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 להלן דרכי ההתקשרות עם המחוז    
 

-44 - : מוקד שירות טלפוני, א      ., לפניות ובירורים בכל נושא44-4444054, 4444054

  0:44-00:44ה', בין השעות -בימים א' :שעות פעילות המוקד        
 

  //:hinuch.education.gov.il/slznet/http – ב מערכת מש"ל    

 אינדקס השירותים של משרד החינוך באינטרנט.       
 המגוונים שנותן משרד החינוך לעובדי ההוראה וכן מפנה  השירותיםהמערכת מאפשרת זמינות ונגישות אל המידע בדבר         
 אותו אל הגורם המטפל.        

  
 

 

 קבלת קהל: .ג
 

 עובדי המינהל והפיקוח יקבלו קהל כמפורט להלן:
 

 

 

 עבודה מתוקשבת ומאובטחת לעובדי ההוראה. סביבת   - יונת דוארד. 
                        .לכתובת דוא"ל אישית שמשרד החינוך פתח עבורו מתבצעת באמצעות "יונת דואר" התקשרות המחוז לעו"ה                   

 

 אתר מחוז הצפוןה. 
 

tion.gov.il/EducationCMS/UNITS/tzafonhttp://cms.educa 

)השערים יסגרו בשעה  05:44-00:44 יום ב'
03:54.) 

05:44-04:44 

למנהלי בתי"ס בלבד,  05:44-04:44 יום ד'
 בתיאום מראש.

 אוגוסט בלבד ובתיאום מראש.-בחודשים יולי 05:44-04:44

לכלל עו"ה )השערים  04:44-00:44 
 (.03:54יסגרו בשעה 

 

http://hinuch.education.gov.il/slznet/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tzafon
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tzafon
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לצמיחה מתמדת של ההון האנושי הפועל במחוז המושתתת על תרבות ארגונית של איכות ומצוינות  

 לצורך שיפור מתמיד והשגת תוצאות מעולות.

  

שטיפוח מנהיגות איכותית מעוררת השראה, מובילה ואחראית בקרב בעלי העניין: תלמידים, מנהלים, 

ועובדי מינהל, מעצימה את תחושת השייכות, הסולידאריות החברתית, המעורבות מפקחים, סגלי חינוך 

והתרומה לחברה ולמדינה, מטפחת ערכים עליהם מושתתת חברת מופת ומפתחת יחסי גומלין בין 

 .קיימא-האדם לסביבה מתוך מודעות ואחריות לקידום אורח חיים בריא ופעיל וליצירת עתיד בר

 

להעצמה של מנהיגות חינוכית ערכית, לטיפוח הזיקה המשותפת למדינת ישראל ולערכיה, לפיתוח 

 דיאלוג בונה בין התרבויות השונות ולפיתוח זהות דמוקרטית ישראלית משותפת.

 

 

למתן זכות לכל ילד לחינוך, לידע, להשכלה רחבה ולפיתוח כישורים, יכולות ומיומנויות שיסייעו  -

 להשתלבותו בסביבה משתנה ובחברה מתקדמת. 

 וחדשנות.לטיפוח תרבות ארגונית המקדמת יצירתיות  -
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 א. מערכת החינוך תחזק את החינוך לערכים ציוניים,  יהודיים, דמוקרטים וחברתיים

       ב. מערכת החינוך תחתור לקידום המצוינות, לשיפור ההישגים והאיכות החינוכית ולצמצום 

 הפערים החברתיים      

  ג. מערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה יותר, תשרת את צרכי הפרט ואת צרכיה המשתנים 

 של מדינת ישראל      
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 (לחזון המחוזו מערכת החינוך ליעדי)בהלימה 

 . העמקת החינוך לערכים1

 . הגברת המודעות, האחריות והתרומה למען קיימות הסביבה ולאורח חיים פעיל ובריא2

 . מניעת אלימות ועיצוב אקלים  חינוכי מיטבי3

 . שיפור ההישגים הלימודיים4

 . קידום החינוך למצוינות, לחדשנות וליזמות5

 . הרחבת יכולת ההכלה6

 . צמצום פערים לימודיים וחברתיים, הגברת כח ההתמדה וטיפול בילדים ובנוער בסיכון7

 . פיתוח ההון האנושי לצורך השבחת איכות ההוראה, הניהול, ההדרכה והפיקוח8

 21-ינוך והתאמתה למאה    ה. תקשוב מערכת הח9

 מדעי והעמקת הקשר עם התעשיה–. קידום החינוך הטכנולוגי11

 . מיסוד תרבות של תהליכי בקרה, הערכה ומשוב11

 . טיפוח מצוינות ארגונית ושיפור איכות השירות12

 . היערכות מערכת החינוך לחירום13
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 משרד החינוך מחוז הצפון

 (המחוזוליעדי לחזון , בהלימה למטרות ויעדי מערכת החינוך)

את כל בתי הספר מחייבים

 העמקת החינוך לערכים. 1

 ובריא. הגברת המודעות, האחריות והתרומה למען קיימות הסביבה ולאורח חיים פעיל 2
 . מניעת אלימות ועיצוב אקלים  חינוכי מיטבי3
 . שיפור ההישגים הלימודיים4
 . קידום החינוך למצוינות, לחדשנות וליזמות5
 . הרחבת יכולת ההכלה6
 . צמצום פערים לימודיים וחברתיים, הגברת כח ההתמדה וטיפול בילדים ובנוער בסיכון7
 הלמידה והניהול. פיתוח ההון האנושי לצורך השבחת איכות ההוראה, 8
 21-. תקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה    ה9

 מדעי והעמקת הקשר עם התעשיה–. קידום החינוך הטכנולוגי11
 . מיסוד תרבות של תהליכי בקרה, הערכה ומשוב11
 השירות. טיפוח מצוינות ארגונית ושיפור איכות 12

 רכות מערכת החינוך לחירום. היע13

 עפ"י בחירתו יעדים יחודייםביה"ס רשאי להוסיף 
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 (וזהמחוליעדי לחזון , בהלימה למטרות ויעדי מערכת החינוך)  

 את כל גני הילדים ביםמחיי
 
 . העמקת החינוך לערכים1

 . הגברת המודעות, האחריות והתרומה למען קיימות הסביבה ולאורח חיים פעיל ובריא2

 . עיצוב אקלים חינוכי מיטבי המונע אלימות3

 . קידום הישגים עפ"י תוכניות הליבה הקיימות, בהתאמה לרצף גילאי4

 ההכלה. צמצום פערים והרחבת יכולת 5

 . היערכות מערכת החינוך לחירום6

 

 

 

 את ייחודיות הגן יעד יחודי שיאפייןמנהלת הגן תבחר 
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 (המחוזוליעדי לחזון , למטרות ויעדי מערכת החינוךבהלימה )

 

 .      פיתוח ההון האנושי לצורך השבחת איכות ההוראה, הניהול וההדרכה1

 ת.       הטמעת המערכת למצוינות פדגוגית וארגוני2

 

 הגברת המודעות, האחריות והתרומה למען קיימות הסביבה ולאורח חיים פעיל ובריא

 

 מרכז הפסג"ה  רשאי להוסיף יעד שמאפיין את ייחודיותו.
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ממונה על 
 אגף שח"ר

 עדנה נודלמן

 

 

 
מנהל מינהל 
 חברה ונוער

 
 יוסי כיטוב

 

 
מחוזי   מפקח

 למגזר הדרוזי
 והצ'רקסי

 ג'לאל אסעד

 

 
 המחוזמפקח 

 למגזר הערבי
 

 אחמד בדראן

 

 
 -מפקח מתאם
 מגזר בדואי

 
 מוסא  חילף 

 

   
 מחמ"ד 

 
 חיים גבאי 

 

 

 
מרכז הפיקוח 

 המקצועי
   

 סלאמה סלימאן

 

 

 המחוזת מפקח
ומפקחת מגזר 

 ממ'   יהודי
 רחל שחם

 

 
מפקחי אגף 

 שח"ר

 

 

 
מפקחי מינהל 

 חברה ונוער

 

 

 
מפקחים מגזר 

 וצ'רקסי דרוזי
 

 

 
מפקחים מגזר 

 ערבי
 

 

 
 מפקחים

 מגזר בדואי
 

 

 
מפקחים 

 חמ"ד
 

 

 
מפקחים 
 מקצועיים

 

 

 
מפקחים 
 ורפרנטים

 

 

 

   מפקחת    
 חנ"מ ומתאמת

 אדלשטיין
 צילה

 

 
מפקחת 
 ומתאמת 
 ייעוץ חינוכי

 היאם טנוס 

 

 

פיתוח מפקחת 
 מקצועי עו"ה

 ענת כהן

 

 

 
 מרכזת ומתאמת

 גנ"י
 טובה הלוי

 

 

 מתאמת
 קליטה ועליה

אראלה 
 אשכנזי

 

 
פסיכולוגית 

 מחוזית
 חיה רביב     

 

 
הערכה 
 ומדידה

 מירה פליט

 

 

פסיכולוגיות 
 בכירות

מנהלי שירות ו
פסיכולוגי 

 )שפ"ח( חינוכי

 

 
ממונים על 
 קליטה ועליה

 

 

 
 מפקחות על 

   גני ילדים

 

 

 מנהלי מרכזי
פסג"ה,  מח' 
השתלמויות, 
רכזת הדרכה, 

 מדריכים

 

 
מפקחים על 

 הייעוץ

 

 

 
מפקחים על 

החינוך 
 המיוחד

 

 
זהירות 
 בדרכים

 מרגלית רטר

 

 ד"ר אורנה  שמחון
 מנהלת המחוז
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  מנהלת המחוז
 ד"ר אורנה שמחון

 סגנית מנהלת המחוז למינהל 

 חשבת יעל שטיינברג
 אווה צנטנר

מנהלת 
לשכת 
מנהלת 
  המחוז      
 שרה סבג

חשב 
 המשרד

 גף תקן 

 איריס  גנון 

מח' תקן 
 מוס"ח

הסעות גף 

 והצטיידות

 גנ"יוכא"ב ענף תקן 
 אפרת רגב

 גני ילדים

מחלקת ביטחון 
 ובטיחות 

 אודי בן יצחק

 בטיחות

 כא"בתחום 

 ג'מאל כבישי

מחלקת     
תנאי 
 שירות

ענף 
 גמלאות

            ס/מנהל 

 גף

ענף 
 כא"ב

אמרכלות מחוזית  מח' 

 ניסים כהן

    משאבי  ענף

 אנוש

ענף 
משאבים 
 חומריים

 מרכזיה

 נהגים

 מחסן

 

 תמריציםגף 

 מזל בן שמעון

 גדי הכט, , אושרי אייזן  : ומאגרי מידע מיחשוב  
 גדעון גולדשטיין יובל שטרן, 

 גדעון גולדשטיין  

 ארגוניתפנים  תקשורת  :טניה לוי

 ד"ר יפה אמסילי עיצוב אמנותי ועיצוב אתר המחוז:

 יעוץ משפטי: עו"ד בלה רדונסקי

 דוברות ופניות הציבור: דוד גורלי

 
 
 טלרים

 ארכיב 
 חדר משלוח

 תיקיון
 שכפול

יחידת איכות תכנון 
 ובקרה

 מיוסט הילה לנקרי
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מבקר 
 כספים

 וחשבונות
 

 חשבת המחוז 
 אווה צנטנר 

 ממונה תשלומים 

 סבינה אשרת
 מנהל תחום שכר

 רונה תהילים

 מזכירות 

 מנהלית

מרכז 

 משכורות

מרכז 

 משכורות

 
 

מרכז 

 משכורות

 

מרכז 
 משכורות

 

