
 

 

 

 11.8.21-מעודכן ל



 
 

 

 
 

 EFQMהמערכת למצוינות ארגונית 

 משרד החינוך 

 מחוז הצפון 

 לשכת מנהלת המחוז 

 מדינת ישראל 

 

 
 

 4 ................................................................................................................................................................... משרד החינוך לשירות עובדי ההוראה 

 5 .................................................................................................................................................................................................. חזון מחוז הצפון 

 6 ................................................................................................................................................................ מטרות  ויעדי משרד החינוך ומחוז הצפון

 8 ....................................................................................................................................................................................................... מבנה ארגוני

 9 .................................................................................................................................................................................................... הנהלת המחוז 

 10 ........................................................................................................................................................................................ לשכת מנהלת המחוז 

 11 ............................................................................................................................................................................................. כוח אדם בהוראה 

 12 ............................................................................................................................................................................................ נ"י כוח אדם ותקן ג

 12 .............................................................................................................................................................................. גף תקן, רישום וחוק הפיקוח

 12 ..................................................................................................................................................................... תחום הסעות והקצאות מחוז הצפון 

 12 ........................................................................................................................................................................ מנהלת פניות ציבור וגף תמריצים

 13 ............................................................................................................................................................................................................ חשבות 

 15 ....................................................................................................................................................................................................... לוגיסטיקה

 15 .................................................................................................................................................................................................... משאבי אנוש 

 16 ...................................................................................................................................................... המחלקה להכשרה ולפיתוח מקצועי של עו"ה 

 16 .................................................................................................................................................................................................. מזכירות פיקוח 

 17 ..................................................................................................................................................................................... מחלקת בטחון ובטיחות 

 17 ................................................................................................................................................................................................... מחשוב ומידע 

 18 ................................................................................................................................................................................................... יחידת ביקורת

 18 ................................................................................................................................................................................... היחידה להערכה ומדידה 



 
 

 

 
 

 EFQMהמערכת למצוינות ארגונית 

 משרד החינוך 

 מחוז הצפון 

 לשכת מנהלת המחוז 

 מדינת ישראל 

 19 ............................................................................................................................................................................... היחידה לתכנון ואסטרטגיה

 20 ............................................................................................................................................................................................... מפקחים מגזריים

 21 ............................................................................................................................................................................................... מפקחים כוללים 

 23 ........................................................................................................................................................................................... גני ילדים פיקוח על 

 26 ................................................................................................................................................................................ פיקוח -מינהל חברה ונוער 

 27 .......................................................................................................................................................................... עובדי מנהל  מינהל חברה ונוער

 28 ................................................................................................................... מפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל תשפ"ב 

 37 .............................................................................................................................................. מפות פיקוח ברשויות במגזר היהודי שנה"ל תשפ"ב

 39 ......................................................................................................................... מפות פיקוח ברשויות במגזר הערבי כולל מעורבות שנה"ל תשפ"ב 

 41 ............................................................................................................................................. ות פיקוח ברשויות במגזר הבדואי שנה"ל תשפ"במפ

 42 ............................................................................................................... מפות פיקוח ברשויות במגזר הדרוזי כולל רשויות מעורבות שנה"ל תשפ"ב 

 43 ..................................................................................................................................................... מפקחים ומדריכים ליישום חוק החינוך המיוחד 

 44 ........................................................................................................................................................................................ מרכזי מניפות הדרכה 

 46 .............................................................................................................................................................. מדריכים מחוזיים ובעלי תפקידים במחוז 



 

4 

 

 שרד החינוך לשירות עובדי ההוראהמ
 

 : להלן דרכי ההתקשרות עם המחוז 

ות  עילפשעות  *6552  או 073-3983960: ן בטלפו לפניות  ובירורים בכל נושא  ארצי   מוקד שירות טלפוני  . א
 .  0733939000נתב מחוזי   .08:00-16:00ות ה' בין השע -המוקד: בימים א'

 LishkaNorth_Mail@education.gov.ilמייל לשכת המחוז:     •
 tluna@education.gov.il :תלונות הציבור נציבות •

 https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/PtichatPniya.aspx  פניה מקוונת: פתיחת  .ב
יעשה בתיאום  ע"י הפיקוח ויחידות המנהל השונות   )מקוונת, טלפונית או פרונטאלית( קבלת קהל* .ג

  https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/ZimunTorim.aspx:מראש בקישור
 

  שעות קבלת הקהל במחוז: 

 מפקחים  יחידות המינהל  ימים 

 13:00-16:00 13:00-17:30 ב'יום 

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

  לכלל עובדי ההוראה  15:00-17:30 

 *קבלת הקהל בכפוף להנחיות משרד הבריאות ולתו הסגול.  

 

 
 

 

 
 

  

mailto:LishkaNorth_Mail@education.gov.il
mailto:tluna@education.gov.il
https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/PtichatPniya.aspx
https://poh.education.gov.il/PniotVemokdeiSherut/Pages/ZimunTorim.aspx
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 חזון מחוז הצפון 
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 ויעדי משרד החינוך ומחוז הצפון טרות מ

 
למידה מצמיחה המעניקה ללומדים ערכים, ידע ומיומנויות לשגשוג -1מטרה   

 במציאות משתנה
 

 יישום כולל ורב גילי של שילוב ערכים, ידע, ומיומנויות בלמידה  -  איעד 

 מיטביכלים דיגיטליי הרחבת דרכי הלמידה, תוך דגש על למידה עצמאית ושיתופית ושילוב   - יעד ב

 קידום הערכה המשלבת ידע, מיומנויות וערכים  - גיעד 

 
 חיזוק החוסן ותחושת השייכות – 2מטרה 

 
 והצוות החינוכי  בקרב הלומדים( SEL)  קידום תפיסה ושיטות יישומיות ללמידה רגשית וחברתית – איעד 

 רגשיים וטיפוליים צמצום התנהגויות סיכון על כל הרצף, ומתן מענים  - ביעד 

 קידום מוגנות, מניעת אלימות ובריונות במוסדות החינוך ובמרחב הווירטואלי - גיעד 

 מיקוד ברווחה הנפשית, החוסן ותחושת המסוגלות של צוותי החינוך -יעד ד 

 קידום שותפות חינוכית עם ההורים והקהילה  - יעד ה 

 קידום אורח חיים בריא   -יעד ו 
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 ויעדי משרד החינוך ומחוז הצפון מטרות 

 
 פיתוח זהות ישראלית בתוך מרחב החיים המשותף במדינת ישראל - 3מטרה 

 פיתוח הזהות העצמית וערכי מורשת ייחודיים   - יעד א 

 חינוך לשותפות, סובלנות וערבות הדדית מתוך תחושת שייכות לקהילה ולחברה הישראלית  -יעד ב 

 ומעורבות, יזמות ומנהיגות באמצעות חינוך חברתי פיתוח אחריות   -יעד ג 

 

 

 הזדמנות שווה, הוגנות והכלה כמקדמות מוביליות חברתית - 4מטרה 
 

 צמצום מערכתי של פערים בהתאם למיפוי ולשלב הגיל - יעד א 

 הכלה ומתן מענים דיפרנציאליים לאוכלוסיות ייחודיות -יעד ב 

 ת מגדרית שוויונית החל מהגיל הרךקידום שוויון מגדרי וביסוס תרבו -יעד ג

 

 

 חיזוק וקידום צוותי החינוך - 5מטרה 
 

 קידום תהליכי למידה והתפתחות מקצועית של הצוות החינוכי   - יעד א 

 הרחבת הגמישות והבחירה למנהלים ולמורים  -יעד ב 
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   מבנה ארגוני
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 ז הנהלת המחו
 

 

