

אוסטרובסקי 
 קלאודיה

6500373 050-6282410 claudiaos@education.gov.il  -1  158 

malkael@education.gov.il 050-7362453 6500266 אליאס מלכה  2 451 

לאל'אסעד ג  6500329 050-6282606 jalalas@education.gov.il  2 408 

אורן יעל –ארמה   6500257 050-6283279 yaelar@education.gov.il  2 453 

erellaas@education.gov.il 050-6283511 6500150 אשכנזי אראלה  2 452 

ר'בדר הג  6500313 050-6282490 hagarbar@education.gov.il  3 510 

ahmadba@education.gov.il 050-6282607 6500123 בדראן אחמד  2 407 

dalalba@education.gov.il 050-6289194 6500155 בדרה דלאל  -1  152 

michaelbo@education.gov.il 050-6282608 6500259 בונן מיכאל  2 462 

 borisbro@education.gov.il 3 554 052-2791428 6500333 בוריס ברודסקי

zoharbi@education.gov.il 050-5072078 6500352 ביבר זהר  9 טרומי 

sagitba@education.gov.il 053-2843769 6500153 בכר שגית  -1  151 

sanabak@education.gov.il 050-6283304 6500162 בכרי סנא  -1  155 

    efratbe@education.gov.il 050-7998024 6500453 בן צור אפרת 

avrahambe@education.gov.il 050-6282678 6500357 בן שושן אברהם  5 טרומי 

mailto:kameelab@education.gov.il
mailto:sereenab@education.gov.il
mailto:marymu@education.gov.il
mailto:fauziehab@education.gov.il
mailto:salehab@education.gov.il
mailto:shlomo@education.gov.il
mailto:michalab@education.gov.il
mailto:tzilaad@education.gov.il
mailto:shalomed@education.gov.il
mailto:claudiaos@education.gov.il
mailto:malkael@education.gov.il
mailto:jalalas@education.gov.il
mailto:yaelar@education.gov.il
mailto:erellaas@education.gov.il
mailto:hagarbar@education.gov.il
mailto:ahmadba@education.gov.il
mailto:dalalba@education.gov.il
mailto:michaelbo@education.gov.il
mailto:zoharbi@education.gov.il
mailto:sagitba@education.gov.il
mailto:sanabak@education.gov.il
mailto:efratbe@education.gov.il
mailto:avrahambe@education.gov.il
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 לפון פיקוחא