מרכז 
 תשלומים

 רכז תשלומים

מנהל ענף 

 תשלומים

רכז בכיר 
 )כספים(

מנהל ענף 
משכורות 

 תמריצים

מנהל ענף 
משכורות 

 תביעות

 מנהל ענף
 משכורת 

 רכזות בכירות
 משכורתל

 מנהל ענף

 משכורת

רכזות בכירות 

 למשכורות
 

  מנהלת המחוז
ד"ר אורנה שמחון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מנהלת המחוז 

מרכז 

 משכורות
 

 מרכז בכיר
  ענת לייזר
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 ד"ר אורנה שמחון, מנהלת המחוז 

  'סגנית מנהלת המחוז למינהליעל שטיינברגגב , 

 'גב' רחל שחם, מפקחת המחוז ומפקחת מגזר יהודי ממ 

 מחמ"ד ,מר חיים גבאי  

 למגזר הערביהמחוז מפקח  ,מר אחמד בדראן 

 למגזר הדרוזי והצ'רקסי ימפקח מחוז ,מר ג'לאל אסעד 

 מר מוסא חילף, מפקח מתאם  מיגזר בדואי 

 מר סלימאן סלאמה, מרכז הפיקוח המקצועי 

 מר יוסי כיטוב, מנהל מינהל חברה ונוער 

  'המחוזחשבת , אווה צנטנרגב 

 מר  ג'מאל כבישי , מנהל תחום כא"ב 

 גני ילדיםהפיקוח על מתאמת מפקחת  ,גב'  טובה הלוי 

  עו"ה פיתוח מקצועיגב' ענת כהן, מפקחת 

 מיוסט, מנהלת היחידה לאיכות, תכנון ובקרה -גב' הילה לנקרי 
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 טלפון    תפקיד שם העובד
 04משרד  ב

 פקס'   
 חדר קומה דואר אלקטרוני טלפון סלולרי (04)   

 ornasi@education.gov.il 6 446  4444543 4444046 מנהלת המחוז ד"ר שמחון אורנה

 yaelsh@education.gov.il 6 446 444-4606566 4444543 4444045 סגנית מנהלת המחוז למינהל שטיינברג יעל

 sarasa@education.gov.il 6 446 444-4606466 4444543 4444046 מנהלת הלשכה סבג  שרה

 ronitku@education.gov.il 6 446 444-4605430 4444543 4444045 בכירהרכזת לשכה  קציר רונית

 neomiko@education.gov.il 6 446 444-4606060 4444543 4444544 מזכירה בכירה קוסקוף נעמי

 saritoh@education.gov.il 6 446 444-4600640 4444543 4444046 מזכירה בכירה אוחיון שרית

 davidgo@education.gov.il 6 444 444-4606504 4444066 4444503 ונת"צ דובר המחוז גורלי דוד

 taniail@education.gov.il 6 444 444-4605044 4444066 4444503 ארגוניתפנים  תקשורת  לוי טניה

 yafaam@education.gov.il 4 440 444-4606644 4444605 4444630 עיצוב אמנותי ועיצוב אתר המחוז ד"ר אמסילי יפה
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 משרד החינוך מחוז הצפון

 

                                             

 

                                        

 טלפון שם העובד
 04במשרד  

 חדר קומה דואר אלקטרוני טלפון סלולרי 04 -פקס' 

 640 כניסה jamelka@education.gov.il 444-4600664 4444063 4444006 כא"ב  תחוםכבישי ג'מאל, מנהל 

 646 כניסה juditheei@education.gov.il 444-4606460 4444644 4444666 איילון יהודית

 644 כניסה michalco@education.gov.il 444-4606443 4444644 4444606 אבן צור מיכל

 ruthieit@education.gov.i 0- 004  444-4606004 4444664 4444606 איצקוביץ רותי

 644 כניסה galitba@education.gov.il  4444644 4444644    באור גלית

 645 כניסה judithca@education.gov.il 444-4606446 4444644 4444644 כהנא יהודית

 hayamo@education.gov.il 0- 004 444-4606654 4444664 4444663 מור יוסף חיה

 643 כניסה achmedma@education.gov.il 444-4606430 4444644 4444643 מנסור אחמד

 646 כניסה shoshanana@education.gov.il 444-4605440 4444644 44440060005 נחמן שושנה

 645 כניסה korinte@education.gov.il 444-4606353 4444644 4444064 ניר קורין

 doritsa@education.gov.il 0-  046 444-4606650 4444664 4444646 סעדה דורית

 645 כניסה thereseis@education.gov.il  444-4605464 4444644 4444645 עיסא תרז

 sagitro@education.gov.il 0-  046 444-4606400 4444046 4444664 ראש שגית

 645 כניסה hadika@education.gov.il  4444644 4444644 קדור האדי

 644 כניסה daliashw@education.gov.il 444-4606464 4444644 4444640 שוורץ דליה

 644 כניסה rachelsho@education.gov.il  444-4606365 4444644 4444640 שוקרון רחל

 643 כניסה wafeeksh@education.gov.il 444-3546434 4444644 4444664     שיבל ופיק

mailto:%20ruthieit@education.gov.il%20L
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 משרד החינוך מחוז הצפון   
 

                                                  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טלפון שם העובד
 04  במשרד

 חדר קומה דואר אלקטרוני טלפון סלולרי 04 -פקס' 

 644 כניסה efratre@education.gov.il 444-4606043 4444660 4444600 , מנהלת ענףאפרת רגב

 644 כניסה ilanach@education.gov.il 444-4606665 4444660 4444540 חסיד אילנה

 644 כניסה mirvatla@education.gov.il  444-4606434 4444660 4444604 לבאי מרוות
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 משרד החינוך מחוז הצפון

 
  

 טלפון    שם העובד      
 04במשרד  

 חדר קומה דואר אלקטרוני טלפון סלולרי  04 -פקס' 

 evaze@education.gov.il 0 544  4444644 4444043  צנטנר אוה

 ronitav@education.gov.il 0 546  4444644 4444636 אביטן רונית

 sabinaos@education.gov.il 0 544 444-4606440 4444640 4444656 אושרת סבינה

 sereenab@education.gov.il 0 546  4444604 4444530 אבו עטא סירין

 rutiea@education.gov.il 0 540 444-4605443 4444640 4444533 אדרי רותי

 vardited@education.gov.il 0 543 444-4605440 4444604 4444664 אדרעי ורדית

 avivaol@education.gov.il 0 544 444-4606344 4444604 4444654 אוליאל אביבה

 maliat@education.gov.il 0 545  4444640 4444653 אטדגי מלי

 miriamar@education.gov.il 0 544  444-4606400 4444604 4444660 אריאלי מרים

 miribu@education.gov.il 0 546 444-4606400 4444644 4444043 בורדיניק מירי

 tzahalabo@education.gov.il 0 544 444-4606046 4444640 4444546 בושרה צהלה

 sylviabl@education.gov.il 0 545 444-4606443 4444640 4444643 בלום סילביה

 oshratb@education.gov.il 0 545 444-4605060 4444640 4444534 בן ציון אושרת

 ayalaga@education.gov.il 0 544 444-4606030 4444604 4444656 אילהגביש 

 ilanagu@education.gov.il 0 540 444-4606433 4444604 4444655 גוטריימן אילנה

 lironda@education.gov.il 0 544  4444604 4444654 דוידוביץ לירון

 yuliada@education.gov.il 0 540  4444604 4444664 דסקלו יוליה

 meravha@education.gov.il 0 546 444-4606405 4444644 4444660 הרוש מירב

 lenaza@education.gov.il 0 540  4444604 4444654 זאמל לינא 

 veredza@education.gov.il 0 543  4444604 4444640 זרבל ורד
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 משרד החינוך מחוז הצפון   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 טלפון שם העובד
 04במשרד  

 חדר קומה  דואר אלקטרוני טלפון סלולרי 04 -פקס' 

 anatle@education.gov.il 0 545 444-4606305 4444640 4444504 לייזר ענת

 hagitmo@education.gov.il 0 543 444-4606334 4444640 4444640 מוסקוביץ חגית

 sandramo@education.gov.il 0 544  4444640 4444644 משקוביץ סנדרה

 estherma@education.gov.il 0 543 444-4606304 4444604 4444666 ממן אסתר

 mariask@education.gov.il 0 546 444-4606004 4444604 4444650 סקרבניק מריה

 mohanaor@education.gov.il 0 546 444-3546436 4444604 4444564 מוהנא עראבי

 rotemam@education.gov.il 0 546  4444640 4444644 עמיר רותם

 judithpe@education.gov.il 0 545  444-4605440 4444604 4444645 פרץ יהודית

 adipe@education.gov.il 0 546  4444640 4444654 פרץ עדי

 lilipe@education.gov.il 0 544 444-4606445 4444604 4444663 פרץ לילי

 talro@education.gov.il 0 544  4444604 4444654 רוזנצוויג  טלי

 soshsa@education.gov.il 0 540 444-4606663 4444604 4444634 שדה שושנה

 monicast@education.gov.il 0 540 444-4606434 4444640 4444646 שטיינברג מוניקה

 ronate@education.gov.il 0 544 444-4606404 4444644 4444650 תהילים רונה
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 משרד החינוך מחוז הצפון

 

 

 טלפון     שם העובד             
 04במשרד  

 חדר קומה דואר אלקטרוני טלפון סלולרי  04 -פקס' 

 irisga@education.gov.il 4 444 444-4606460 4444600 4444060 גנון איריס, מנהלת גף תקן

  טומסיס אטה
 והצטיידות  הקצאות  מנהלת גף הסעות,

4444064 4444600 444-4606400  etato@education.gov.il 4 446 

 munaja@education.gov.il 4 444  444-4606406 4444600 4444603 ג'השאן מונה

 veredmen@education.gov.il 4 445  4444600 4444044 מנס ורד

 yuliapa@education.gov.il 4 445 444-4606434 4444600 4444665 פנצנקו יוליה

 חדר קומה דואר אלקטרוני טלפון סלולרי  04 -פקס'  04במשרד   טלפון     שם העובד             
 mazalbe@education.gov.il 0- 043 444- 4606044 4444664 4444040 בן שמעון מזל

 טלפון שם העובד
 04במשרד  

 חדר  קומה  דואר אלקטרוני טלפון סלולרי 04 -פקס' 

 anatco@education.gov.il 5 444 444-4600606 4444540 4444543 של עו"ה מפקחת פיתוח מקצועי , ענת כהן

 yoninaav@education.gov.il 5 440 444-4606664 4444540 4444546 רכזת השתלמות בכירה-אביב יונינה

 etira@education.gov.il 5 446 444-4606664 4444540 4444544 רכזת השתלמות בכירה-רביד אתי

 talipa@education.gov.il 5 440 444-4606005 4444540 4445454 רכזת השתלמות בכירה-פרטוש טלי

 odelyael@education.gov.il 5 446  444-4606664 4444540 4444544 רכזת השתלמות -אלמליח אודליה

 oritya2@education.gov.il  5 440 444-3546354 4444540 4444600 רכזת הדרכה מחוזית-יערי אורית 
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 משרד החינוך מחוז הצפון   
 

 
 

 
                                                                     

 
 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טלפון     שם העובד               
 04במשרד  

 חדר קומה דואר אלקטרוני טלפון סלולרי  04 -פקס' 