 ד"ר אורנה שמחון, מנהלת המחוז  ❖

 , סגן מנהלת המחוזמאיר גבאימר  ❖

 מר אמיר מיכאל, מפקח המחוז ומפקח מגזר יהודי ממ'  ❖

 מחמ"ד   מר שלום אדרי, מ"מ ❖

 מר אחמד בדראן, מפקח המחוז למגזר הערבי  ❖

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

 מר מוסא חילף, מפקח מתאם מגזר בדואי  ❖

 סלימאן סלאמה, מפקח למתמטיקה ומרכז הפיקוח המקצועי מר  ❖

 מנהלת תחום חשבותגב' אווה צנטנר,  ❖

 מר ג'מאל כבישי , מנהל תחום כא"ב  ❖

 הקדם היסודי, מפקחת מתאמת הפיקוח על ברק -אטיה אפרת גב'  ❖

 , מפקחת מתאמת חינוך מיוחדאורנה קונקולגב'  ❖

 , מפקחת פיתוח מקצועי עו"ה  סיגלית גדולטרגב'  ❖

 מר בוריס ברודסקי, ממונה אגף שח"ר  ❖

 מנהל מינהל חברה ונוער  ברוכי מגל,מר  ❖

 מנהלת יחידת תכנון ואסטרטגיה ד"ר עדה גרינברג,  ❖

 גב' הדס ששון לרנר, ממונה על יחידת הערכה במחוז ❖
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 לשכת מנהלת המחוז 
 

 

 
 

 
 

 

 העובד שם תפקיד קומה חדר

 שמחון  אורנה ר"ד המחוז  מנהלת 2 402

 מאיר גבאי  למינהל  המחוז סגן מנהלת 2 402

 כרמית ניסן  מנהלת לשכה  2 402

 אירנה אברך  בכירה  לשכה רכזת 2 402

 הילה בר  בכירה  לשכה רכזת 2 402

 אופק שרף  רכזת לשכה בכירה  2 402

 שרון אביטל גולדהמר  צ "ונת המחוז רתדוב 2 404

 שיינפלד ענת  מתאמת פעולות המחוז  2 404

 מירב גבאי  מתאמת פעולות המחוז  2 404
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 כוח אדם בהוראה
 

 
 

  

 טלפון  אלקטרוני  דואר קומה חדר

 במשרד

 העובד שם

 ב "כא תחום  מנהל ,  כבישי מאל'ג gamelka@education.gov.il 073-3939001 כניסה  201

107 -1 ruthieit@education.gov.i 073-3939507  רותי איצקוביץ 

 יוסף אלקובי  yossefal@education.gov.il 073-3939008 כניסה  204

 ליהיא בוהדנא  lihibo@education.gov.il 073-3939002 כניסה  201

 מורן זינרייס  moranzi@education.gov.il 073-3939007 כניסה  4

 סיון לנקרי  sivansha@education.gov.il 073-3939013 כניסה  206

 יוסף  חיה מור  hayamo@education.gov.il 073-3939009 כניסה  204

 שושנה נחמן  shoshanana@education.gov.il 073-3939011 כניסה  205

108 -1 korinte@education.gov.il 073-3939538  קורין ניר 

 דורית סעדה  doritsa@education.gov.il 073-3939012 כניסה  206

107 -1 sagitro@education.gov.il 073-3939506 שגית ראש 

 דפנה רוזנפלד  dafnaro@education.gov.il 073-3939004 כניסה  203

 גלית רוזנפלד  galitba@education.gov.il 073-3939036 כניסה  203

 האדי קדור  hadika@education.gov.il 073-3939010 כניסה  205

 רחל שוקרון  rachelsho@education.gov.il 073-3939006 כניסה  207

mailto:gamelka@education.gov.il
mailto:ruthieit@education.gov.i
mailto:yossefal@education.gov.il
mailto:lihibo@education.gov.il
mailto:sivansha@education.gov.il
mailto:hayamo@education.gov.il
mailto:shoshanana@education.gov.il
mailto:korinte@education.gov.il
mailto:doritsa@education.gov.il
mailto:sagitro@education.gov.il
mailto:galitba@education.gov.il
mailto:hadika@education.gov.il
mailto:rachelsho@education.gov.il
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 ותקן גנ"י כוח אדם 

 
 גף תקן, רישום וחוק הפיקוח

 

 טלפון  סלולרי  טלפון אלקטרוני  דואר קומה חדר
  במשרד

 העובד שם

604 4 irisga@education.gov.il 050-6282698 073-3939407 נהלת תחום )תקן מוסדות  מ - גנון איריס
 חינוך מחוזי( 

605 4 saritoh@education.gov.il 050-5256427 073-3939408  מרכזת  )תקן מוסדות    –שרית אוחיון
 חינוך מחוזי ( 

 

 הסעות והקצאות מחוז הצפוןתחום 
 

 העובד שם סלולרי  טלפון אלקטרוני  דואר קומה חדר

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

 603 4 veredmen@education.gov.il 054-4831663 והקצאות הסעות ענף מנהלת  - מנס  ורד  

603 4    karinbu@education.gov.il  מרכזת בכירה הסעות והקצאות -  קארין בושרה 

                                   
 םוגף תמריצי פניות ציבורמנהלת 

 
 העובד שם טלפון  סלולרי  טלפון אלקטרוני  דואר קומה חדר

106 -1 mazalbe@education.gov.il 050-6289105 073-3939018  שמעון    בןמזל 

 טלפון  אלקטרוני  דואר קומה חדר

 במשרד

 העובד שם

110 -1 shoshanana@education.gov.il 073-3939011 ממונה צוות כ"א ומנהלת תקן גנ"ינחמן  נהשוש , 

109 -1 lilachsa@education.gov.i 073-3939510   גננות לילך סבג זאווי, מנהלת ענף כ"א 

109 -1 mirvatla@education.gov.il 073-3935909  מרוות לבאי, מנהלת ענף כ"א גננות 

mailto:irisga@education.gov.il
mailto:etato@education.gov.il
mailto:veredmen@education.gov.il
mailto:mazalbe@education.gov.il
mailto:shoshanana@education.gov.il
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 חשבות 
 

 חדר קומה דואר אלקטרוני  טלפון במשרד   שם העובד

 evaze@education.gov.il 1 360 073-3939130 מנהלת תחום חשבות  -צנטנראוה  

 miribu@education.gov.il 1 359 073-3939129 עו"ה במחוז -מרכזת שכר -בורדיניק מירי 

 ronate@education.gov.il 1 356 073-3939124 מנהלת תחום שכר עו"ה במחוז  - תהילים  רונה

 rutiea@education.gov.il 1 306 073-3939111 ראש צוות הדרכה  –אדרי רותי

 ronitav@education.gov.il 1 304 073-3939109 רונית אביטן 

 veredner@education.gov.il 1 309 073-3939118 ורד ויינר 

 sereenab@education.gov.il 1 307 073-3939113 סירין אבו עטא 

 dislenma2@education.gov.il 1 362 073-3939134 יודקביץ  דסלין 

 galitavr@education.gov.il 1 359 073-3939128 גלית אברהם 

 oshratb@education.gov.il 1 302 073-3939105 ראש צוות גננות  -אושרת  בן ציון  

 veredza@education.gov.il 1 301 073-3939104 ורד זרבל 

 talib@education.gov.il 1 307 073-3939112 טלי ביטון 

 miliav@education.gov.il 1 361 073-3939116 מילי שניידר 

 coralhav@education.gov.il 1 361 073-3939119 קורל חבר 

 meravha@education.gov.il 1 352 073-3939120 ראש צוות מורים  -מירב הרוש 

 soshsa@education.gov.il 1 363 073-3939136 שושנה שדה

 rotemam@education.gov.il 1 308 073-3939121 רותם עמיר 

 lenaza@education.gov.il 1 362 073-3939133 לינא זאמל 

 einavsa@education.gov.il 1 357 073-3939126 עינב סבג 

 
 
 

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

 

 

 