 שם
טלפון 

משרדב  
 קומה כתובת דוא"ל טלפון נייד

מספר 
 חדר

efratba@education.gov.il 050-6282009 6500305 ברק אפרת  -1  161 

iritbe@education.gov.il 050-6288934 6500290 ברקוביץ אירית  4 609 

ואמיס טארק'ג  6500260 050-6283049 tarikja@education.gov.il  3 504 

   nataligr@education.gov.il 054-6626854  גרונסדאת נטלי

chaimga@education.gov.il 050-6282341 6500117 גבאי חיים  2 405 

monirada@education.gov.il 050-6282996 6500306 דאהר מונירה  -1  159 

sharonda@education.gov.il 053-2747381 6500161 דהאן שרון  -1  156 

tovaha@education.gov.il 050-6282594 6500157 הלוי טובה  -1  153 

shlomitvi@education.gov.il 050-6282140 6500372 ויזל שלומית  2 455 

rivkavi@education.gov.il 050-6282084 6500337 וישניה רבקה  2 451 

zviaza@education.gov.il 050-6282756 6500176 זמיר צביה  3 508 

hanaze@education.gov.il 050-6289087 6500262 זנו חנה  2 454 

tufikza@education.gov.il 050-6283361 6500129 זערורה תאופיק  4 617 

 11 טרומי  harbha@education.gov.il 050-6282721 6500215 חביבאללה חרב

אזי חאלד'חג  6500269 050-6283410 khaledhi@education.gov.il  2 456 

וג עומר'חג  6500148 050-6288957 omarha@education.gov.il  3 553 

etafas@education.gov.il 050-6283564 6500282 חואלד עטאף  -1  159 

וסון'חטיב ג  6500209 050-6283465 jassonkh@education.gov.il  -1  106 

moshech@education.gov.il 050-6289237 6500270 חיימוביץ משה  2 460 

musahi@education.gov.il 050-6282520 6500386 חילף מוסא  3 501 

ראניה חלאילה  6500357 054-4689410 ranniakh@education.gov.il  5 טרומי 

yousefha@education.gov.il 050-7622596 6500274  חסן יוסף  4 620 

netato@education.gov.il 050-6283127 6500198 טורם נטע  -1  107 

hammadtr@education.gov.il 050-6283428 6500149 טרביה חמד  3 553 

ednaye@education.gov.il 050-6283433 6500327 יחיאלי עדנה  3 551 

אורלי יירוסלובסק  6500355 050-7362686 orlyye@education.gov.il  8 טרומי 

anatco@education.gov.il 050-6288919 6500347 כהן ענת  3 560 

rikmen@walla.com 054-7795448 6500379 כהן ריקי  -1  157 

mailto:efratba@education.gov.il
mailto:iritbe@education.gov.il
mailto:tarikja@education.gov.il
mailto:chaimga@education.gov.il
mailto:monirada@education.gov.il
mailto:sharonda@education.gov.il
mailto:tovaha@education.gov.il
mailto:shlomitvi@education.gov.il
mailto:rivkavi@education.gov.il
mailto:zviaza@education.gov.il
mailto:hanaze@education.gov.il
mailto:tufikza@education.gov.il
mailto:harbha@education.gov.il
mailto:khaledhi@education.gov.il
mailto:omarha@education.gov.il
mailto:etafas@education.gov.il
mailto:jassonkh@education.gov.il
mailto:moshech@education.gov.il
mailto:musahi@education.gov.il
mailto:ranniakh@education.gov.il
mailto:yousefha@education.gov.il
mailto:netato@education.gov.il
mailto:hammadtr@education.gov.il
mailto:ednaye@education.gov.il
mailto:orlyye@education.gov.il
mailto:anatco@education.gov.il
mailto:rikmen@walla.com
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omimaka@education.gov.il 050-6283421 6500330 כלדאוי אומימה  3 509 
 

 
 חלפון פיקוא

 
 

 

 שם
טלפון 
 במשרד

 קומה כתובת דוא"ל טלפון נייד
מספר 

 חדר

sabbahsa@education.gov.il 050-6282417 6500384 סבאח סבאח  4 501 

mohamedso@education.gov.il 050-6282342 6500365 סואעד מוחמד  9 טרומי 

salahso@education.gov.il 050-6282040 6500332 סואעד סאלח  3 555 

adisiv@education.gov.il 050-7362382 6500124 סיון עדי  8 טרומי 

ikhlassu@education.gov.il 050-6282210 6500362 סייד אחמד אחלאס  -1  156 

oorlese@walla.com    -1 052-6983128 6500160 סיסו אורלי  152 

slimansa@education.gov.il 050-6283184 6500322 סלאמה סלימאן  4 608 

marthasl@education.gov.il 054-4968941 6500309 סלימאן מרתא  2 456 

yakovsa@education.gov.il 050-6282621 6500268 סעדה יעקב  2 461 

nayasp@education.gov.il 050-6283566 6500287 ספדי נהאיה  -1  160 

naaimasa@education.gov.il 050-7362577 6500335 ספדי נעימה  4 620 

וא'י נג'סרוג  6500159 050-6283568 najwama@education.gov.il  -1  154 

חנאן סרחאן   6500231 050-7362583 hananse@education.gov.il  10 טרומי 

מאל'עבאס ג  6500189 050-6282685 jamelav@education.gov.il  14 טרומי 

כאוסר עבד   054-4534029 kawthasab@education.gov.il  4 617 

אח'עומר נג  6500391 050-6282104 najahao@education.gov.il  4 610 

ibtesamaz@education.gov.il 050-6230254 6500323 עזאיזה אבתסאם  3 501 

haledaz@education.gov.il 050-6282533 6500390 עזאיזה חאלד  4 622 

rashaat@education.gov.il 050-6288997 6500177 עטאללה רשא  -1  155 

basemey@education.gov.il 050-6283595 6500311 עיאדאת באסם  4 617 
 
 

mailto:omimaka@education.gov.il
mailto:sabbahsa@education.gov.il
mailto:mohamedso@education.gov.il
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 חלפון פיקוא

 