 640 כניסה nisimcoh@education.gov.il 444-4606565 4444064 4444044 כהן ניסים, אמרכל

 646 כניסה heliiz@education.gov.il 444-4606035 4446534 4444044 אביה ארדיטי

 michaelbit@education.gov.il 0- 644 444-4605640  4444000 ביטון מיכאל

 043 -0  444-4606543  4444665 בן שושן שמעון

 yehielg@education.gov.il 0- 044 444-4606434  4444006 גורפל יחיאל

 640 כניסה  444-4606434  4444000 מרכזיה -דייפני שלומית 

 yaacovva@education.gov.il 0- 043 444-4606504  4444665 ונונו יעקב

 043 -0  444-4605060  4444665 חייט מוטי

 644 כניסה iritle@education.gov.il 444-4606004  4444605 לוי עירית

 danima@education.gov.il 0- 044 444-4605434 4444050 4444000 מדמון דני

 646 כניסה ronitmen@education.gov.il 444-4605430 4446534 4444604 יונקץ  רונית

 644 כניסה tatianasa@education.gov.il 444-4606046  4444604 ספיר טניה

 043 -0  444-4606566  4444665 עזרן ציון

 644 כניסה estherfl@education.gov.il 444-4606463  4444604 פליק אתי

 646 כניסה elianma@education.gov.il 444-4605463 4446534 4444600 מטר אליאן 

 644 כניסה    4444605 ברסלר ורד

 sarada@education.gov.il 6 443 444-4606666 4444605 4444004 פיקוח ממ' – לביא שירה-הוד

 eatedalta@education.gov.il 6 440  4444636 4444004 פיקוח ערבי-איעתדל טרביה 

 alaneco@education.gov.il 6 440 444-4606660 4444636 4444066 פיקוח ממ"ד –כהן אלן 
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 משרד החינוך מחוז הצפון

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 טלפון שם העובד             
 04במשרד  

 חדר קומה דואר אלקטרוני טלפון סלולרי  04 -פקס' 

 udibe@education.gov.il 4 406  444-4606544 4444044 4444064 בן יצחק אהוד, קב"ט

 roniba@education.gov.il 4 405  444-4606546 4444044 4444030 ברק רוני

 srafiq@education.gov.il 4 406 444-4606533 4444044 4444044 סעיד רפיק

 arielasa@education.gov.il 4 406 444-4606406 4444044 4444044 סבג אריאלה

 טלפון שם העובד             
 04במשרד  

 חדר קומה דואר אלקטרוני טלפון סלולרי  04 -פקס' 

 oshriiz@education.gov.il 0- 040 250-9577754 4444063 ראש יחידת מיחשוב אייזן אושרי

 gadihe@education.gov.il 6 446 446-5443000 4444036 מיחשוב המחוז  הכט גדי

 yuvalsht@education.gov.il 6 446 444-6000606 4444635 טכנאי חומרה שטרן יובל

 gideongo@education.gov.il 6 444 444-4604004 4444634 ניהול ידע ומאגרי מידע גולדשטיין גדעון

 טלפון שם העובד             
 04במשרד  

 חדר קומה דואר אלקטרוני טלפון סלולרי    04 -פקס' 

 ophirma@education.gov.il  4 444 444-4606644 14-8631453 מבקר מידן אופיר

 sfwanal@education.gov.il  4 444 444-4605634 4444640 מבקר ספואן עלי
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 משרד החינוך מחוז הצפון   
 

 

 

 

 
 

 טלפון שם העובד
 04במשרד  

 דואר  טלפון סלולרי
 אלקטרוני

 חדר קומה

 hilala@education.gov.il 4 403 444-4604404 4444044 מנהלת היחידה ,הילה לנקרי מיוסט

 revitalbl@education.gov.il 4 403  4444060 ממונה על האיכות, רויטל בלנדר

 irisga@education.gov.il 4 464 444-4606460 4444060 מובילת שירות, איריס גנון

 shmuelpo@education.gov.il 4 403  4444060 רכז בקרה, שמואל פולק
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 משרד החינוך מחוז הצפון
 
 
 
 

 

 טלפון המפקח/תשם 
 04במשרד  

 דואר  טלפון סלולרי
 אלקטרוני

 דרח  קומה

 rachelsh3@education.gov.il 6 444 444-4606434 4444004 רחל שחם, מפקחת מחוז ומפקחת מגזר יהודי ממ'

 chaimga@education.gov.il 6 444 4444606540 4444003 ד, מחמ"חיים גבאי

 ahmadba@education.gov.il 6 443 444-4606443 4444065 למגזר ערבי מפקח מחוז, אחמד בדראן

 jalalas@education.gov.il 6 440 444-4606444 4444566 למגזר דרוזי וצ'רקסי ימפקח מחוז,  ג'לאל אסעד

 musahi@education.gov.il 5 440 444-4606464 4444504 מוסא חילף, מפקח מתאם מגזר בדואי
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 משרד החינוך מחוז הצפון   
 

 
 טלפון המפקח/תשם   

 04במשרד  
 חדר קומה אלקטרוני דואר  טלפון סלולרי

 kameelab@education.gov.il 4 404 444-4606644 4444554 כמילדולה -אבו

 salomed@education.gov.il 6 644 444-4606344 4444640 אדרי שלום

 nabeelay@education.gov.il 4 403 444-4605464 4444060 ד"ר איוב נביל

 osnatey@education.gov.il 6 440 444-4605404 4444643 אסנת אייל

 jalalas@education.gov.il 6 440 444-4606444 4444566 אסעד ג'לאל

 yaelar@education.gov.il 6 445 444-4605636 4444644 אורן יעל –ארמה 

 erellaas@ education.gov.il 6 440 444-4605400 4444644 אשכנזי אראלה

 ahmadba@education.gov.il 6 443 444-4606443 4444065 בדראן אחמד

 michaelbo@education.gov.il 6 446 444-4606440 4444646 בונן מיכאל

 tarikja@education.gov.il 5 444 444-3546404 4444644 ג'ומאיס טארק

 zidanab@education.gov.il 4 460 444-4606404 4444500 ד"ר זידאן אבו זידאן

 rivkavi@education.gov.il 6 440 444-4606404 4444553 רבקהוישניה 

 hanaze@education.gov.il 6 444 444-4606403 4444646 זנו חנה

 tufikza@education.gov.il 4 403 444-4605540 4444066 זערורה תאופיק

 omarha@education.gov.il 5 445 151-6188957 4444040 ד"ר חג'וג' עומר

 khaledhi@education.gov.il 6 444 444-4605404 4444646 חאלד חיג'אזי

 musahi@education.gov.il 5 440 444-4606464 4444504 חילף מוסא

 ayakha@education.gov.il 4 464 4443546346 4444634 איה  חיראדין

 hammadtr@education.gov.il 5 445 444-4605460 4444505 ד"ר טרביה חמד

 hanikr@education.gov.il 5 446 444-4606000 4444630 כרידין האניד"ר 

 aminmu@education.gov.il 4 446 444-4606400 4444564 ד"ר מוקטרן אמין

      

javascript:main.compose('new',%20't=osnatey@education.gov.il')
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 משרד החינוך מחוז הצפון
  

 טלפון המפקח/תשם 
 04במשרד  

 חדר קומה אלקטרוני דואר  טלפון סלולרי

 iritme@education.gov.il 6 444 444-4606406 4444544 מלמד עירית

 dvorina@education.gov.il 6 446 444-4606546 4444644 נגר דבורי

 sabbahsa@education.gov.il 4 440 444-4606403 4444504 ד"ר סבאח סבאח

 yakovsa@education.gov.il 6 440 444-4606460 4444640 סעדה יעקב

 basemey@education.gov.il 4 403 444-4605464 4444066 עיאדאת באסם

 ibtesamaz@education.gov.il 5 440 444-4654644 4444565 ד"ר עזאיזה אבתיסאם

 haledaz@education.gov.il 4 466 444-4606455 4444564 ד"ר עזאיזה חאלד

 hanifa@education.gov.il 6 444 444-4606450 4444546 ד"ר פראג' האני

 yaakovsh@education.gov.il 6 446 444-4605436 4444540 שבות יעקב

      

 bruryas@education.gov.il 6 444 444-4600603 4444536 שמיאן ברוריה
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 משרד החינוך מחוז הצפון   
 

 

 

 טלפון המפקחתשם 
 04במשרד  

 חדר קומה אלקטרוני דואר  טלפון סלולרי

 fauziehab@education.gov.il 0- 044 444-4605403 4444046 אבו רנה פאוזיה

 claudiaos@education.gov.il  0- 040 444-4606404 4444535 אוסטרובסקי קלאודיה

 heniaba@education.gov.il 0- 040 444-4606404 4444045 ברא"ס הניה

 sanabak@education.gov.il 0- 044 444-4605544 4444046 בכרי   )עבד( סנא

 dalalba@education.gov.il 0- 046 444-4606064 4444044 בדרה דלאל

 efratba@education.gov.il 0- 040 444-4606446 4444446 ברק אפרת

 dganitne@education.gov.il 6 443 444-6660443 4444060 נאורני דגנית

 monirada@education.gov.il 0- 046 444-4606664 4444544 דאהר מונירה

 tovaha@education.gov.il 0- 045 444-4606464 4444043  מתאמת הפיקוח על גנ"י הלוי טובה,

 etafas@education.gov.il 0- 046 444-4605444 4444606 חואלד עטאף

 jassonkh@education.gov.il 0- 044 444-4605444 4444646 חטיב ג'וסון

 netato@education.gov.il 0- 043 444-4605063 4444003 טורם נטע

 ornama@education.gov.il  0- 044 444-4605445 4444040 ממן אורנה

 nayasp@education.gov.il 0- 044 444-4605444 4444603 ספדי ניהאיה

 ikhlassu@education.gov.il 0- 044 444-4606604 4444546 סיד אחמד אחלאס

 najwama@education.gov.il 0- 044 444-4605440 4444046 נג'וא סרוג'י

 najahao@education.gov.il 4 404 151-6181014 4444560 עומר נג'אח

 rashaat@education.gov.il 0- 044 444-4600663 4444646 עטאללה רשא
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 משרד החינוך מחוז הצפון
 

 

 

 

 

 

 טלפון המפקחתשם   
 04במשרד  

 חדר קומה  אלקטרוני דואר  טלפון סלולרי

 sohelaas@education.gov.il 0- 044 444-4600644 4444043 עספור סוהילה

 sanaal@education.gov.il 0- 044 444-4605534 4444506 עלאדין סנא

 ehabqa@education.gov.il 0- 046 444-4606043 4444044 קאסם איהאב

 anatke@education.gov.il    0- 044 444-4606604 4444045 קדם ענת

 tzivikco@education.gov.il 0- 040 444-4605000 4444044 קוסטא ציביק

 yaelko@education.gov.il 0- 040 444-4605344 4444606 קורן יעל

 esterke@education.gov.il 0- 043 444-3305500 4444536 קבלסון אסתר

 tzviash@education.gov.il 0- 046 444-4606064 4444044  שולרופר צביה

 orlysh3@education.gov.il 0- 045 444-4606606  4444040 שי אורלי
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 משרד החינוך מחוז הצפון   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טלפון המפקח/תשם 
 04במשרד  

 חדר קומה אלקטרוני דואר  טלפון סלולרי

 tzilaad@education.gov.il 5 444  444-4606444 4444504 מתאמת הפיקוח על החנ"מ , אדלשטיין צילה

 yaelbr@education.gov.il 5 444 444-4606400 4444646 ברם יעל

 marymu@education.gov.il 5 446 444-4600630 4444044 ימן מארי-מולא אבו

 ednaye@education.gov.il 5 440 444-4605455 4444563 יחיאלי עדנה

 bassemma@education.gov.il 5 444 444-4606454 4444564 מתא באסם

 fadyafa@education.gov.il 4 464  444-4606453 4444043  פלאח פאדיה  

 elsase@education.gov.il 5 444 444-4606460 4444500 הסשהם אל-שגב

 444-4606434 4444664 טובי סיגל -החנ"ממזכירת הפיקוח על 
 4444564פקס: 

sigaltu@education.gov.il 5 445 
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 משרד החינוך מחוז הצפון
 