 חדר קומה דואר אלקטרוני  טלפון במשרד   שם העובד

 avivaol@education.gov.il 1 304 073-3939108 ראש צוות מורים  –אוליאל  אביבה

 estherma@education.gov.il 1 304 073-3939107 אסתר ממן 

 lironda2@education.gov.il 1 305 073-3939110 לירון דוידוביץ 

 snirpa@education.gov.il 1 361 073-3939115 שניר פריינטה 

 shirankn@education.gov.il 1 305 073-3939137 קנדלקר   שירן כהן

 ayalaga@education.gov.il 1 300 073-3939101 אילה גביש ראש צוות מורים 

 lilipe@education.gov.il 1 303 073-3939106 לילי פרץ 

 vardited@education.gov.il 1 301 073-3939103 ורדית אדרעי 

 tamartagt@education.gov.il 1 300 073-3939102 טמרטה גטהון 

 idanme@education.gov.il 1 307 073-3939131 עידן מלמד  

 maliat@education.gov.il 1 357 073-3939125 ראש צוות מורים  -מלי אלמליח  

 yuliada@education.gov.il 1 363 073-3939135 יוליה דסקלו 

 mohanaor@education.gov.il 1 357 073-3939127 י מוהנא עראב

 sandramo@education.gov.il 1 308 073-3939114 סנדרה משקוביץ 

 sylviabl@education.gov.il 1 354 073-3939123 דבורה  -סילביה בלום 

 258 כניסה  tzahalabo@education.gov.il 073-3939022 צהלה בושרה 

 259 כניסה  meiravmaz@education.gov.il 073-3939024 מירב מזור 

 259 כניסה  yuliapa@education.gov.il 073-3939023 יוליה ברכמן 

mailto:yuliapa@education.gov.il
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 לוגיסטיקה

 

 

 משאבי אנוש

 

 

 
 

 

  

 טלפון  סלולרי  טלפון דואר אלקטרוני  קומה חדר

  במשרד

 העובד שם 

מינהל לוגיסטי  מנהל תחום  –חגי  ישראלי hagaiis@education.gov.il 052-8907646 0733939505 כניסה  255
 נהג  -  דוד אדמקה davidad@education.gov.il 0528066085 0733939213 2- 206 מחוזי 

105 -1 michaelbit@education.gov.il 0506283261 0733939504 
 לוגיסטיקה - מיכאל ביטון 

206 -2 benda@education.gov.il 0508777656 0733939213 נהג  - בן דדון 

206 -2 guyba@education.gov.il 0544200966 0733939213 נהג  -גיא ברששת 

206 -2 mordehaiha@education.gov.il 0506283828 0733939213 נהג  -מוטי חייט 

 hagitel@education.gov.il 052-4605900 כניסה  262

 

 

תיאום ותקציבים  –חגית אלגרבלי לוי   

 ארכיב ודואר -  טניה ספיר tatianasa@education.gov.il 0506282109 0733939231 כניסה  252

 טלפון  סלולרי  טלפון דואר אלקטרוני  קומה חדר

  במשרד

 העובד שם 

 מנהל משא"ן   -מאיר ברקוביץ  meirber@education.gov.il 052-9258769 0733939015 כניסה  251

  רונית יונקץ ronityun@education.gov.il 050-6283071 0733939020 כניסה  257

   אליאן מטר elianma@education.gov.il 050-6283527 0733939033 כניסה  262

   מעין גושן maayango@education.gov.il 050-7690862 073-3939019 כניסה  256

mailto:hagaiis@education.gov.il
mailto:michaelbit@education.gov.il
mailto:mordehaiha@education.gov.il
mailto:meirber@education.gov.il
mailto:elianma@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 @education.gov.ilsigalg  052-5413636 073-3939341 ה "עו  של מקצועי פיתוח מפקחתגדולטר  סיגלית 

561 3 oritya2@education.gov.il 050-7362734 073-3939342 מחוזית  הדרכה רכזת - יערי אורית 

558 3 orul@education.gov.il 

 

 קורסים  אישור -בראונשטיין  אור  073-3939337 052-5203093

559 3 naamayi@education.gov.il 

 

 הדרכה - יחיא  נעמה 073-3939340 052-6724017

558 3 talipa@education.gov.il 050-6289183 073-3939338 לימוד  ושכר מענקים - פרטוש טלי 

559 3 odelyael@education.gov.il 050-6283161 073-3939339 והדרכה  אישי  מסלול - אלמליח אודליה 

  yaelka@education.gov.il   כניסה להוראה  - יעל קהתי 

  malinets10@gmail.com   תחום פיתוח מנהלים בראשית דרכם   - נץ מלי
 מהלך השקפה  –ריטה לוי    ritale@education.gov.il   ומפקחים 

  orlibar@gtzfonet.org    תומכי הוראה  –אורלי ברטוב 

  
מזכירות פיקוח

 טלפון אלקטרוני  דואר קומה חדר

 סלולרי 

 טלפון במשרד   פקס

 

 העובד שם

459 2 sarada@education.gov.il 0506289229 3939299-073 073-3939229 ממ פיקוח  –לביא-הוד שירה' 

458 2 eatedalta@education.gov.il 0506280257 073-3939298 073-3939227     טרביה - שומריאיעתדאל  

 , דרוזי ובדואי  ערבי פיקוח

458 2 tehilakap@education.gov.il 

 

 כלנית 

 
 פיקוח ממ"ד  –קפש תהילה  073-3939228 073-3939298

 

mailto:anatco@education.gov.il
mailto:oritya2@education.gov.il
mailto:orul@education.gov.il
mailto:naamayi@education.gov.il
mailto:talipa@education.gov.il
mailto:odelyael@education.gov.il
mailto:sarada@education.gov.il
mailto:eatedalta@education.gov.il
mailto:tehilakap@education.gov.il
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 ות לקת בטחון ובטיחמח

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ע מחשוב ומיד

                             
 
 
 
 
 

  

 העובד שם  דבמשר טלפון אלקטרוני  דואר קומה חדר

613 4  haimed@education.gov.il 073-3939424  ט "קב   -אדרי חיים 

612 4 wafeeksh@education.gov.il 073-3939422  שיבלופיק  

612 4 srafiq@education.gov.il 073-3939423  סעידרפיק  

612 4 arielasa@education.gov.il 073-3939421  סבגאריאלה  

612 4 anastasiani@education.gov.il 073-3939421  אנסטסיה ניצ'פורוק 

  asrarzo@education.gov.il 058-7664804  אסראר זועבי 

 העובד שם טלפון במשרד  אלקטרוני  דואר קומה חדר

104 -1 oshriiz@education.gov.il 073-3939503  אייזן, מטמיע מחוזי אושרי 

459 2 ivgenile@education.gov.il 073-3939225 מחשוב המחוז מתאם   ,לב  יבגני 

459 2 yuvalsht@education.gov.il 073-3939226  שטרן, טכנאי חומרהיובל 

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

 
  

 
                                 

 
 

 

 

 היחידה להערכה ומדידה 
 
 
 

                                         

  

 טלפון  טלפון סלולרי  אלקטרוני  דואר קומה חדר

   במשרד

 העובד שם

600 4 sfwanal@education.gov.il 050-6283276 073-3939403  ביקורת פנימית  –ספואןעלי 

 טלפון  טלפון סלולרי  אלקטרוני  דואר קומה חדר
   במשרד

 העובד שם

617 4 hadasa@education.gov.il 050-5680772 073-3939435 
  הערכהמנהלת היחידה ל  ,ששון לרנרהדס 

 ומדידה 

mailto:sfwanal@education.gov.il
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 לתכנון ואסטרטגיההיחידה 

 

 

  

 דואר קומה חדר

 אלקטרוני 

 טלפון  סלולרי  טלפון

  במשרד

 העובד שם

617 4 adagri@education.gov.il 054-6681093 073-3939433  מנהלת יחידת תכנון ואסטרטגיה, גרינברגעדה  ד"ר 

617 4 revitalbl@education.gov.il 050-8558849 073-3939434  אחראית תחום תכנון , בלנדררויטל 

617 4 saritaz@education.gov.il 055- 6669475 073-3939434  מעקב ובקרה שרית אזולאי , 

617 4 vikidaniel@gmail.com 0524667151  חשיבת עתיד  רכזת תכניות  - )מדריכה(ויקי דניאל 

  
smadarelim@gmail.com 0526431841  

מרחב חדשנות  , מנחה  –)מדריכה(  אלימלךסמדר 
 וירטואלי

  
yossef_wheeb@walla.co.il 054-4625182  )מרחב חדשנות וירטואלי  , מנחה  – יוסף ווהיב )מדריך 

  
magy52@gmail.com 0547862086  מנחה  –( )מדריכה  מג'דולין חיזראן 

  
yaelkadori@gmail.com 0526408673  )מנחה  – יעל כדורי )מדריכה 

  
saritarazi79@gmail.com 0549980287  )מנחה  –  שרית ארזי )מדריכה 

  
batel.ohayon510@gmail.com 0549572344  מנחה  –  )מדריכה( בת אל אוחיון 

  
osharona16@gmail.com 0524529314   מנחה  –  )מדריכה(  אביעדשרונה 

  
Khoury.ghandourneven@gmail.com 050-7646695   )מנחה -ניבין גנדור)מדריכה 

  
inbalarzi9@gmail.com 052-3276740  מנחה -זי )מדריכה( ענבל אר 

mailto:adagri@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 073-3939210 ממ יהודי  מגזר  ומפקח מחוז מפקח ,מיכאל אמיר' 