 שם
טלפון 
 במשרד

 קומה כתובת דוא"ל טלפון נייד
מספר 

 חדר

sanaal@education.gov.il 050-6283376 6500389 עלאדין סנא  -1  156 

yousefal@education.gov.il 050-6282625 6500291 עלי יוסף  4 608 

aminaom@education.gov.il 050-6289301 6500324 עמרי אמינה  3 507 

sohelaas@education.gov.il 050-6288904 6500176 עספור סוהילה  -1  160 

fadyafa@education.gov.il 050-6282637 6500147  פלאח פאדיה  4 620 

      פארס עימאד

האני' פראג  6500309 050-6282031 hanifa@education.gov.il  2 456 

ehabqa@education.gov.il 050-6282147 6500156 קאסם איהאב  -1  152 

ornakon@education.gov.il 050-4215635 6500242 קונקול אורנה  3 505 

tzivikco@education.gov.il 050-6283181 6500154 קוסטא ציביק  -1  151 

yaelko@education.gov.il 050-6283700 6500289 קורן יעל  -1  161 

yaakovsh@education.gov.il 050-6283079 6500301 שבות יעקב  2 454 

שהם אלסה-שגב  6500318 050-6282091 elsase@education.gov.il   3 505 

lilachste@gmail.com 050-7276830 6500368 שטיינברג לילך  -1  152 

orlysh3@education.gov.il 050-6282919 6500158 שי אורלי  -1  153 

אמל שלופה  6500369 050-7698390  amlshalloufi@gmail.com  10 טרומי 

ניפר'שפיגלמן ג  6500331 054-6300176 jennifarsp@education.gov.il  3 509 

 
 
 
 

 
 

mailto:sanaal@education.gov.il
mailto:yousefal@education.gov.il
mailto:aminaom@education.gov.il
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mailto:fadyafa@education.gov.il
mailto:hanifa@education.gov.il
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 אלפון רפרנטים ובעלי תפקידים 
 

טלפון  שם
 במשרד

מספר  קומה כתובת דוא"ל טלפון נייד
 חדר

-050   אבו מוך יוסף
506282389 

yosefabo@education.gov.il  מחוז חיפה   

 rivka_or@walla.com 4 614 050-5927623 6500336 אור רבקה

 מחוז חיפה    ibrahimak@education.gov.il 050-6289266 8632608 איברהים אכרם

elanitay@education.gov.il 050-2111662 6500328 אייזיק אילנית  3 562 

 elisaal@education.gov.il 4 616 052-8722568 6500310 אלון אליסיה 

batiam@education.gov.il 050-7818169 6500328 אמסלם בתיה  3 562 

revitalbl@education.gov.il 050-8558849 6500291 בלנדר רויטל  4 617 

nuritbe@education.gov.il 057-7735141 6500335 גיל נורית -ברגר  3 562 

 sigalg@education.gov.il 2 404 052-5413636 6500136 גדולטר סיגלית

   inbalgildin@gmail.com 052-3212954  גילדין ענבל

rinagl@education.gov.il 050-7261614 6500186 גלסנר רינה  11 טרומי 

adagri@education.gov.il 054-6681093 6500140 עדה גרינברג  4 617 

iditva@education.gov.il 050-2330770 6500179 ורדי אידית  4 610 

     irittoby@gmail.com   6500180  חן טובי אירית

aidaha@education.gov.il 050-6283438 6500300 חניף בושנאק עאידה  4 616 

      052-7363600 6500339 טפיארו רפי

 oritya2@education.gov.il 3 561 050-7362734 6500288 יערי אורית

 @Lubna.karkabye 523373367   כרכבי לובנה
gmail.com 

    

miralah@education.gov.il 052-3313505 6500392 להק מירה  4 623 

 
 

mailto:yosefabo@education.gov.il
mailto:rivka_or@walla.com
mailto:ibrahimak@education.gov.il
mailto:elanitay@education.gov.il
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 אלפון רפרנטים ובעלי תפקידים 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

טלפון  שם
 במשרד

מספר  קומה כתובת דוא"ל טלפון נייד
 חדר

Barouhmi@education.gov.il 050-6288990 6500375 מיכאלי ברוך  4 611 

 eletnoy@012.net.il 4 616 052-2253858 6500310 נוי איילת

orlynah@education.gov.il 050-7321248 6500383 נחום אורלי  4 608 

     mdalale@walla.com 526727341   עזאם מדאללה

batsa@education.gov.il 052-8720818 6500313 צברי בת  4 606 

mirika@ education.gov.il 050-7884125 6500122 קדורה מירי  4 617 

 shlomitk2@gmail.com 3 561 050-6545483   קובריארסקי שלומית

קרסנטי  אטיאס 
 אסנת

6500314 050-6341541 osnatka@education.gov.il  4 609 

margalitre@education.gov.il 050-6282592 6500366 רטר מרגלית  15 טרומי 

   sltzila@gmail.com 2 050-6578654   שנייר צילה

hadasa@education.gov.il 050-5680772 6500170 לרנר הדס-ששון  4 617 

mailto:Barouhmi@education.gov.il
mailto:eletnoy@012.net.il
mailto:orlynah@education.gov.il
mailto:batsa@education.gov.il
mailto:mirika@%20education.gov.il
mailto:shlomitk2@gmail.com
mailto:osnatka@education.gov.il
mailto:margalitre@education.gov.il
mailto:hadasa@education.gov.il
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 אלפון עובדי מינהל
 