 שם המפקח / הרפרנט / התחום אשכול
 בעל התפקיד

 טלפון
 משרד

 טלפון
 סלולרי

 דואר
 אלקטרוני

 חדר קומה

 

 dvorina@education.gov.il 6 446 050-6282359 4444644 נגר דבורי עברית לדוברי עברית

 hanifa@education.gov.il 6 444 444-4606450 4444546 ד"ר פראג' האני עברית לדוברי ערבית

 musahi@education.gov.il 5 440 444-4606464 4444504 חילף מוסא ערבית לדוברי ערבית

 orlynah@education.gov.il 4 403 444-3560640 4444505 נחום אורלי ערבית לדוברי עברית

 omimaka@education.gov.il 5 446  444-4605460 4444554 כלדאוי אומימה  מיגזר ערבי -אנגלית 

 yaacovawe@education.gov.il 4 464  444-3006060 4444550 וייס יעקובה מיגזר יהודי -אנגלית 

 yousefda@education.gov.il 5 404 444-4606040 4444633 יוסףדגש  מיגזר דרוזי -אנגלית 

 orlynah@education.gov.il 4 403 444-3560640 4444505 נחום אורלי סינית

 
 
 

 

 slimansa@education.gov.il 4 403 444-4605004 4444566 סלאמה סלימאן מתמטיקה

 rachelsh3@education.gov.il 6 444 444-4606434 4444004 שחם רחל מיגזר יהודי ובדואימדעים 

 elanitay@education.gov.il 5 446 446-6404553 4444560 אייזיק אילנית מיגזר יהודי  ובדואי-מדעים ביסודי

 rachelco2@education.gov.il  5 446 444-4604534 4444554 ד"ר כהן רחל מיגזר יהודי ובדואי-מדעים בחט"ב

 yafaam@education.gov.il 4 440 444-4606644 4444630 ד"ר אמסילי יפה מיגזר יהודי ובדואי-טכנולוגיה

 hammadtr@education.gov.il      5 445 444-4605460 4444505 ד"ר טרביה חמד מיגזר ערבי –מדע וטכנולוגיה ביסודי 

 חיפה מחוז shafeael@education.gov.il 444-4606466  שפיע אלג'מאל מיגזר ערבי-מדעים וטכנולוגיה בחט"ב

 hussamdi@education.gov.i 444-4605464 4433444 ד"ר דיאב חוסאם מיגזר ערבי-מדעים וטכנולוגיה בעי"ס
בבנין לב 

  העסקים 

 חיפה מחוז ibrahimak@education.gov.il 444-4606644 0456440 איברהים אכרם מדע וטכנולוגיה במיגזר הדרוזי

מרכזת צוות טכנולוגי והקשר עם 
 המיגזר השלישי והתעשיה

 henrietaac@education.gov.il 6 446 444-4605634 4444044 ד"ר אקרמן הנריטה

mailto:yaacovawe@education.gov.il
mailto:yaacovawe@education.gov.il
mailto:hammadtr@education.gov.il
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 nabeelay@education.gov.il 4 403 444-4605464 4444060 איוב נביל גיאוגרפיה

 tzukitsc@education.gov.il 5 440 444-4606040 4444664 שמידט צוקית אזרחות

 elibr@education.gov.il 4 404 444-3004436 4444644 ד"ר ברודרמן אלי אמנות

 rinagl@education.gov.il 4 404 444-3640404 4444604 גלסנר רינה מוסיקה

 alial@education.gov.il 4 460 444-4606440 4444506 אלמן עלי מורשת דרוזית

תרבות ישראל וחיים בחברה 
 משותפת

 tzukitsc@education.gov.il 5 444-4606040 4444664 שמידט צוקית
440 

 tovaha@education.gov.il 0- 045 444-4606464 4444043 הלוי טובה יסודי-חינוך קדם

 osnatey@education.gov.il 6 440 444-4605404 4444643 אייל אסנת חינוך יסודי

 rivkavi@education.gov.il 6 440 444-4606404 4444553 וישניה רבקה יסודי-חינוך על

 miralah@education.gov.il 4 465 444-4605564 4444566 להק מירה לתמורהאופק חדש ועוז 

 menachemna@education.gov.il 4 465 444-4606646 4444565 נדלר מנחם ניהול עצמי

 ahmadba@education.gov.il 6 443 444-4606443 4444065 בדראן אחמד תכנית ציל'ה

 erellaas@ education.gov.il 6 440 444-4605400 4444644 אשכנזי אראלה חברת מופת

 dvorina@education.gov.il 6 446 444-4606546 4444644 נגר דבורי למידה משמעותית

 yaakovsh@education.gov.il 6 446 444-4605436 4444540 שבות יעקב למידה משמעותית

 moshech@education.gov.il 6 444 444-4606653 4444634 חיימוביץ משה תיקשוב בהוראה

 rachelco2@education.gov.il  5 446 444-4604534 4444554 ד"ר כהן רחל תכנית סייבר

javascript:main.compose('new',%20't=osnatey@education.gov.il')
mailto:rivkavi@education.gov.il
mailto:moshech@education.gov.il
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 משרד החינוך מחוז הצפון
 

 
 
 

 שם המפקח / הרפרנט / התחום אשכול
 בעל התפקיד

 טלפון
 משרד

 טלפון
 סלולרי

 דואר
 אלקטרוני

 חדר קומה

 

 

 ornama@education.gov.il 0- 044 444-4605445 4444040 אורנהממן  חינוך לבריאות בגני ילדים

 nuritbe@education.gov.il 0- 043 4433354040 4444536 ברגר נורית-גיל חינוך לבריאות במוסדות חינוך

 hanaze@education.gov.il 6 444 444-4606403 4444646 זנו חנה התכנית למניעת עישון

 claudiaos@education.gov.il  0- 040 444-4606404 4444535 אוסטרובסקי קלאודיה ילדיםחינוך לקיימות בגני 

 elanitay@education.gov.il 5 446 446-6404553 4444560 אייזיק אילנית חינוך לקיימות בבתי ספר

 sohelaas@education.gov.il 0- 044 444-4600644 4444034 סוהילה  עספור חינוך לקיימות  גנ"י מגזר ערבי

 446 5  4443000046 4444560 אמסלם בתיה חוות חקלאיות

 aminmu@education.gov.il 4 446 444-4606400 4444564 ד"ר מוקטרן אמין חינוך גופני

 iritbe@education.gov.il 4 446 444-4600654 4444664 אירית ברקוביץ חינוך גופני

 yousefal@education.gov.il 4 440 444-4606464 4444660 ד"ר עלי יוסף חינוך גופני

 osnatka@education.gov.il 4 446  4444504 קרסנטי אסנת ספורט הישגי

 04 טרומי margalitre@education.gov.il 444-4606466 4444544 רטר מרגלית מרכזת -זהירות בדרכים 

 חיפה מחוז yosefabo@education.gov.il 4444606506  מוך יוסף אבו מיגזר ערבי –זהירות בדרכים 

 osnatey@education.gov.il 6 440 444-4605404 4444643 אסנת אייל בית ספר של הקייץ

 
 
 
 
 
 

javascript:main.compose('new',%20't=osnatey@education.gov.il')
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 משרד החינוך מחוז הצפון   
 

 
 
 
 
 

 
 

 שם המפקח / הרפרנט  התחום אשכול
 בעל התפקיד

 טלפון 
 משרד

 טלפון
 סלולרי 

 דואר 
 אלקטרוני

 חדר קומה

 תכנון,  –בודה מחוזית עתכנית 
 יישום ובקרה

 rachelsh3@education.gov.il 6 444 444-4606434 4444004 שחם רחל

 היחידה לתכנון איכות ובקרה
 

 yaelsh@education.gov.il 4 403 444-4606566 4444044 מיוסט הילה-לנקרי

 chaimga@education.gov.il 6 444 4444606540 4444003 גבאי חיים הערכת עובדי הוראה וניהול

 מדידת הישגים לימודיים 
 ותהליכים ארגוניים

 mirapa@education.gov.il  0- 043 444-4606644 4444530 פליט מירה

 anatco@education.gov.il 5 444 444-4600606 4444543 כהן ענת הכשרה ופיתוח מקצועי של עו"ה

 פיתוח מנהלים  
 קשר עם אבני ראש"ה -

 anatco@education.gov.il 5 444 444-4600606 4444543 כהן ענת

 הכשרת מנהלים 
 קשר עם אבני ראשה –

 yaelar@education.gov.il 444-4605636 4444644 אורן יעלי-ארמה
6 445 

 heniaba@education.gov.il 0- 040 444-4606404 4444045 ברא"ס הניה סטאג' בגני ילדים

 salomed@education.gov.il 6 644 444-4606344 4444640 אדרי שלום סטאג' בבתי ספר

,  6444תכנית אמירים, מצוינות 
 אקדמיה בתיכון

 menachemna@education.gov.il 444-4606646 4444565 נדלר מנחם
4 465 

 menachemna@education.gov.il 4 465 444-4606646 4444565 נדלר מנחם מחוננים ומצטיינים
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 משרד החינוך מחוז הצפון

      

 שם המפקח / הרפרנט / התחום אשכול
 בעל התפקיד

 טלפון
 משרד

 טלפון
 סלולרי

 דואר
 אלקטרוני

 חדר קומה

 

 osnatey@education.gov.il 6 440 444-4605404 4444643 אייל אסנת חינוך משלב

 claudiaos@education.gov.il  0- 040 444-4606404 4444535 אוסטרובסקי קלאודיה ניסוי ויזמות בגני ילדים

 bruryas@education.gov.il 6 444 444-4600603 4444536 שמיאן ברוריה ניסוי ויזמות בבתי ספר

 bruryas@education.gov.il 6 444 444-4600603 4444536 שמיאן ברוריה מרחבי בחירה מבוקרת

 

 hiamtan@education.gov.il 5 440 444-4606056 4444506 טנוס היאם מרכזת -טיפוח אקלים מיטבי 

 zviaza@education.gov.il 5 440 444-4606344 4444034 זמיר צביה מניעת שימוש בסמים ואלכוהול

 aminaom@education.gov.il 5 443 444-4606540 4444406 עמרי אמינה מניעת אובדנות

 

 rivka_or@walla.com 4 404 444-4663465 4444554 אור רבקה חינוך ביתי

 yakovsa@education.gov.il 6 440 444-4606460 4444640 סעדה יעקב מרכז -למידה התאמות ללקויי 

 iditva@education.gov.il 4 404 4446554334 4444036 ורדי אידית התאמות ללקויי למידה

 erellaas@ education.gov.il 6 440 444-4605400 4444644 אשכנזי אראלה מיגזר יהודי ממ' -תלמידים עולים 

 Barouhmi@education.gov.il 4 400 050-6288990 4444534 מיכאלי ברוך ממ"ד –תלמידים עולים 

 bassemma@education.gov.il 5 444 444-4606454 4444564 מתא באסם סייעות-חינוך מיוחד

 meirorna@walla.com 5 444 444-4606344 4444555 מאיר ארנה התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

 ednanu@education.gov.il 5 444  444-4606366 4444555 נודלמן עדנה ממונה מחוזית –אגף שח"ר 

 taln307@gmail.com 5 444 444-4600660 4444046 נסים טל-קרליץ מתאמת חט"ע מב"ר-אגף שח"ר

 rafita@education.gov.il 5 444 446-3545444 4444040 טפיארו רפי מתאם חט"ב-אגף שח"ר

 oraur@education.gov.il 5 444 444-4600640 4444040 אוריאל אורה אתגר, מח"טים ומפתנים-אגף שח"ר

 salahso@education.gov.il 5 444 444-4606444 4444046 סואעד סאלח ביקור סדיר-אגף שח"ר

javascript:main.compose('new',%20't=osnatey@education.gov.il')
mailto:hiamtan@education.gov.il
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 משרד החינוך מחוז הצפון   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 שם המפקח / הרפרנט / התחום אשכול
 בעל התפקיד