405 2 shalomed@education.gov.il 050-6282740 073-3939209  ד"מחמ אדרי, מ"משלום 

407 2 ahmadba@education.gov.il 050-6282607 073-3939211  ערבי  למגזר מחוז מפקח  ,בדראן אחמד 

408 2 jalalas@education.gov.il 050-6282606 073-3934329 רקסי'וצ דרוזי למגזר  מחוזי  מפקח , אסעד לאל'ג 

501 3 musahi@education.gov.il 050-6282520 073-3939303 בדואי  מגזר מתאם מפקח ,חילף מוסא 

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

 

 טלפון  סלולרי  טלפון אלקטרוני   דואר קומה חדר

  במשרד

 ת /המפקח שם

614 4 kameelab@education.gov.il 050-6282940 073-3939425   דולה -אבוכמיל  

462 2 shalomed@education.gov.il 050-6282740 073-3939235  שלום אדרי 

453 2 zoharaz@education.gov.il 052-2261648 073-3939218  זוהר אזולאי 

451 2 malkael@education.gov.il 050-7362453 073-3939213  מלכה אליאס 

408 2 jalalas@education.gov.il 050-6282606 073-3939212  ג'לאל אסעד 

407 2 ahmadba@education.gov.il 050-6282607 073-3939211  אחמד בדראן 

462 2 michaelbo@education.gov.il 050-6282608 073-3939236  מיכאל בונן 

453 2 taliake@education.gov.il 052-3055569 073-3939217  טליה קרן 

461 2 sigalber@education.gov.il 050-7362539 

 עבודה 

 סיגל ברגר  073-3939233

452 2 nataligr@education.gov.il 054-6626854 073-3939216  נטלי גרונסטדת 

504 3 tarikja@education.gov.il 050-7362415 073-3939308  טארק ג'ואמיס 

451 2 rivkavi@education.gov.il 050-6282084 073-3939214  רבקה וישניה 

455 2 nirame@education.gov.il 050-6388303 073-3939222  נירה מרום 

454 2 hanaze@education.gov.il 050-6289087 073-3939219  חנה זינו 

622 4 tufikza@education.gov.il 050-6283361 073-3939441  תאופיק זערורה 

553 3 omarha@education.gov.il 050-6288957 073-3939327  חג'וג' עומר 

456 2 khaledhi@education.gov.il 050-6283410 073-3939223  חאלד חיג'אזי 

502 3 musahi@education.gov.il 050-6282520 073-3939303  מוסא חילף 

553 3 hammadtr@education.gov.il 050-6283428 073-3939328  חמד טרביה 

552 3 hanikr@education.gov.il 050-6282188 073-3939325  האני כרידין 

609 4 aminmu@education.gov.il 050-6282618 073-3939416  אמין מוקטרן 

452 2 gilamk@education.gov.il 050-7362627 073-3939215 גילה מייקל 

462 2 amramav@education.gov.il 050-5076663 073-3939235  עמי אביבי 

 

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                             
                                             

 
 
 
 
 

 טלפון  סלולרי  טלפון אלקטרוני   דואר קומה חדר
   במשרד

 ת /המפקח שם

501 4 sabbahsa@education.gov.il 050-6282417 073-3939302 סבאח  סבאח 

461 2 lilachsi@education.gov.il 0522486485 073-3939234  סיסו  לילך 

620 4 naaimasa@education.gov.il 050-7362577 073-3939438  ספדינעימה  

606 4 basemey@education.gov.il 050-6283595 073-3939409  עיאדאתבאסם  

501 3 ibtesamaz@education.gov.il 050-6230254 073-3939301  עזאיזהאבתיסאם  

456 2 marthasl@education.gov.il 054-4968941 073-3939224  סלימאן  מרתא 

620 4 yousefha@ education.gov.il 050-7622596 073-3939437   חסן  יוסף 

454 2 moshegod@neto.net.il 050-7362713 073-3939220  גודלבסקי  משה 

622 4 ahmadab@education.gov.il 050-7362481 073-3939442  עבד אלרחמן   אחמד 

621 4 emadfa@education.gov.il 050-5076310 073-3939440  פארס עימאד 

mailto:sabbahsa@education.gov.il
mailto:naaimasa@education.gov.il
mailto:basemey@education.gov.il
mailto:ibtesamaz@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

161 -1 efratba@education.gov.il 050-6282009 073-3939537  מפקחת   -  ברקאטיה  אפרת

 גני הילדיםמתאמת הפיקוח על 

156 -1 fauziehab@education.gov.il 050-6283087 073-3939525 (רנה אבואיברהים ) פאוזיה  

158 -1 claudiaos@education.gov.il 050-6282410 073-3939531  אוסטרובסקי קלאודיה 

152 -1 dalalba@education.gov.il 050-6289194 073-3939514  דלאל בדרה 

151 -1 sagitba@education.gov.il 053-2843769 073-3939513 שגית בכר 

155 -1 sanabak@education.gov.il 050-6283304 073-3939520  סנא בכרי 

153 -1 estizio@education.gov.il 7601646-540 073-3939536   אסתי ציון 

159 -1 etafas@education.gov.il 050-6283564 073-3939532  עטאף חואלד 

160 -1 jassonkh@education.gov.il 050-6283465 073-3939522  ג'וסון חטיב 

158 -1 netato@education.gov.il 050-6283127 073-3939530  נטע טורם 

107 1 avivana@education.gov.il 054-7707193 073-3939529 מדריכה(  נחום אביבה( 

159 1- dlilasa@education.gov.il 050-3901964 073-3939533  דלילה סאלמה 

156 -1 ornama@education.gov.il 050-6283453 073-3939524  אורנה ממן 

156 -1 ikhlassu@education.gov.il 050-6282210 073-3939526  אחלאס סיד 

152 -1 orlysis@education.gov.il 052-6983128 073-3939515  אורלי סיסו 

160 -1 nayasp@education.gov.il 050-6283566 073-3939535  ניהאיה ספדי 

154 -1 najwama@education.gov.il 050-6283568 073-3939518  נג'וא סרוג'י 

610 4 najahao@education.gov.il 050-6282104 073-3939418  עומר נג'אח 

155 -1 rashaat@education.gov.il 050-6288997 073-3939521  רשא עטאללה 
 

 
 

 

 
 

mailto:efratba@education.gov.il
mailto:fauziehab@education.gov.il
mailto:claudiaos@education.gov.il
mailto:dalalba@education.gov.il
mailto:sanabak@education.gov.il
mailto:etafas@education.gov.il
mailto:jassonkh@education.gov.il
mailto:netato@education.gov.il
mailto:ornama@education.gov.il
mailto:ikhlassu@education.gov.il
mailto:nayasp@education.gov.il
mailto:najwama@education.gov.il
mailto:najahao@education.gov.il
mailto:rashaat@education.gov.il
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 המשך   -פיקוח על גני ילדים

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טלפון  סלולרי  טלפון אלקטרוני   דואר קומה חדר

   במשרד

 המפקחת  שם

160 -1 sohelaas@education.gov.il 050-6288904 073-3939534 
 סוהילה עספור 

156 -1 sanaal@education.gov.il 050-6283376 073-3939527 
 סנא עלאדין 

154 -1 ehabqa@education.gov.il 050-6282147 073-3939519 
 איהאב קאסם 

151 -1 tzivikco@education.gov.il 050-6283181 073-3939512 
 ציביק קוסטא 

161 -1 yaelko@education.gov.il 050-6283700 073-3939517 
 יעל קורן 

156 1- anatke@education.gov.il 050-6282914 073-3939523 
 ענת קדם

153 -1 orlysh3@education.gov.il 050-6282919 073-3939516 
 אורלי שי 

157 -1 lilachst@education.gov.il 050-7276830 073-3939528 
 לילך שטיינברג 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                       
  