טלפון  שם
 משרדב

 חדר קומה דואר אלקטרוני

 saritoh@education.gov.il 3 557 6500340 אוחיון שרית 

 256 כניסה aviaa@education.gov.il 6500106 ארדיטי אביה  

 258 כניסה tzahalabo@education.gov.il 6500359 בושרה צהלה 

 talib@education.gov.il 2 402 6500102 ביטון טלי 

 sylviabl@education.gov.il 1 354 6500239 בלום סלביה 

 251 כניסה meirber@education.gov.il 6500105 ברקוביץ מאיר 

 tamartagt@education.gov.il 1 306 6500253 גטהון טמרטה 

 lironda2@education.gov.il 1 304 6500276 דוידוביץ לירון 

 yaacovva@education.gov.il -1 157 6500293 ונונו יעקב 

 sigaltu@education.gov.il 3 503 6500220 טובי סיגל 

 elinorad@education.gov.il 1 304 6500276 מואס אלינור 

 lilipe@education.gov.il 1 303 6500227 פרץ לילי 

 soshsa@education.gov.il 1 308 6500275 שדה שושנה 

 monicast@education.gov.il 1 351 6500252 שטיינברג מוניקה 

 sereenab@education.gov.il 1 309 6500371 אבו עטא סירין 

 yoninaav@education.gov.il 3 558 6500342 אביב יונינה 

     hagitab@education.gov.il 9816264 אביטבול חגית 

 ronitav@education.gov.il 1 362 6500399 אביטן רונית 

 7 טרומי michalco@education.gov.il 6500110 אבן צור מיכל 

 galitba@education.gov.il 1 359 6500107 אברהם גלית 

 irenaav@education.gov.il 2 402 6500240 אברך אירנה

 haimed@education.gov.il 4 613 6500171 אדרי חיים 

 rutiea@education.gov.il 1 361 6500377 אדרי רותי 

 vardited@education.gov.il 1 307 6500226 אדרעי ורדית 

 

mailto:talib@education.gov.il
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 אלפון עובדי מינהל
  