 טלפון
 דמשר

 טלפון
 סלולרי

 דואר
 אלקטרוני

 חדר קומה

 hiamtan@education.gov.il 5 440 444-4606056 4444506 טנוס היאם מיגזר ערבי ובדואי-ייעוץ חינוכי

 eliyahumi@education.gov.il 5 440 444-4606435 4444506 מזרחי אלי מיגזר יהודי-ייעוץ חינוכי

 iritme@education.gov.il 6 444 444-4606406 4444544 מלמד עירית יהודי מיגזר-ייעוץ חינוכי

 zviaza@education.gov.il 5 440 444-4606344 4444034 זמיר צביה מיגזר ממ"ד-ייעוץ חינוכי

 hagarbar@education.gov.il 5 404 444-4606464 4444554 בדר הג'ר מיגזר דרוזי-ייעוץ חינוכי

 aminaom@education.gov.il 5 443 444-4606540 4444406 עמרי אמינה מיגזר ערבי-ייעוץ חינוכי

 hayara@education.gov.il 4 404 444-4606430 4444504 רביב חיה פסיכולוגית מחוזית

 sharoname@education.gov.il 4 404 444-4606444 4444544 טל שרונה-מי פסיכולוגית בכירה מיגזר יהודי

 S aidaha@education.gov.il 4 404 444-4605450 4444544 עאידה חניף בושנאק דוברי ערבית –פסיכולוגית בכירה 

mailto:hiamtan@education.gov.il
mailto:zviaza@education.gov.il
mailto:aidaha@education.gov.il
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 chaimga@education.gov.il 6 444 4444606540 4444003 גבאי חיים ךמוסדות וצוותי חינו-פרס חינוך

 rachelsh3@education.gov.il 6 444 444-4606434 4444004 שחם רחל פרס חינוך לרשויות מקומיות

תקשורת פנים ארגונית, אתר 
 המחוז, רשתות חברתיות

 לוי טניה
4444503 

444-
4605044 

taniail@education.gov.il 
6 444 

 davidgo@education.gov.il 6 444 444-4606504 4444503 גורלי דוד דוברות וקשרי ציבור

 rachelsh3@education.gov.il 6 444 444-4606434 4444004 שחם רחל מידעון שנתי

 yafaam@education.gov.il 4 440 444-4606644 4444630 ד"ר אמסילי יפה  עיצוב אמנותי

 meirorna@walla.com 5 444 444-4606344 4444555 מאיר אורנה מרכזת -קשרי קהילה 

 hanikr@education.gov.il 5 446 444-4606000 4444630 ד"ר כרידין האני מיגזר ערבי –קשרי קהילה 

 tarikja@education.gov.il 5 404 444-3546404 4444644 ג'ואמיס טארק מיגזר בדואי –קשרי קהילה 

 zidanab@education.gov.il 4 460 444-4606404 4444500 חיראלדין איה מיגזר דרוזי –קשרי קהילה 

 michaelbo@education.gov.il 6 446 444-4606440 4444646 בונן מיכאל מיגזר ממ"ד –קשרי קהילה 

 04 טרומי igalle@education.gov.il 444-3330646 4444546 לוי  יגאל מינהל ח"ן –קשרי קהילה 

 4 טרומי avrahambe@education.gov.il  444-4606430 4444543 שושן אברהם-בן בני נוער מתנדבים

 aminmu@education.gov.il 4 446 444-4606400 4444564 מוקטרן אמין לאומי-שירות אזרחי

 gideongo@education.gov.il 6 444 444-4604004 4444634 גולדשטיין גידי ניהול ידע ומאגרי מידע

 gadihe@education.gov.il 6 446 446-5443000 4444036 הכט גדי מיחשוב

 yuvalsht@education.gov.il 6 446 444-6000606 4444635 שטרן יובל חומרה ותוכנה

 oshriiz@education.gov.il 0- 040 446-4433546 4444063 אייזן אושרי מטמיע תיקשוב

 yaelsh@education.gov.il 6 446 444-4606566 4444045 שטיינברג יעל ועדת אתיקה מחוזית

 yaelsh@education.gov.il 6 446 444-4606566 4444045 שטיינברג יעל טיפול בתלונות על הטרדה מינית
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 טלפון שם העובד
 04במשרד  

 דואר  טלפון סלולרי
 אלקטרוני

 חדר קומה

 כיטוב יוסי, 
 מנהל מינהל חברה ונוער 

4444046 444-4606406  yossephki@education.gov.il 5 טרומי 

 04 טרומי shlomo@education.gov.il  444-4606434 4444066 אבורמד שלמה

 05 טרומי fateenbe@education.gov.il 444-4605565 4444540 ביראני פטין

 4 טרומי avrahambe@education.gov.il  444-4606430 4444543 בן שושן אברהם

 0 טרומי bennyga@education.gov.il  444-4606436 4444046 גדות בנימין

 4 טרומי mordechayga@education.gov.il  444-4606400 4444543 גנץ מרדכי

 0 טרומי orlyye@education.gov.il 4443546404 4444045 אורלי ירוסלבסקי 

 6 טרומי avitalsg@education.gov.il 444-6434404 4444546 סגן אביטל–כהו 

 04 טרומי igalle@education.gov.il 444-3330646 4444545 לוי יגאל

 6 טרומי mohamedso@education.gov.il  444-4606546 4444544 סואעד מוחמד

 04 טרומי jamelav@education.gov.il  444-4606404 4444545 עבאס ג'מאל

 6 טרומי yudithfr@education.gov.il 444-4606436 4444004 פרדי יהודית

 4444544 להט לידיה
 44440000064פקס: 

444-4605440 
 

lidiala@education.gov.il 3 טרומי 
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 יגאל לוי אסתר קבלסו יעל קורן צילה אדלשטיין שלום אדרי אסנת אייל אדרישלום  בית שאן

 אורלי ירוסלבסקי אסתר קבלסון קלאודיה אוסטרובסקי יעל ברם חנה זנו אורן-יעל ארמה אורן-יעל ארמה גולן

 אורלי ירוסלבסקי ------- קלאודיה אוסטרובסקי יעל ברם ------- אסנת אייל אסנת אייל גליל עליון

 יגאל לוי צביה שולרופר אפרת ברק צילה אדלשטיין יעקב שבות אסנת אייל יעקב שבות גליל תחתון

 יגאל לוי אסתר קבלסון קלאודיה אוסטרובסקי צילה אדלשטיין מיכאל בונן אורן-יעל ארמה סבאח סבאח הגלבוע

 סגן-אביטל כהן טורםנטע  ציביק קוסטא יעל ברם יעקב שבות אורן-יעל ארמה יעקב שבות חצור הגלילית

 יגאל לוי דגנית נאורני הניה ברא"ס יעל ברם חנה זנו יעקב סעדה יעקב סעדה טבריה

 מוטי גנץ דגנית נאורני יעל קורן ------- מיכאל בונן יעקב סעדה יעקב סעדה יבנאל

 אורלי ירוסלבסקי ------- הניה ברא"ס יעל ברם ------- אסנת אייל אסנת אייל יסוד המעלה

 סגן-אביטל כהן דגנית נאורני אורלי שי צילה אדלשטיין חנה זנו אראלה אשכנזי אראלה אשכנזי יקנעם

 סגן-אביטל כהן ------- ענת קדם שהם-אלסה שגב ------- אראלה אשכנזי אראלה אשכנזי כפר ורדים

 יגאל לוי ------- אפרת ברק צילה אדלשטיין ------- אסנת אייל אסנת אייל כפר תבור

 אורלי ירוסלבסקי טורם נטע טובה הלוי שהם-אלסה שגב שלום אדרי דבורי נגר דבורי נגר כרמיאל

 אורלי ירוסלבסקי נטע טורם הניה ברא"ס יעל ברם ------- עירית מלמד עירית מלמד מבואות חרמון

 גנץמוטי  דגנית נאורני אפרת ברק עדנה יחיאלי חנה זנו עירית מלמד עירית מלמד מגדל העמק

 מוטי גנץ ------- הניה ברא"ס ------- ------- ------- ------- מגדל

 סגן-אביטל כהן נאורני דגנית אורלי שי צילה אדלשטיין חנה זנו אראלה אשכנזי אראלה אשכנזי מגידו

 מוטי גנץ שולרופר צביה ציביק קוסטא עדנה יחיאלי ------- ברוריה שמיאן ברוריה שמיאן מטה אשר

 יגאל לוי ------- אורנה ממן יעל ברם ------- אסנת אייל אסנת אייל מטולה

 סגן-אביטל כהן שולרופר צביה אורלי שי שהם-אלסה שגב ------- ברוריה שמיאן ברוריה שמיאן מעלה יוסף
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-מעלות
 תרשיחא

 סגן-אביטל כהן טורם נטע אורלי שי שהם-אלסה שגב שלום אדרי רבקה וישניה שלום אדרי

 אורלי ירוסלבסקי צביה שולרופר ציביק קוסטא יעל ברם שלום אדרי ברוריה שמיאן שלום אדרי מרום הגליל

 סגן-אביטל כהן קבלסון אסתר הניה ברא"ס שהם-אלסה שגב שלום אדרי אראלה אשכנזי אראלה אשכנזי משגב

 מוטי גנץ שולרופר צביה אורנה ממן שהם-שגבאלסה  שלום אדרי רבקה וישניה רבקה וישניה נהריה

 יגאל לוי קבלסון אסתר יעל קורן עדנה יחיאלי יעקב שבות דבורי נגר דבורי נגר נצרת עילית

 מוטי גנץ טורם נטע ענת קדם עדנה יחיאלי מיכאל בונן ברוריה שמיאן ברוריה שמיאן עכו

 יגאל לוי נאורני דגנית הניה ברא"ס צילה אדלשטיין ------- יעקב סעדה יעקב סעדה עמק הירדן

 יגאל לוי שולרופר צביה יעל קורן צילה אדלשטיין יעקב שבות אורן-יעל ארמה יעקב שבות עמק המעיינות

 יגאל לוי נאורני דגנית ענת קדם עדנה יחיאלי מיכאל בונן אורן-יעל ארמה אורן-יעל ארמה עמק יזרעאל

 מוטי גנץ קבלסון אסתר אפרת ברק צילה אדלשטיין יעקב שבות אסנת אייל אסנת אייל עפולה

 אורלי ירוסלבסקי טורם נטע ציביק קוסטא יעל ברם מיכאל בונן עירית מלמד עירית מלמד צפת

קלאודיה  יעל ברם חנה זנו אורן-יעל ארמה אורן-יעל ארמה קצרין
 אוסטרובסקי

 אורלי ירוסלבסקי קבלסון אסתר

 אורלי ירוסלבסקי טורם נטע אורנה ממן יעל ברם יעקב שבות איילאסנת  אסנת אייל קרית שמונה

 אורלי ירוסלבסקי קבלסון אסתר הניה ברא"ס יעל ברם ------- עירית מלמד עירית מלמד ראש פינה

 מוטי גנץ נאורני דגנית אפרת ברק צילה אדלשטיין ------- אראלה אשכנזי אראלה אשכנזי רמת ישי

 מוטי גנץ טורם נטע ציביק קוסטא שהם-אלסה שגב מיכאל בונן וישניהרבקה  מיכאל בונן שלומי
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 פיקוח פיקוח כולל מוכש"ר פיקוח כולל פיקוח מתכלל הרשות
 חינוך מיוחד