 טלפון  סלולרי  טלפון אלקטרוני   דואר קומה חדר
 משרדב

 ת /המפקח שם

506 3 ornakon@education.gov.il 4215635-054 073-3939312 מתאמת הפיקוח   -  אורנה קונקול
 על החנ"מ  

609 4 rachelal@education.gov.il 054-7671418 073-3939415 מפקחת מתאמת   -  רחל אלג'ם
יו"ר ועדות  הכלה והשתלבות ו

 ואפיון זכאות  

 א יפעת כוכב 073-3939310   3 505

552 3 marymu@education.gov.il 050-6288971 073-3939319   ימן-אבו מולאמארי  

551 3 hilamalka@gmail.com 050-7362786 073-3939320 הילה מלכה   

504 3 yehudagh@education.gov.il 050-7438003 073-3939309  יהודה גלברג 

510 3 fadyafa@education.gov.il 050-6282637 073-3939307  פלאחפאדיה  

505 3   073-3939311  

503 3 sigaltu@education.gov.il 050-6282474 073-3939841  מרכזת ועדת זכאות    - טוביסיגל
 ואפיון מנהל ותקציב 

503 3 hadassh@education.gov.il  073-3939304  על הפיקוח מזכירת -הדס שקד 
 החנ"מ 

  Nel2708@gmail.com 

Raneens@gmail.com 
 

054-2886498 

054-5302683 
 

 טלי זיתוני  

 רנין סלמאן 
 מדריכות מתאמת ילדים חולים 

mailto:marymu@education.gov.il
mailto:fadyafa@education.gov.il
mailto:sigaltu@education.gov.il
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 פיקוח - מינהל חברה ונוער

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 העובד שם  במשרד טלפון סלולרי  טלפון אלקטרוני  דואר  מיקום  חדר

 ONE baruchma@education.gov.il 052-6705429 073-3939721 קניון, 3 קומה 2
 - ברוכי מגל

 מנהל חברה ונוער 

  אבורמדשלמה  ONE shlomo@education.gov.il 050-6282676 073-3939730, קניון 3קומה  9

 דבורה בן ששון   ONE dvorabe@education.gov.il 054-6213283 073-3939725 קניון, 3 קומה 6

  ירוסלובסקיאורלי   ONE orlyye@education.gov.il 050-7362686 073-3939738 קניון, 3 קומה 13

 יגאל לוי  ONE igalle@education.gov.il 050-7771952 073-3939726 קניון, 3 קומה 8

  סואעדמוחמד  ONE mohamedso@education.gov.il 050-6282342 073-3939732 קניון, 3 קומה 10

 ג'מאל שווי   ONE jamalsh@education.gov.il 054-9933018 073-3939737 קניון, 3 קומה 13

 מעוז  -פורמןרבקה  ONE rivkafm@education.gov.il 050-7362698 073-3939728 קניון, 3 קומה 7

   חלאילהראניה   ONE ranniakh@education.gov.il 054-4689410 073-3939739 קניון, 3 קומה 13

   סרחאןחנאן  ONE hananse@education.gov.il 050-7362583 073-3939727 קניון, 3 קומה 7

   חביבאללה חרב  ONE harbha@education.gov.il 050-6282721 073-3939734 קניון, 3 קומה 11

   אאבוריסאלח  ONE salehab@education.gov.il 050-5076283 073-3939736 קניון, 3 קומה 13

 רויטל אסף  ONE revitalas@education.gov.il 052-3449823 073-3939731 קניון, 3 קומה 7

mailto:shlomo@education.gov.il
mailto:orlyye@education.gov.il
mailto:igalle@education.gov.il
mailto:mohamedso@education.gov.il
mailto:jamelav@education.gov.il
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 עובדי מנהל  ינהל חברה ונוערמ

 
 
 
 
 
 

 
   מה"ד לוחמי הגטאות: ינהל חברה ונוערמ

 
 
 
 
 
 
 

 
   :פקיעיןמה"ד  ינהל חברה ונוערמ

 
 
 
 

 
 

 העובד שם  במשרד טלפון סלולרי  טלפון אלקטרוני  דואר  מיקום  חדר

  צור אבןמיכל   ONE michalco@education.gov.il 050-6282647 073-3939723 קניון, 3 קומה 4

   גאתוקואינג'ואה  ONE najwana@education.gov.il 050-6200069 073-3939724 קניון, 3 קומה 5

 נעמי קוסקוב  ONE neomiko@education.gov.il 050-6289191 073-3939722 קניון, 3 קומה 3

 העובד שם  במשרד טלפון סלולרי  טלפון אלקטרוני  דואר  מיקום 

 מנהלת  -גליה כובש galiako@education.gov.il 050-3477767 073-3939592 מה"ד לוחמי הגטאות 

ס.   -סימה ברקת  simaba@sapak.education.gov.il 054-6537008 073-3939593 מה"ד לוחמי הגטאות 
 מנהלת 

  -  חגית אבוטבול hagitab@education.gov.il 050-6289235 073-3939591 מה"ד לוחמי הגטאות 
 מזכירה 

 העובד שם  טלפון אלקטרוני  דואר  מיקום 

 מנהל   -לוטפי חרב  lotfyha@sapak.education.gov.il 054-6554737 מה"ד פקיעין 

mailto:michalco@education.gov.il
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 תשפ"ב מפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל  

 
 

אשכו  תחום  שם  טלפון  נייד  דואר אלקטרוני  קומה חדר

 ל

153 -1 efratba@education.gov.il 050-6282009 073-3939537   יסודי -קדם חינוך  אפרת אטיה ברק 

ל 
גי

י 
פ

ג
א

 

455 2 nataligr@education.gov.il 054-6626854 073-3939222  יסודי  חינוך  גרונסטדת נטלי 

453 2 sigalber@education.gov.il 050-7362539 073-3939217  יסודי -על חינוך  סיגל ברגר 

452 2 nataligr@education.gov.il 054-6626854 073-3939216   עברית  לדוברי  עברית נטלי גרונסטדת 

ת 
פו

ש
 

622 4 tufikza@education.gov.il 050-6283361 073-3939441  עברית על הרצף - ערבית לדוברי עברית ה תאופיק זערור 

501 3 musahi@education.gov.il 050-6282520 073-3939303 ערבית  לדוברי  ערבית  מוסא חילף 

608 4 orlynah@education.gov.il 050-7321248 073-3939414  מדריכה(  אורלי נחום( 
 עברית  לדוברי  ערבית

 סינית 

509 3 omimaka@education.gov.il 050-6283421 073-3939323 ערבי  גזרמ - אנגלית   אומימה כלדאוי 

551 3 avivaam@education.gov.il 052-3888829 073-3939324   יהודי מגזר - אנגלית אביבה עמוס 

  mdalaleaz@education.gov.il 052-6727341  דרוזי  מגזר - אנגלית  )מדריכה(עזאם  מדאללה 

  aleenabunassar@gmail.com 052-3704352  
 אלין אבו נסאר  

 )מדריכה( 
 מגזר בדואי   - אנגלית

608 4 slimansa@education.gov.il 050-6283184 073-3939413 מתמטיקה   סלימאן סלאמה 

ה 
גי

לו
נו

כ
ט

 ו
ם

עי
ד

מ
 

562 3 nuritbe@education.gov.il 050-3073264 073-3939345  ובדואי  יהודי מגזר -ביסודי  מדעים )מדריכה( גיל-ברגרנורית 

562 3 nuritbe@education.gov.il 050-3073264 073-3939344 ובדואי  יהודי מגזר-ב"בחט מדעים )מדריכה( גיל-נורית ברגר 

553 3 hammadtr@education.gov.il 050-6283428 073-3939328 ערבי  מגזר – ביסודי  וטכנולוגיה מדע  חמד טרביה 

 מגזר  -ב"בחט  וטכנולוגיה מדעים  מאל שפיע'אלג shafeael@education.gov.il 050-6282629 04-8632605 מחוז  חיפה 