טלפון  שם
 משרדב

 חדר קומה דואר אלקטרוני

 avivaol@education.gov.il 1 304 6500230 אוליאל אביבה 

 maliat@education.gov.il 1 363 6500237 אטדגי מלי 

 oferei@education.gov.il 2 402 6500307 אידלברג עפר

 ruthieit@education.gov.il -1 110 6500219 איצקוביץ רותי 

 odelyael@education.gov.il 3 559 6500345 אלמליח אודליה 

 201 כניסה yossefal@education.gov.il 6500212 אלקובי יוסף 

 259 כניסה miriamar@education.gov.i 6500228 אראלי מרים 

 203 כניסה galitba@education.gov.il 6500206 באור גלית

 203 כניסה galitba@education.gov.il 6500206 באור גלית 

 lihibo@education.gov.il -1 107 6500295 בוהדנה ליהיא 

 miribu@education.gov.il 1 359 6500108 בורדיניק מירי 

 michaelbit@education.gov.il -1 105 6500181 ביטון מיכאל 

 255 כניסה mazalbe@education.gov.il 6500168 שמעון מזל -בן

 oshratb@education.gov.il 1 363 6500376 בן ציון אושרת 

 simonbn@education.gov.il -1 157 6500293 בן שושן שמעון 

 hilaba@education.gov.il 2 402 6500102 בר הילה 

 moshebr@education.gov.il 4 611 6500178 בריהון משה 

 yuliapa@education.gov.il 4 603 6500223 ברכמן יוליה 

  8  טרומי najwana@education.gov.i 6500142 גאתוקואי נאגוה 

 ayalaga@education.gov.il 1 300 6500232 גביש אילה 

 ilanagu@education.gov.il 1 301 6500233 אילנה  ןגוטריימ

 davidgo@education.gov.il 2 404 6500387 גורלי דוד 

 irisga@education.gov.il 4 604 6500121 גנון איריס 

 
 אלפון עובדי מינהל
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טלפון  שם

 משרדב
 חדר קומה דואר אלקטרוני

 yuliada@education.gov.il 1 357 6500225 דסקלו יוליה 

 sarada@education.gov.il 2 457 6500115 לביא שירה  -הוד

 meravha@education.gov.il 1 352 6500221 הרוש מירב 

 tonihe@education.gov.il 3 557 6500340 הרשקוביץ טוני 

   veredner@education.gov.il 1 6500107 ויינר ורד 

 lenaza@education.gov.il 1 301 6500236 זאמל לינא 

 veredza@education.gov.il 1 307 6500251 זרבל ורד 

     elianekh@education.gov.il 6477444 חורי אליאן 

 mordehaiha@education.gov.il -1 157 6500293 חייט מרדכי 

     afnankh@education.gov.il 6455988 חליפה אפנאן 

 ilanach@education.gov.il -1 109 6500308 חסיד אילנה 

 etato@education.gov.il 4 602 6500120 טומסיס אטה 

 257 כניסה ronityun@education.gov.il 6500216 יונקץ רונית 

 hagaiis@education.gov.il 1 105 6500107 ישראלי חגי 

 201 כניסה gamelka@education.gov.il 6500112 כבישי ג'מאל 

 alaneco@education.gov.il 2 458 6500122 כהן אלן  

 shirankn@education.gov.il 1 359 6500279 כהן קנדלקר שירן 

mirvatla@education.gov.il 6500210 לבאי מרוות   -1 109 

 2 טרומי lidiala@education.gov.il 6500364 להט לידיה 

 252 כניסה iritle@education.gov.il 6500185 לוי עירית 

 anatle@education.gov.il 1 353 6500385 לייזר ענת 

 rachelsho@education.gov.il -1 109 6500205 לנקרי שער סיון 

 
 
 

mailto:hagaiis@education.gov.il
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 אלפון עובדי מינהל
 

טלפון  שם
 משרדב

 חדר קומה דואר אלקטרוני

 hagitmo@education.gov.il 1 357 6500241 מוסקוביץ חגית 

 hayamo@education.gov.il -1 110 6500297 מור יוסף חיה 

meiravmaz@education.gov.il 6500247 מזור מירב אסנת   259 כניסה 

 257 כניסה elianma@education.gov.il 6500218 מטר אליאן 

     noelma@education.gov.il 6477425 מטר נואל 

 estherma@education.gov.il 1 304 6500229 ממן אסתר 

 dislenma2@education.gov.il 1 302 6500280 מנגשה דיסלן 

 veredmen@education.gov.il 4 603 6500165 מנס ורד 

 207 כניסה achmedma@education.gov.il 6500207 מנצור אחמד 

 sandramo@education.gov.il 1 308 6500244 משקוביץ סנדרה 

 202 כניסה shoshanana@education.gov.il 6500112+113 נחמן שושנה 

 203 כניסה korinte@education.gov.il 6500196 ניר קורין 

 arielasa@education.gov.il 4 612 6500166 סבג אריאלה  

 lilachsa@education.gov.il 2 402 6500103 סבג זאווי לילך 

 einavsa@education.gov.il 1 306 6500285 סבג עינב 

 doritsa@education.gov.il -1 109 6500202 סעדה דורית 

 srafiq@education.gov.il 4 612 6500166 סעיד רפיק 

 sfwanal@education.gov.il 4 600 6500261 ספוואן עלי

 252 כניסה tatianasa@education.gov.il 6500392 ספיר טטיאנה 

 203 כניסה thereseis@education.gov.il 6500203 עיסא תריז 

 rotemam@education.gov.il 1 352 6500245 עמיר רותם 

 mohanaor@education.gov.il 1 362 6500394 עראבי מוהנא 

 
 
 
 
 

mailto:meiravmaz@education.gov.il


 מידעון מחוזי  תשע"ז

47 

 

 

 אלפון עובדי מינהל
 

טלפון  שם
משרדב  

אלקטרונידואר   חדר קומה 

 252 כניסה estherfl@education.gov.il 6500214 פליק אתי 

 talipa@education.gov.il 3 558 6500343 פרטוש טלי 

 adipe@education.gov.il 1 309 6500234 פרץ עדי 

 evaze@education.gov.il 1 360 6500107 צנטנר אוה 

 203 כניסה hadika@education.gov.il 6500204 קדור האדי 

 neomiko@education.gov.il 1 302 6500238 קוסקוף נעמי 

 sagitro@education.gov.il -1 109 6500152 ראש שגית 

 efratre@education.gov.il -1 110 6500211 רגב אפרת  

 talro@education.gov.il 1 300 6500235 רוזנצוייג טלי 

 eatedalta@education.gov.il 2 458 6500114 שומרי טרביה איעתדאל 

 204 כניסה rachelsho@education.gov.il 6500201 שוקרון רחל 

 wafeeksh@education.gov.il 4 612 6500195 שיבל ופיק 

 ronate@education.gov.il 1 356 6500231 רונה   תהילים

 
 
 
 

 

mailto:estherfl@education.gov.il
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