 פיקוח
 גנ"י  רשמיים

 פיקוח גנ"י מוכש"ר

 רשא עטאללה סנא עלאדין ימן-רי מולא אבואמ  עומר חג'וג' עומר חג'וג' סאלכא

 נג'אח עומר דלאל בדרה ימן-רי מולא אבואמ נביל איוב נביל איוב נביל איוב אעבלין

 ____ אבו רנא פאוזיה ימן-רי מולא אבואמ  סבאח סבאח סבאח סבאח בוסתן אל מרג'

 רשא עטאללה רשא עטאללה פאדיה פלאח  אבתסאם עזאיזה אבתסאם עזאיזה בענה

 נג'אח עומר נהאיה ספדי פאדיה פלאח  באסם עיאדאת באסם עיאדאת ג'דידה מכר

 ____ עטאף חואלד יעל ברם אבתסאם עזאיזה אבתסאם עזאיזה אבתסאם עזאיזה גוש חלב

 רשא עטאללה סנא בקרי ימן-רי מולא אבואמ  כרידיןהאני  האני כרידין דבוריה

 עטאף חואלד עטאף חואלד פאדיה פלאח  אבתסאם עזאיזה אבתסאם עזאיזה דיר אל אסד

 ____ סנא עלאדין באסם מתא  סבאח סבאח סבאח סבאח דיר חנא

 נהאיה ספדי נהאיה ספדי ימן-רי מולא אבואמ  עומר חג'וג' עומר חג'וג' טורעאן

 נג'אח עומר סוהילה עספור ימן-רי מולא אבואמ  תאופיק זערורה תאופיק זערורה טמרה

 נג'אח עומר סנא בקרי ימן-רי מולא אבואמ  עומר חג'וג' עומר חג'וג' יפיע

 נג'אח עומר דלאל בדרה ימן-רי מולא אבואמ  תאופיק זערורה תאופיק זערורה כאבול

 ___ סוהילה עספור ימן-רי מולא אבואמ  דולה - אבו כמיל דולה -אבו  כמיל כאוכב

 נג'אח עומר דלאל בדרה פאדיה פלאח חמד טרביה חמד טרביה חמד טרביה כפר יסיף

 רשא עטאללה סוהילה עספור ימן-רי מולא אבואמ האני כרידין האני כרידין האני כרידין כפר כנא

 נג'אח עומר נהאיה ספדי ימן-רי מולא אבואמ  האני כרידין האני כרידין כפר מנדא

 רשא עטאללה סוהילה עספור פאדיה פלאח  אבתסאם עזאיזה אבתסאם עזאיזה מג'דל כרום

 ____ דלאל בדרה עדנה יחיאלי  חמד טרביה חמד טרביה מזרעה

 עטאף חואלד עטאף חואלד עדנה יחיאלי האני פראג' אבתסאם עזאיזה אבתסאם עזאיזה מעיליא

 רשא עטאללה סנא בקרי ימן-רי מולא אבואמ  אחמד בדראן אחמד בדראן משהד

 נג'אח עומר סנא בקרי פאדיה פלאח  אבתסאם עזאיזה אבתסאם עזאיזה נחף
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 פיקוח פיקוח כולל מוכש"ר פיקוח כולל פיקוח מתכלל הרשות
 חינוך מיוחד

 פיקוח
 גנ"י  רשמיים

 פיקוח גנ"י מוכש"ר

 אחלאס סייד אחמד אחלאס סייד אחמד באסם מתא האני פראג' ח'אלד חג'אזי חג'אזי ח'אלד נצרת

 רשא עטאללה סנא עלאדין באסם מתא  ח'אלד עזאיזה ח'אלד עזאיזה סחנין

 סנא בקרי סנא בקרי באסם מתא האני פראג' סבאח סבאח סבאח סבאח עילבון

 אחלאס סייד אחמד פאוזיה אבו רנה ימן-רי מולא אבואמ  ח'אלד עזאיזה ח'אלד עזאיזה עילוט

 נג'אח עומר פאוזיה אבו רנה ימן-רי מולא אבואמ  עומר חג'וג' עומר חג'וג' עין מאהל

 רשא עטאללה עטאף חואלד באסם מתא  באסם עיאדאת באסם עיאדאת עראבה

 --- עטאף חואלד שהם-אלסה שגב  אבתסאם עזאיזה אבתסאם עזאיזה פסוטה

 נג'אח עומר סוהילה עספור פאדיה פלאח דולה -אבו כמיל דולה -אבו כמיל דולה -אבו כמיל ראמה

 אחלאס סייד אחמד סנא בקרי ימן-רי מולא אבואמ סבאח סבאח סבאח סבאח סבאח סבאח ריינה

 --- סנא בקרי באסם מתא  באסם עיאדאת באסם עיאדאת שעב

 נג'אח עומר פאוזיה אבו רנה ימן-רי מולא אבואמ חמד טרביה חמד טרביה חמד טרביה שפרעם

 רשויות מעורבות

 --- פאוזיה אבו רנה צילה אדלשטיין  סבאח סבאח סבאח סבאח הגלבוע

 --- דלאל בדרה עדנה יחיאלי  ח'אלד עזאיזה ברוריה שמיאן מטה אשר ) דנון(

 תרשיחא-מעלות
 )תרשיחא(

 --- עטאף חואלד שהם-אלסה שגב  ח'אלד חג'אזי שלום אדרי

 --- רשא עטאללה עדנה יחיאלי באסם עיאדאת באסם עיאדאת ברוריה שמיאן עכו
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 פיקוח פיקוח כולל פיקוח מתכלל הרשות
 חינוך מיוחד

 פיקוח
 גנ"י  רשמיים

 פיקוח 
 גנ"י מוכש"ר

 רשותי 
 מינהל ח"ן

 מוחמד סואעד נג'אח עומר נג'וא סרוג'י פאדיה פלאח אמין מוקטרן אמין מוקטרן אלבטוף

 מוחמד סואעד נג'אח עומר דלאל בדרה ימן-רי מולא אבואמ אמין מוקטרן אמין מוקטרן בועיינה נוג'ידאת

 מוחמד סואעד נג'אח עומר דלאל בדרה ימן-רי מולא אבואמ טארק ג'ואמיס טארק ג'ואמיס ביר אל מכסור

 מוחמד סואעד ---- דלאל בדרה ימן-רי מולא אבואמ מוסא ח'ילף מוסא ח'ילף בית זרזיר

 מוחמד סואעד ---- נג'וא סרוג'י ימן-רי מולא אבואמ אמין מוקטרן אמין מוקטרן בסמת טבעון

 מוחמד סואעד ---- נג'וא סרוג'י פאדיה פלאח טארק ג'ואמיס טארק ג'ואמיס טובא זנגריה

 מוחמד סואעד ---- נג'וא סרוג'י ימן-רי מולא אבואמ טארק ג'ואמיס טארק ג'ואמיס חג'ג'רה-טבאש-כעביה

 מוחמד סואעד רשא עטאללה נג'וא סרוג'י ימן-רי מולא אבואמ טארק ג'ואמיס טארק ג'ואמיס שיבלי

       רשויות מעורבות

 מוחמד סואעד ---- דלאל בדרה עדנה יחיאלי מוסא חילף ברוריה שמיאן מטה אשר )עראמשה(

 מוחמד סואעד ---- נג'וא סרוג'י שהם-אלסה שגב טארק ג'ואמיס אראלה אשכנזי משגב)כמאנה, סלאמה(

 שפרעם
 )חרוביה(

-פאוזיה אבו ימן-רי מולא אבואמ מוסא ח'ילף חמד טרביה
 רנה

----  
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 פיקוח פיקוח כולל פיקוח מתכלל הרשות
 חינוך מיוחד

 פיקוח רשותי פיקוח גנ"י
 מינהל ח"ן

 פאטין ביראני מונירה דאהר פאדיה פלאח איה חיראלדין איה חיראלדין אבו סנאן

 ג'מאל עבאס איהאב קאסם פאדיה פלאח ג'לאל אסעד ג'לאל אסעד בוקעתא

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

 פאטין ביראני מונירה דאהר פאדיה פלאח ג'לאל אסעד ג'לאל אסעד ג'וליס

 ג'מאל עבאס ג'וסון ח'טיב פאדיה פלאח זידאן אבו זידאן זידאן אבו זידאן חורפיש

 פאטין ביראני ח'טיב ג'וסון פאדיה פלאח איה חיראלדין איה חיראלדין ג'ת-יאנוח

 פאטין ביראני מונירה דאהר פאדיה פלאח נביל איוב נביל איוב ירכא

 ג'מאל עבאס איהאב קאסם פאדיה פלאח זידאן אבו זידאן זידאן אבו זידאן סמיע-כסרא

 ג'מאל עבאס מונירה דאהר צילה אדלשטיין זידאן אבו זידאן זידאן אבו זידאן כפר קמא

 ג'מאל עבאס ג'וסון ח'טיב פאדיה פלאח דולה -אבו כמיל דולה -אבו כמיל מג'אר

 ג'מאל עבאס איהאב קאסם פאדיה פלאח ג'לאל אסעד ג'לאל אסעד מג'דל שמס

 ג'מאל עבאס איהאב קאסם פאדיה פלאח נביל איוב נביל איוב מסעדה

 ג'מאל עבאס ג'וסון ח'טיב פאדיה פלאח איה חיראלדין איה חיראלדין סאג'ור

 ג'מאל עבאס איהאב קאסם פאדיה פלאח נביל איוב נביל איוב עג'ר

 ג'מאל עבאס איהאב קאסם פאדיה פלאח נביל איוב נביל איוב עין קניה

 ג'מאל עבאס מונירה דאהר פאדיה פלאח זידאן אבו זידאן זידאן אבו זידאן פקיעין

 רשויות מעורבות

עין אניה, )ריח מרום הגליל
 , עכברה(אל אסד

 ג'מאל עבאס ג'וסון ח'טיב יעל ברם איה חיראלדין שלום אדרי
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 הישובים שם המפקח/ת
 

 סוג פיקוח

שפרעם, אעבלין, כאבול, טמרה, שעב, עין מאהל, אכסאל, נצרת, יפיע, כפר כנא, ריינה,  היאם טנוס
זנגרייה, ואדי סלאמה, -מכר, כפר יאסיף, טובא-משהד, עילוט, כפר מנדר, עכו, ג'דידיה

נוג'ידאת, מ.א. אלבטוף, בית זרזיר, בוסמת טבעון, דנון, כמאנה, ואדי חמאם, בועיינה 
 , שיבלי, דבוריה, מוא"ז בוסתן אל מארג' )סולם. נין,טמרה, נאעורה כפר מצר(עראמשה

 ערבי ובדואי

שמונה, מ.א. גליל עליון, מ.א. גולן, קצרין, חצור, ראש פינה, צפת, מ.א.  מטולה, קרית אלי מזרחי
מבואות חרמון, טבריה, מ.א. גליל תחתון, כפר תבור, מ.א. עמק הירדן, בית שאן, כרמיאל, 

 מ.א. משגב, כפר ורדים, מעלות, מעונה, יסוד המעלה, מ.א. מרום הגליל

 יהודי ממ'

מ.א. מטה אשר, מ.א. עמק יזרעאל, נהריה, עכו, שלומי, רמת ישי, מ.א. עמק המעיינות,  עירית מלמד
 טבריה, יקנעם, מגדל העמק, נצרת עילית, עפולה, מ.א. מגידו, מ.א. גלבוע

 יהודי ממ'

צפת, בית שאן, קרית שמונה, הושעיה, שלומי, עכו, שדה אליהו, רחוב, כרמיאל, עפולה,  צביה זמיר
קצרין, מירון, מעלות, מגדל העמק, נהריה, טבריה, חצור, נצרת עילית,  חיספין, קשת,

 מורשת, לביא, הודיות, שדה יעקב 

 יהודי ממ"ד

אבו סנאן, בוקעתא, בית ג'ן, ג'וליס, ג'ת, חורפיש, יאנוח, ירכא, כסרא, סמייע, כפר קמא,  הג'ר בדר
 קניה, פקיעין, ריחאנייהמג'אר, מג'דל שמס, מסעדה, סאג'ור, ע'ג'ר, עין אל אסד, עין 

 דרוזי וצ'רקסי

גוש חלב, פסוטה, מעיליא, תרשיחא, דיר חנא, עראבה, סכנין, ראמה, בענה, דיר אל אסד,  אמינה עומרי
 מג'ד אל כרום, נחף, טורעאן, עילבון