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

456 2 khaledhi@education.gov.il 050-6283410 073-3939223  חאלד חיג'אזי 
רפרנט תעודות הסמכה טכנולוגיות,  

 טכנולוגיות וקשר עם התעשיה מגמות 

mailto:musahi@education.gov.il
mailto:orlynah@education.gov.il
mailto:omimaka@education.gov.il
mailto:slimansa@education.gov.il
mailto:nuritbe@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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 תשפ"ב בעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל חים מקצועיים, רפרנטים  ומפק

 

 
  

 אשכול  תחום  שם  טלפון  נייד  דואר אלקטרוני  קומה חדר

507 3 irithe@education.gov.il 054-4231644 073-3939313 אמנות  )מדריכה( חן טובי רית  יא 
 אומנויות 

507 3 rinagl@education.gov.il 0543111992 073-3939314  מוסיקה  )מדריכה( ולנסי זהר 

507 3 shlomitkro@hinuchm.k12.il 050-6545483 073-3939315 
יארסקי  ובקר שלומית

 )מדריכה(

 חינוך אזרחי 
 וחיים  משותפים 

 מורשת

 בשבילי הזיכרון 

507 3 hanita@danciger-school.com 050-2425102 073-3939315  על יסודי  –תכלול הדרכה  חניתה מעוז 

452 2 gilamk@education.gov.il 050-7362627 073-3939215 גילה מייקל 

 עצמי  ניהול 

 תכנית מרום 

 ומצטיינים  מחוננים 

460 2 moshech@education.gov.il 050-6289237 073-3939231  בהוראה  תקשוב  חיימוביץמשה 

507 3 hadasBEN@education.gov.il 052-3821765 073-3939428 צהרונים -ניצנים  תכנית )מדריכה(  נחום בן הדס  

562 3 nuritbe@education.gov.il 050-3073264 073-3939344  מדריכה( גיל  -ברגרנורית( 

 סייבר  תכנית
תוכניות 
 מצוינות

 תכנית מצוינות בפריפריה

 תכנית מצוינות מדעים 

mailto:rinagl@education.gov.il
mailto:moshech@education.gov.il
mailto:nuritbe@education.gov.il
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 תשפ"ב   תפקידים מיוחדים שנה"לפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי מ
 

 אשכול  תחום  שם  טלפון  נייד  דואר אלקטרוני  קומה חדר

155 -1 rashaat@education.gov.il 050-6288997 073-3939521  ילדים  גניל לבריאות חינוך  רשא עטאללה 

פיתוח  
 פדגוגי 

562 3 nuritbe@education.gov.il 050-3073264 073-3939344 מדריכה( גיל -ברגר נורית( 
 במוסדות לבריאות  חינוך

 חינוך 

158 -1 claudiaos@education.gov.il 050-6282410 
073-3939531 

  אוסטרובסקיקלאודיה 
ושמירה על חינוך לקיימות  

 כדור הארץ בגנים משאבי 

562 3 nuritbe@education.gov.il 050-3073264 
073-3939345 

 )מדריכה( גיל-ברגרנורית 
  ושמירה על  חינוך לקיימות  

בבתי  כדור הארץ משאבי 
 ספר

160 -1 sohelaas@education.gov.il 050-6288904 073-3939534 עספור   סוהילה 
  ושמירה על  חינוך לקיימות  

 - כדור הארץ בגנים משאבי 
 ערבי מגזר

562 3 batiam@education.gov.il 050-7818169 073-3939346  חקלאיות  חוות )מדריכה(  אמסלם בתיה 

609 4 aminmu@education.gov.il 050-6282618 073-3939416  גופני  חינוך ריכוז    מוקטרןאמין 

609 4 iritbe@education.gov.il 050-6288934 073-3939411  גופני  חינוך   ברקוביץאירית 

608 4 yousefal@education.gov.il 050-6282625 
 וחינוך ימי   גופני חינוך   עלייוסף  073-3939412

609 4 osnatka@education.gov.il 050-6341541 073-3939443    הישגי  ספורט )מדריכה( קרסנטיאסנת 

507 3 margalitre@education.gov.il 050-6282592 9313393-073 מדריכה(  רטר מרגלית( 
 מרכזת – בדרכים זהירות

והנגשה    הנגשת טיולים
 בבתי ספר 

 ערבי  מגזר – בדרכים זהירות  )מדריכה( עבד סאירה   0547630816   

455 2 nataligr@education.gov.il 054-6626854 073-3939222  והגנים בית ספר של הקיץ נטלי גרונסטדת 

  galiako@education.gov.il 050-3477767 073-3939592   גליה כובש 

 חיים משותפים    :נושא מרכז 

 

507 3 shlomitkro@hinuchm.k12.il 050-6545483 073-3939315  יארסקי רוב ק שלומית 
 

mailto:rashaat@education.gov.il
mailto:nuritbe@education.gov.il
mailto:claudiaos@education.gov.il
mailto:nuritbe@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
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 תשפ"ב מפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל 

 

 
 
 
 
 

 אשכול  תחום  שם  טלפון  נייד  דואר אלקטרוני  קומה חדר

406 2 amirmi@education.gov.il 058-6578654 
073-3939210 

 מיכאל  אמיר

   ארז שטרייפלר

ומודל   מחוזית  תכנית עבודה 

 רשותי

פיתוח  

 פדגוגי 

405 2 shalomed@education.gov.il 050-6282740 073-3939209 

 שלום אדרי 

 )מדריכה(אלקובי  זהבה  
 ומנהלים    הוראה עובדי הערכת

617 4 hadasa@education.gov.il 050-5680772 
073-3939435 

 לרנר -ששוןהדס 

 )מדריכה(
 מדידה והערכה 

560 3 sigalg@education.gov.il 052-
5413636 

073-3939341 
 גדולטר  סיגלית 

 ה "עו של מקצועי  ופיתוח הכשרה

 מנהלים  אבני ראשה פיתוח

 מובילים)השקפה( מורים

 אקדמיה כיתה 

 ספר בבתי 'זסטא

151 -1 tzvikico@education.gov.il 050-6283181 
073-3939512 

 ילדים  בגני  'זסטא קוסטא  ציביק 

461 2 lilachsi@education.gov.il 0522486485 073-3939234   מנהלים  הכשרת ראשה אבני לילך סיסו 

mailto:amirmi@education.gov.il
mailto:shalomed@education.gov.il
mailto:hadasa@education.gov.il
mailto:sigalg@education.gov.il
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 תשפ"ב מפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל 
 

 
  

 חדר
קומ
 תחום  שם  טלפון  נייד  דואר אלקטרוני  ה

אשכו 
 ל

161 -1 yaelko@education.gov.il 050-6283700 
073-3939517 

 ילדים  בגני  ויזמות ניסוי   קורן יעל 

פיתוח  

 פדגוגי 
451 2 malkael@education.gov.il 050-7362453 

073-3939213 
  אליאסמלכה  

 ספר  בבתי ויזמות  ניסוי 

מבוקרת   בחירה  מרחבי

   וחינוך משלב

  sivanvo@education.gov.il 052-5908003  הכלה והשתלבות  )מדריכה( סיוון וולמן 

507 3 aminaom@education.gov.il 050-6289301 
073-3939318 

 עמרי  אמינה 
  מיטבי אקלים טיפוח

ם  
לי

ק
א

בי 
ט

מי
 

 אובדנות  מניעת

508 3 kinneretco@education.gov.il 054-5956220 
073-3939316 

 בסמים שימוש מניעת כנרת כהן אוחנה 
  ואלכוהול 

508 3 tamartu@education.gov.il 052-6282042 
073-3939316 

מניעת  ו  שוויון מגדרי  תמר תורג'מן 
  הטרדות מיניות 

mailto:yaelko@education.gov.il
mailto:malkael@education.gov.il
mailto:aminaom@education.gov.il
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 תשפ"ב מפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל 

 אשכול  תחום  שם  טלפון  נייד  דואר אלקטרוני  קומה  חדר

506 3 ornakon@education.gov.il 054-4215635 073-3939312 סייעות  מיוחדה חינוך על ה מתאמת     אורנה קונקול ,
 ותלמידים חולים 