 ערבי
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 ממונה מחוזי קידום נוער בני גדות

 ממונה מחוזי של"ח וידה"א שלמה אבורמד

 מנהל מרכז הדרכה מחוזי בלוחמי הגטאות אבישי מודעי

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

 מתאם מחוזי לפעולות מינהל חברה ונוער בחמ"ד מרדכי גנץ

 קהילתי חברה ונוער -ממונה חינוך חברתי בן שושן אברהם
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 kameelab@education.gov.il 4 404 444-4606644 4444554 כמילדולה -אבו

 marymu@education.gov.il 5 446 444-4600630 4444044 אבו ימן מולא מארי 

 fauziehab@education.gov.il 0- 044 444-4605403 4444046 אבו רנה פאוזיה

 חיפה מחוז yosefabo@education.gov.il    444-4606506       אבו מוך יוסף
 sereenab@education.gov.il 0 546  4444530 עטא  סירין -אבו

 04 טרומי shlomo@education.gov.il 444-4606434 4444066 אבורמד שלמה

 yoninaav@education.gov.il 5 440 444-4606664 4444546 אביב יונינה

 644 כניסה michalco@education.gov.il 444-4606443 4444606 אבן צור מיכל

 tzilaad@education.gov.il 5 444 444-4606444 4444504 אדלשטיין צילה

 rutiea@education.gov.il 0 540 444-4605443 4444533 אדרי רותי

 salomed@education.gov.il 6 644 444-4606344 4444640 אדרי שלום

 vardited@education.gov.il 0 543 444-4605440 4444664 אדרעי ורדית

 saritoh@education.gov.il 6 446 444-4600640 4444444 שריתאוחיון 

 avivaol@education.gov.il 0 544 444-4606344 4444654 אוליאל אביבה

 claudiaos@education.gov.il 0- 040 444-4606404 4444535 אוסטרובסקי קלאודיה

 rivka_or@walla.com 4 404 444-4663465 4444554 אור רבקה

 oraur@education.gov.il 5 444 444-4600640 4444040 אוריאל אורה

 sabinaos@education.gov.il 0 544 444-4606440 4444656 אושרת סבינה

 maliat@education.gov.il 0 546  4444653 אטדגי מלי

  מחוז חיפה ibrahimak@education.gov.il 444-4606644 0456440 איברהים אכרם

 elanitay@education.gov.il 5 446 444-6404553 4444560 אייזיק אילנית
 nabeelay@education.gov.il 4 403 446-4605464 4444604 ד"ר איוב נביל 

 oshriiz@education.gov.il 0- 040 446-4433546 4444063 אייזן אושרי

 646 כניסה juditheei@education.gov.il 444-4606460 4444666 איילון יהודית

 osnatey@education.gov.il 6 440 444-4605404 4444643 אסנת אייל

 ruthieit@education.gov.il 0- 004 444-4606004 4444606 איצקוביץ רותי
 

javascript:main.compose('new',%20't=osnatey@education.gov.il')
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 חיפה מחוז shafeael@education.gov.il 4444606466  שפיע אלג'מאל

 alial@education.gov.il 4 460 444-4606440 4444506  אלמן עלי 

 odelyael@education.gov.il 5 446  444-4606664 4444544 אלמליח אודליה

 yafaam@education.gov.il 4 440 444-4606644 4444630 ד"ר אמסילי יפה 

 446 5  444-3000046 4444560     אמסלם בתיה

 jalalas@education.gov.il 6 440 444-4606444 4444566 אסעד ג'לאל

 henrietaac@education.gov.il 6 446 444-4605634 4444044 ד"ר אקרמן הנריטה 

 646 כניסה heliiz@education.gov.il 444-4606035 4444044 ארדיטי אביה

 miriamar@education.gov.il 0 544  444-4606400 4444660 אריאלי מרים

 yaelar@education.gov.il 6 445 444-4605636 4444644 אורן יעל –ארמה 

 erellaas@education.gov.il 6 440 444-4605400 4444644 אשכנזי אראלה

 645 כניסה galitba@education.gov.il  4444064 באור גלית

 hagarbar@education.gov.il 5 404 444-4606464 4444554 בדר הג'ר

 ahmadba@education.gov.il 6 443 444-4606443 4444065 בדראן אחמד

 dalalba@education.gov.il 0- 046 444-4606064 4444044 בדרה דלאל

 michaelbo@education.gov.il 6 446 444-4606440 4444646 בונן מיכאל

 miribu@education.gov.il 0 546 444-4606400 4444043 בורדיניק מירי

 tzahalabo@education.gov.il 0 544 444-4606046 4444546 בושרה צהלה

 michaelbit@education.gov.il 0- 644 444-4605640 4444000 ביטון מיכאל

 05 טרומי fateenbe@education.gov.il 444-4605535 4444540 ביראני פטין

 sanabak@education.gov.il 0- 044 444-4605544 4444046 בכרי   )עבד( סנא

 sylviabl@education.gov.il 0 545 444-4606443 4444643 בלום סילביה

 revitalbl@education.gov.il 4 403  4444060     בלנדר רויטל  

 udibe@education.gov.il 4 406  444-4606544 4444064 בן יצחק אהוד

 oshratb@education.gov.il 0 545 444-4605060 4444534 בן ציון אושרת

 4 טרומי avrahambe@education.gov.il  444-4606430 4444543 בן שושן אברהם

 simonbn@education.gov.il 0- 043  444-4606543 4444665 בן שושן שמעון

 mazalbe@education.gov.il 0- 043  444-4606044 4444040 בן שמעון מזל
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 heniaba@education.gov.il 0- 040 444-4606404 4444045 ברא"ס הניה

 elibr@education.gov.il 4 404 444-3004436      4444644 ד"ר ברודרמן אלי

 moshebr@education.gov.il 4 400 444-4606463 4444030 בריהון משה

 644 כניסה   4444605 ברסלר ורד

 yaelbr@education.gov.il 5 444 444-4606400 4444646 ברם יעל

 roniba@education.gov.il 4 405 444-4606546 4444030 ברק רוני

 efratba@education.gov.il 0- 040 444-4606446 4444544 ברק אפרת

 iritbe@education.gov.il 4 446 444-4600654 4444664 ברקוביץ  אירית

 chaimga@education.gov.il 6 444 4444606540 4444003 גבאי חיים
 ayalaga@education.gov.il 0 544 444-4606030 4444656 גביש אילה

 0 טרומי bennyga@education.gov.il 444-4606436 4444046 גדות בנימין

 munaja@education.gov.il 4 444 444-4606406 4444603 ג'השאן מונה

 ilanagu@education.gov.il 0 540 444-4606433 4444655 גוטריימן אילנה

 tarikja@education.gov.il 5 444 444-3546404 4444644 ג'ומאיס טארק
 gideongo@education.gov.il 6 444 444-4604004 4444634 גולדשטיין גדעון

 davidgo@education.gov.il 6 444 444-4606504 4444503 גורלי דוד

 yehielg@education.gov.il 0- 044 444-4606434 4444006 גורפל יחיאל

 nuritbe@education.gov.il 0- 043 443-3354040 4444564 ברגר נורית –גיל 

 rinagl@education.gov.il 0- 043 444-3640404 4444604 גלסנר רינה

 irisga@education.gov.il 4 444 444-4606460 4444060 גנון איריס

 4 טרומי mordechayga@education.gov.il 444-4606400 4444543 גנץ מרדכי

 monirada@education.gov.il 0- 046 444-4606664 4444544 דאהר מונירה

 yousefda@education.gov.il 5 404 444-4606040 4444633 דגש יוסף

 lironda@education.gov.il 0 544  4444654 דוידוביץ לירון

בנין לב  hussamdi@education.gov.il 444-4605464 4433444 ד"ר דיאב חוסאם 
 העסקים

 

  כניסה  444-4606434 4444000 דייפני שלומית 

 yuliada@education.gov.il 0 540  4444664 דסקלו יוליה

 gadihe@education.gov.il 6 446 446-5443000 4444036 הכט גדי

mailto:yaelbr@education.gov.il
mailto:roniba@education.gov.il
mailto:efratba@education.gov.il
mailto:iritbe@education.gov.il
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 sarada@education.gov.il 6 443 444-4606666 4444004 הוד לביא שירה

 tovaha@education.gov.il 0- 045 444-4606464 4444043 הלוי טובה
 meravha@education.gov.il 0 543 444-4606405 4444660 מירבהרוש 

 tonihe@education.gov.il 3 557 444-4606346 4444544 הרשקוביץ טוני
 yaacovawe@education.gov.il 4 464 444-3006060 4444550    וייס יעקובה

 rivkavi@education.gov.il 6 440 444-4606404 4444553 וישניה רבקה
 yaacovva@education.gov.il 0- 043 444-4606504 4444665 ונונו יעקב

 iditva@education.gov.il 4 404 444-6554334 4444036 ורדי אידית
 lenaza@education.gov.il 0 540  4444654 זאמל לינא

 zidanab@education.gov.il 4 460 444-4606404 4444500 ד"ר זידאן אבו זידאן 
 hanaze@education.gov.il 6 444 444-4606403 4444646 זנו חנה

 zviaza@education.gov.il 5 440 444-4606344 4444034 זמיר צביה
 tufikza@education.gov.il 4 403 444-4605540 4444066 זערורה תאופיק

 veredza@education.gov.il 0 543  4444640 זרבל ורד
 jassonkh@education.gov.il 0- 044 444-4605444 4444646 ג'וסון חטיב

 etafas@education.gov.il 0- 046 444-4605444 4444606 חואלד עטאף
 khaledhi@education.gov.il 6 444 444-4605404 4444646 חג'אזי חאלד 

 omarha@education.gov.il 5 445 151-6188957 4444040 ד"ר חג'וג עומר
 043 -0  444-4605060 4444665 חייט מוטי

 moshech@education.gov.il 6 444 444-4606653 4444634 חיימוביץ  משה
 musahi@education.gov.il 5 440 444-4606464 4444504 חילף מוסא

 ayakha@education.gov.il 4 464 444-3546346 4444634 איה חיראדין
 S aidaha@education.gov.il 4 404 444-4605450 4444544 חניף  בושאנק עאידה 

 644 כניסה ilanach@education.gov.il 444-4606665 4444540 חסיד אילנה
 sigaltu@education.gov.il 5 445 444-4606434 4444664 טובי סיגל

      