ת
דו

ח
יו
מ

ת 
יו
ס

לו
כ
או

 

614 4 marcelet@education.gov.il 052-6606859 073-3939426 ביתי  חינוך  )מדריכה( מרסל איטח 

  hanaze@education.gov.il 050-6289087 073-3939219   ת מרכז - למידה ללקויי התאמות זינו  חנה 

610 4 iditva@education.gov.il 050-2330770 073-3939417  למידה  ללקויי התאמות )מדריכה( ורדיאידית 

606 4 batsa@education.gov.il 052-8720818 073-3939410 ממ יהודי מגזר - עולים תלמידים )מדריכה(בת צברי' 

 ד "ממ – עולים  תלמידים )מדריכה( אבני מירי 073-3939420   4 611

505 3 ornakon@education.gov.il 054-4215635 073-3939310  סייעות -מיוחד חינוך אורנה קונקול 

553 3 
taniail@education.gov.il 050-6283166 

073-3939331 
מחוזית  על התכנית הלאומית   ממונה   לוי טניה

 לנוער בסיכון 

 -2 
binyamiki@gmail.com 052-5666191 

 
  הלאומית התכנית ממונה סגנית  מיקי אלירז 

  הלאומית לנוער בסיכון

 -2 
miri_rousso@yahoo.com 052-2499436     

 
 הלאומית התכנית סגנית ממונה  ומירי רוס

 בסיכון ונוער לילדים

 -2 
amanide@sapak.education.gov

.il 
0509111335 

 
רכזת התכנית הלאומית של התכנית   אמאני דיראווי 

 בסיכון הלאומית לנוער 

554 3 borisbro@education.gov.il 052-2791428 073-3939329 ברודסקי בוריס    
ממונה שח"ר מחוזי ומתאם האגף  

 לחינוך ילדים ונוער בסיכון

555 3 
talkar@education.gov.il 050-6288991 

073-3939343 
 נסים-קרליץ טל

 )מדריכה(
רפרנטית מחוזית לתוכנית וכיתות 

 שח"ר 

  liatpinto2012@gmail.com 054-673-7637   רפרנטית מחוזית מח"טים ומפתנים   ( כה)מדריליאת חרוש 

555 3 
salahso@education.gov.il 050-6282040 

073-3939330 
מפקח מחוזי ביקור סדיר ומניעת    סואעדסאלח 

 נשירה

8  adisiv@education.gov.il 050-6282863 073-3939332  מפקחת מחוזית קידום נוער  סיון  עדי 

556 3 dailitgu@education.gov.il 050-8488730   רכזת תחמי ליבה קידום נוער )מדריכה(  גורין דלית 

551 3 sltzila@gmail.com 050-6578654 073-3939326  רפרנטית מחוזית כיתות מל"א  שנייר  צילה 

405 2 shalomed@education.gov.il 050-6282740 073-3939209  שלום אדרי 
שילוב וקידום תלמידים   -חדשהדרך 

 ממוצא אתיופי 

552 3 marymu@education.gov.il 050-6288971 073-3939319 רפרנטית ילדים חולים בביתם ימן -אבו מארי מולא  

  
Nel2708@gmail.com 

Raneens@gmail.com 
 

054-2886498 

054-5302683 
 

 
 טלי זיתוני 

 רנין סאלמן 
 

 ילדים חולים בביתם  –מדריכה מחוזית 
 

609 4 rachelal@education.gov.il 054-7671418 073-3939415 מתאמת הכלה והשתלבות רחל אלג'ים 
 

mailto:iditva@education.gov.il
mailto:batsa@education.gov.il
mailto:talkar@education.gov.il
mailto:salahso@education.gov.il
mailto:adisiv@education.gov.il
mailto:shalomed@education.gov.il
mailto:marymu@education.gov.il
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 תשפ"ב מפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל 
  

 
 חדר

 אשכול  תחום  שם  טלפון  נייד  דואר אלקטרוני  קומה

506 3 aminaom@education.gov.il 050-6289301 073-3939318 ייעוץ  מתאמת עמרי  מינה א 

 שפ"י

508 3 kinneretco@education.gov.il 050-5956220 073-3939317  יהודי  מגזר-חינוכי ייעוץ כנרת כהן אוחנה 

455 2 talhuber4@gmail.com 053-7338387 073-3939221  יהודי  מגזר-חינוכי ייעוץ הובר  טל 

508 3 tamartu@education.gov.il 052-6282042 073-3939316  תמר תורג'מן 
ורפרנטית    ד"ממ מגזר-חינוכי ייעוץ

 הטרדות מיניות 

510 3 hagarbar@education.gov.il 050-6282490 073-3939322 דרוזי  מגזר-חינוכי ייעוץ  ר אבדר 'הג 

507 3 aminaom@education.gov.il 050-6289301 073-3939318  ערבי  מגזר -חינוכי  ייעוץ  עמריאמינה 

 )מדריכה(   ערבי מגזר -חינוכי  ייעוץ תומאדר בדארנה   054-4666165   

  kawthasab@education.gov.il 050-6280204 073-3939321 ערבי  מגזר- חינוכי ייעוץ   עבד כאוותר 

616 4 talbo@education.gov.il 052-6189835 073-3939427 מחוזית  פסיכולוגית טל בוקר 

616 4 aidaha@education.gov.il 050-6283438 073-3939429 
 חניףעאידה  

  בושנאק
 מגזר ערבי  – בכירה פסיכולוגית 

mailto:talhuber4@gmail.com
mailto:hagarbar@education.gov.il
mailto:aminaom@education.gov.il
mailto:aidaha@education.gov.il
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 תשפ"ב מפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל 

 

 אשכול  תחום  שם  טלפון  נייד  דואר אלקטרוני  קומה חדר

405 2 shalomed@education.gov.il 050-6282740 073-3939209  שלום אדרי 
 וצוותי  מוסדות-חינוך  פרסועדת יו"ר  

 חינוך 

ם  
די

קי
פ

ת
ם 

די
ח

יו
מ

 

7 
,  3 קומה

 חינוך  וצוותי מוסדות-חינוך פרס מרכזת רבקה מעוז פורמן   ONE rivkafm@education.gov.il 050-7362698 073-3939728 קניון

406 2 amirmi@education.gov.il 050-6221482 073-3939210  רשותי חינוך  פרסועדת יו"ר   אמיר  מיכאל 

 רשותי חינוך פרסמרכזת  חניתה מעוז  073-3939326   3 551

404 2 anats@education.gov.il 052-8415333 073-3939207  מתאמת פעולות לשכה  ענת שיינפלד 

 מתאמת פעולות לשכה  מירב גבאי  073-3939207 052-4637858  2 404

404 2 sharonag@education.gov.il 050-6205288 073-
3939khkvb 

y208 

 ותלונות הציבור  דוברות שרון אביטל גולדהמר 

614 4 kameelab@education.gov.il 0506288971 073-3939425 וועדי הורים  קהילה קשרי   אבו דולא  כמיל 

2 
,  3 קומה

 ראש מנהל ח"ן  ברוכי מגל  ONE baruchma@education.gov.il 052-6705429 073-3939721 קניון

609 4 sigalg@education.gov.il 052-5413636 073-3939416  לאומי -אזרחי שירות סיגלית גדולטר 

459 2 ivgenile@education.gov.il 052-4778942 073-3939225  המחוז   מחשוב יבגני לב 

459 2 yuvalsht@education.gov.il 050-2118219 073-3939226 ותוכנה  טכנאי חומרה  יובל שטרן 

108 -1 oshriiz@education.gov.il 052-4577359 073-3939503 וניהול מאגרי מידע  מחוזי מטמיע  אושרי אייזן 

402 2 meirgab@education.gov.il  073-3939206  מאיר גבאי 
, השאלת  מחוזית אתיקה  יו"ר ועדת

 , משמעת, תשלומי הורים ספרים

507 3 margalitre@education.gov.il 050-6282592 073-3939313   פדגוגי - נגישות מוסדות חינוך  מרגלית רטר 

613 4 wafeeksh@education.gov.il 050-7362674 073-3939422 בטיחותי   -חינוך מוסדות נגישות  ופיק שיבל 