      

mailto:yaacovawe@education.gov.il
mailto:yaacovawe@education.gov.il
mailto:rivkavi@education.gov.il
mailto:yaacovva@education.gov.il
mailto:lenaza@education.gov.il
mailto:zidanab@education.gov.il
mailto:zviaza@education.gov.il
mailto:tufikza@education.gov.il
mailto:veredza@education.gov.il
mailto:jassonkh@education.gov.il
mailto:etafas@education.gov.il
mailto:khaledhi@education.gov.il
mailto:moshech@education.gov.il
mailto:musahi@education.gov.il
mailto:aidaha@education.gov.il
mailto:ilanach@education.gov.il
mailto:sigaltu@education.gov.il
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 etato@education.gov.il 4 446 444-4606400 4444064 טומסיס אטה

 netato@education.gov.il 0- 043 444-4605063 4444003 טורם נטע

 hiamtan@education.gov.il 5 440 444-4606056 4444506 טנוס היאם

 hammadtr@education.gov.il      5 445 444-4605460 4444505 ד"ר טרביה חמד 

 eatedalta@education.gov.il 6 440  4444004 טרביה איעתדל

 rafita@education.gov.il 5 444 446-3545444 4444040 טפיארו רפי

 646 כניסה ronitmen@education.gov.il 444-4605430 4444604 יונקץ רונית

 ednaye@education.gov.il 5 440 444-4605455 4444563 יחיאלי עדנה

 oritya2@education.gov.il  5 440 444-3546354 4444600 יערי אורית

 0 טרומי orlyye@education.gov.il 4443546404 4444045 ירוסלבסקי  אורלי

 alaneco@education.gov.il 6 440 444-4606660 4444066 כהן אלן 

 640 כניסה jamelka@education.gov.il 444-4600664 4444006 כבישי ג'מאל

 640 כניסה nisimcoh@education.gov.il 444-4606565 4444044 כהן ניסים

 anatco@education.gov.il 5 444 444-4600606 4444543 כהן ענת

 6 טרומי avitalsg@education.gov.il 444-4354644 4444546 סגן אביטל–כהו 

 rachelco2@education.gov.il  5 446 444-4604534 4444554 ד"ר כהן רחל

 645 כניסה judithca@education.gov.il 444-4606446 4444644 כהנא יהודית

 5 טרומי yossephki@education.gov.il 444-4606406 4444046 כיטוב יוסי

 omimaka@education.gov.il 5 446 444-4605460 4444554 כלדאוי אומימה

 hanikr@education.gov.il 5 446 444-4606000 4444630 ד"ר כרידין האני 

 644 כניסה mirvatla@education.gov.il 444-4606434 4444604 לבאי מרוות

 3 טרומי lidiala@education.gov.il 444-4605440 4444544 להט לידיה

 miralah@education.gov.il 4 465 444-4605564 4444566 להק מירה 

 04 טרומי igalle@education.gov.il 444-3330646 4444546 לוי יגאל

 taniail@education.gov.il 6 444  444-4605044    4444503 לוי טניה

 hilala@education.gov.il 4 403 444-4604404     4444044    לנקרי מיוסט הילה

 644 כניסה iritle@education.gov.il 444-4606004 4444605 לוי עירית

      

mailto:etato@education.gov.il
mailto:hiamtan@education.gov.il
mailto:hammadtr@education.gov.il
mailto:eatedalta@education.gov.il
mailto:ronitmen@education.gov.il
mailto:ednaye@education.gov.il
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 anatle@education.gov.il 0 545 444-4606305 4444504 לייזר ענת

 meirorna@walla.com 5 444 444-4606344 4444555 מאיר ארנה

 danima@education.gov.il 0- 044 444-4605434 4444000 מדמון דני

 hagitmo@education.gov.il 0 543 444-4606334 4444640 מוסקוביץ חגית

 aminmu@education.gov.il 4 446 444-4606400 4444564 ד"ר מוקטרן אמין 

 hayamo@education.gov.il 0- 004 444-4606654 4444663 מור יוסף חיה

 eliyahumi@education.gov.il 5 440 444-4606435 4444506 מזרחי אלי

 646 כניסה elianma@education.gov.il 444-4605463 4444600 מטר אליאן

 ophirma@education.gov.il  4 444 444-4606644 14-8631453 מידן אופיר

 sharoname@education.gov.il 4 404        444-4606444 4444544 טל שרונה-מי

 Barouhmi@education.gov.il 4 400 050-6288990 4444534 מיכאלי ברוך

 iritme@education.gov.il 6 444 444-4606406 4444544 מלמד עירית

 ornama@education.gov.il 0- 044 444-4605445 4444040 ממן אורנה

 estherma@education.gov.il 0 544 444-4606304 4444666 ממן אסתר

 veredmen@education.gov.il 4 445 444-4354644 4444044 מנס ורד

 643 כניסה achmedma@education.gov.il 444-4606430 4444643 מנסור אחמד

 bassemma@education.gov.il 5 444 444-4606454 4444564 מתא באסם

 dganitne@education.gov.il 6 443 444-6660443 4444060 נאורני דגנית

 dvorina@education.gov.il 6 446 050-6282359 4444644 נגר דבורי

 menachemna@education.gov.il 4 465 444-4606646 4444565 נדלר מנחם

 ednanu@education.gov.il 5 444 444-4606366 4444555 נודלמן עדנה

 orlynah@education.gov.il 4 403 444-3560640 4444505 נחום אורלי 

 644 כניסה shoshanana@education.gov.il 444-4605440 4444005 נחמן שושנה

 645 כניסה korinte@education.gov.il 444-4606353 4444064 ניר קורין

 sabbahsa@education.gov.il 4 440 444-4606403 4444504  ד"ר סבאח סבאח

 sarasa@education.gov.il 6 446 444-4606466 4444046 סבג  שרה

 arielasa@education.gov.il 4 406 444-4606406 4444044 סבג אריאלה
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 6 טרומי mohamedso@education.gov.il 444-4606546 4444544 סואעד מוחמד

 salahso@education.gov.il 5 444 444-4606444 4444046 סואעד סאלח

 ikhlassu@education.gov.il 0- 044 444-4606604 4444546 סייד אחמד אחלאס

 slimansa@education.gov.il 4 403 444-4605004 4444566 סלאמה סלימאן

 doritsa@education.gov.il 0-  046 444-4606650 4444646 סעדה דורית

 yakovsa@education.gov.il 6 440 444-4606460 4444640 סעדה יעקב

 srafiq@education.gov.il 4 406 444-4606533 4444044 סעיד רפיק

 nayasp@education.gov.il 0- 044 444-4605444 4444603 ספדי נהאיה

 sfwanal@education.gov.il  4 444 444-4605634 4444640 ספואן עלי

 644 כניסה tatianasa@education.gov.il 444-4606046 4444604 ספיר טניה

 mariask@education.gov.il 0 545 444-4606004 4444650 סקרבניק מריה

 najwama@education.gov.il 0- 044 444-4605440 4444046 נג'וא סרוג'י

 04 טרומי jamelav@education.gov.il 444-4606404 4444545 עבאס ג'מאל

 najahao@education.gov.il 4 404 151-6181014 4444560 עומר נג'אח

 ibtesamaz@education.gov.il 5 440 444-4654644 4444565 אבתסאם ד"ר עזאיזה

 haledaz@education.gov.il 4 466 444-4606455 4444564 ד"ר עזאיזה חאלד 

 043 -0  444-4606566 4444665 עזרן ציון

 rashaat@education.gov.il 0- 044 444-4600663    4444646    עטאללה רשא

 basemey@education.gov.il 4 403 444-4605464 4444066 עיאדאת באסם

 645 כניסה thereseis@education.gov.il 444-4605464 4444645 עיסא תרז

 sanaal@education.gov.il 0- 044 444-4605534 4444506 עלאדין סנא

 rotemam@education.gov.il 0 546  4444644 עמיר רותם

 yousefal@education.gov.il 4 440 444-4606464 4444660 ד"ר עלי יוסף 

 aminaom@education.gov.il 5 443 444-4606540 4444406 עמרי אמינה

 sohelaas@education.gov.il 0- 044 444-4600644 4444034 עספור סוהילה

 mohanaor@education.gov.il 0 544 444-3546436   4444564 עראבי מוהנא

 shmuelpo@education.gov.il 4 403  4444060    פולק שמואל
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 fadyafa@education.gov.il 4 464 444-4606453 4444043 פלאח פאדיה 

 mirapa@education.gov.il  0- 043 444-4606644 4444034 פליט מירה

 644 כניסה estherfl@education.gov.il 444-4606463 4444605 פליק אתי

 yuliapa@education.gov.il 4 445 444-4606434 4444665 פנצנקו יוליה

 hanifa@education.gov.il 6 444 444-4606450 4444546  ד"ר פראג' האני 

 6 טרומי yudithfr@education.gov.il 444-4606436 4444004 פרדי יהודית

 talipa@education.gov.il 5 440 444-4606005 4444546 פרטוש טלי

 judithpe@education.gov.il 0 545 444-4605440 4444645 פרץ יהודית

 adipe@education.gov.il 0 546  4444654 פרץ עדי

 lilipe@education.gov.il 0 544 444-4606445 4444663 פרץ לילי

 evaze@education.gov.il 0 544  4444043  צנטנר אוה

 ehabqa@education.gov.il 0- 046 444-4606043 4444044 קאסם איהאב

 esterke@education.gov.il 0- 043 444-3305500 4444536 קבלסון אסתר

 anatke@education.gov.il    0- 044 444-4606604 4444045 קדם ענת

 645 כניסה hadika@education.gov.il  4444644 קדור האדי

 tzivikco@education.gov.il 0- 040 444-4605000    4444044    קוסטא ציביק

 yaelko@education.gov.il 0- 040 444-4605344    4444606    קורן יעל

 neomiko@education.gov.il 6 446 444-4606060 4444544 קוסקוף נעמי

 ronitku@education.gov.il 6 446 444-4605430 4444045 קציר רונית

 taln307@gmail.com 5 444 444-4600660 4444046 ניסים טל קרליץ

 osnatka@education.gov.il 4 446  4444504     קרסנטי אסנת

 sagitro@education.gov.il 0-  046 444-4606400 6511051 ראש שגית

 hayara@education.gov.il 4 404 444-4606430 4444504 רביב חיה

 etira@education.gov.il 5 446 444-4606664 4444544 רביד אתי

 646 כניסה efratre@education.gov.il 444-4606043 4444644 רגב אפרת

 talro@education.gov.il 0 546  4444654 רוזנצוויג  טלי
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 04 טרומי margalitre@education.gov.il 444-4606466 4444544 רטר מרגלית

 yaakovsh@education.gov.il 6 446 444-4605436 4444540 שבות יעקב

 elsase@ education.gov.il 5 444 444-4606460 4444500 הסשהם אל-שגב

 soshsa@education.gov.il 0 540 444-4606663 4444634 שדה שושנה

 644 כניסה daliashw@education.gov.il 444-4606464 4444640 שוורץ דליה

 `tzviash@education.gov.il 0- 046 444-4606064 4444044 שולרופר צביה

 644 כניסה rachelsho@education.gov.il 444-4606365 4444640 שוקרון רחל

 rachelsh3@education.gov.il 6 444 444-4606434 4444004 שחם רחל

 yaelsh@education.gov.il 6 446 444-4606566 4444045 שטיינברג יעל 

 monicast@education.gov.il 0 543 444-4606434 4444646 שטיינברג מוניקה

 yuvalsht@education.gov.il 6 446 444-6000606 4444635 שטרן יובל

 orlysh3@education.gov.il 0- 045   444-4606606     4444040 שי אורלי

 643 כניסה wafeeksh@education.gov.il 444-3546434 4444664 שיבל ופיק

 ornasi@education.gov.il 6 446  4444046 ד"ר שמחון אורנה 

 bruryas@education.gov.il 6 444 444-4600603 4444536 שמיאן ברוריה

 tzukitsc@education.gov.il 5 440 444-4606040 4444664 שמידט צוקית 

 ronate@education.gov.il 0 546 444-4606404 4444040 תהילים רונה

      



 
 

 

             
54 

 משרד החינוך מחוז הצפון   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 (04מס' פקס' )   המחלקה                      
 

 4444543 המחוז תלשכת מנהל

 4444063 מנהל גף כא"ב

 444464404444664 גף כא"ב

 4444660 תקן וכא"ב גנ"י

 4444600 גף תקן והסעות

 4444664 גף תמריצים

 4444064 חשבת המחוז

 44446440444464004444604 גזברות

 4444064 אמרכל המחוז

 4446534 אמרכלות

 4444605 יהודי ממ'-מזכירות פיקוח

 4444636 חמ"ד-מזכירות פיקוח

 4444636 דוברי ערבית-מזכירות פיקוח

 4444564 חינוך מיוחד-פיקוחמזכירות 

 4444540 אגף שח"ר

 4444540 התפתחות מקצועית עו"ה

 444400004444064 מינהל חברה ונוער

 4444044 בטחון ובטיחות

 4444644 יחידת ביקורת

 4433450 מחלקה ערבית )בנין לב העסקים(
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: והגההאיסוף מידע 
 : והדפסה עריכה אמנותית עיצוב גרפיקה

 