613 4 haimed@education.gov.il 052-9204063 073-3939424   משלחות חו"ל  חיים אדרי 

mailto:shalomed@education.gov.il
mailto:amirmi@education.gov.il
mailto:yuvalsht@education.gov.il
mailto:oshriiz@education.gov.il
mailto:wafeeksh@education.gov.il
mailto:haimed@education.gov.il
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 תשפ"ב מפקחים מקצועיים, רפרנטים  ובעלי תפקידים מיוחדים שנה"ל 

 אשכול  תחום  שם  טלפון  נייד  דואר אלקטרוני 

shlomo@education.gov.il 050-6282676 073-3939730   א "וידה ח"של מחוזי ממונה שלמה אבורמד 

ר
ע

נו
 ו

ה
ר

ב
ח

ל 
ה

מנ
 

dvorabe@education.gov.il 054-6213283 073-3939725  דבורה בן ששון 
תלמידים   קהילתי חברתי חינוך ממונה

 ונוער 

rivkafm@education.gov.il 050-7362698 073-3939728  מנהיגות צעירה  רבקה פורמן מעוז 

hananse@education.gov.il 050-7362583 073-3939727 חברה ערבית  –אתגרים    חנאן סרחאן 

igalle@education.gov.il 050-7771952 073-3939726 יגאל לוי  
והכנה   קיטנות, פעילות קיץ ושעת חירום

 לצה"ל 

orlyye@education.gov.il 050-7362686 073-3939738 בסקי ירוסל  אורלי  
ומכינות קדם  קשר עם תנועות נוער  
 צבאיות 

galiako@education.gov.il 050-3477767 073-3939592 גליה כובש 

, מה"ד הכלה  מחוזי  הדרכה  מרכז מנהלת
, קשר עם  לימודי השואהוהשתלבות, 

, חיים משותפים,  תפוצות ומשלחות לחו"ל
 "בשבילם" 

salehab@education.gov.il 050-5076283 073-3939736 חיים משותפים    אאבורי סאלח 

harbha@education.gov.il 050-6282721 073-3939734 חביבאללה  חרב   
בנושא קייטנות במגזר  ,  סיוע חידון הקוראן

 הלא יהודי 

ranniakh@education.gov.il 054-4689410 073-3939739 מעורבות חברתית    חלאילה  ראניה 

revitalas@education.gov.il 052-3449823 073-3939731  רויטל אסף 
חידון תנ"ך, פרס שר החינוך לנוער מתנדב  

 ע"ש אלעד ריבן ז"ל 

lotfyha@sapak.education.gov.il 054-6554737 073-3938592    מנהל מה"ד פקיעין  לוטפי חרב  

mailto:shlomo@education.gov.il
mailto:igalle@education.gov.il
mailto:orlyye@education.gov.il
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 תשפ"ב שנה"ל   במגזר היהודית פיקוח ברשויות מפו
 

 חינוכי  ייעוץ   פיקוח יו"ר וועדות זכאות 
 רשותי  פיקוח

 ן "ח מינהל
פיקוח גנ"י  

 חמ"ד 
 פיקוח גנ"י מ"מ  

 פיקוח 

   מיוחד חינוך
 הרשות  מתכלל   פיקוח כולל מ"מ  פיקוח כולל ממ"ד 

 פנינה מוסקוביץ 

 טל הובר 
 שאן  בית  שלום אדרי סיגל ברגר  עמי אביבי יפעת כוכבא    אפרת ברק לילך שטיינברג  יגאל לוי

 יהודית דיין
 גולן משה גודלבסקי    נטלי גרונסטדת משה גודלבסקי  אורנה קונקול  קלאודיה אוסטרובסקי לילך שטיינברג  אורלי ירוסלבסקי  כנרת כהן אוחנה 

 ליאת שושן 
 עליון גליל לילך סיסו  לילך סיסו  ------- יהודה גלברג  קלאודיה אוסטרובסקי ------ רויטל אסף  כנרת כהן אוחנה 

 אורית זינגר 
 תחתון  גליל חנה זינו  טליה קרן  חנה זינו  יפעת כוכבא  אוסטרובסקיקלאודיה    אורלי סיסו יגאל לוי כנרת כהן אוחנה 

 כלנית הלפרין מרדכי 
 הגלבוע  מלכה אליאס  מלכה אליאס  עמי אביבי יפעת כוכבא  אסתי ציון לילך שטיינברג  רבקה פורמן  טל הובר 

 אסנת בן יהודה 
 הגלילית  חצור מיכאל בונן  רבקה וישניה  מיכאל בונן  יהודה גלברג  אורנה ממן  אביבה נחום  רבקה פורמן  כנרת כהן אוחנה 

 אילנית וייצמן
 טבריה  מלכה אליאס  מלכה אליאס  משה גודלבסקי  אורנה קונקול  שגית בכר  אביבה נחום  יגאל לוי כנרת כהן אוחנה 

 פנינה מוסקוביץ 
 יבנאל  מלכה אליאס  אליאס מלכה  חנה זינו  יפעת כוכבא  שגית בכר    אורלי סיסו רבקה פורמן  כנרת כהן אוחנה 

 ליאת שושן 
 המעלה  יסוד לילך סיסו  לילך סיסו  ------- יהודה גלברג  אורנה ממן  ------- אורלי ירוסלבסקי  כנרת כהן אוחנה 

 שלומית דגן
 יקנעם  טליה קרן  טליה קרן  משה גודלבסקי  יפעת כוכבא    אורלי שי נטע טורם  אורלי ירוסלבסקי  טל הובר 

 יפעת עזוז 
 ורדים  כפר נטלי גרונסטדת  נטלי גרונסטדת  ------- הילה מלכה  ענת קדם  ------ אורלי ירוסלבסקי  כהן אוחנה כנרת 

 גלית יורמן יובל 
 תבור  כפר טליה קרן  טליה קרן  ------- יהודה גלברג  אסתי ציון ----- יגאל לוי כנרת כהן אוחנה 

 ן מאבלינה רייפ

 כנרת כהן אוחנה 
 כרמיאל  טליה קרן  טליה קרן  משה גודלבסקי  הילה מלכה  אורנה ממן  אורלי סיסו אורלי ירוסלבסקי 

 יהודית דיין
 כנרת כהן אוחנה 

 חרמון  מבואות  רבקה וישניה  רבקה וישניה  ---------- יהודה גלברג   יעל קורן אביבה נחום  רויטל אסף 

 ורד יהלומי

 כנרת כהן אוחנה 
 העמק  מגדל סיגל ברגר  סיגל ברגר  זינו חנה  יפעת כוכבא    אפרת ברק אביבה נחום  רבקה פורמן 

 אילנית וייצמן

 טל הובר 
 מגדל  ---- ------ ------ אורנה קונקול  שגית בכר  ------ רבקה פורמן 

 שלומית דגן

 כנרת כהן אוחנה 
 מגידו לילך סיסו  לילך סיסו  עמי אביבי יפעת כוכבא    אורלי שי לילך שטיינברג  אורלי ירוסלבסקי 

 גלי נתן לביא 

 הובר טל 
 אשר  מטה נירה מרום  נירה מרום  ------- אורנה קונקול  ציביק קוסטא  נטע טורם  אורלי ירוסלבסקי 

 ליאת שושן 

 כנרת כהן אוחנה 
 מטולה  לילך סיסו  לילך סיסו  ------- יהודה גלברג  יעל קורן ----- יגאל לוי
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 תשפ"ב שנה"ל   במגזר היהודימפות פיקוח ברשויות 
 

                               
  

 זכאות יו"ר וועדות 
פיקוח ייעוץ  

 חינוכי
 פיקוח רשותי 

 מינהל ח"ן
פיקוח גנ"י  

 חמ"ד 
 פיקוח גנ"י מ"מ

 פיקוח
 מיוחד  חינוך

פיקוח כולל 
 ממ"ד 

 הרשות מתכלל  פיקוח כולל מ"מ

 יוסף מעלה לילך סיסו  לילך סיסו  ----- הילה מלכה אורלי שי  טורם נטע  רויטל אסף  כנרת כהן אוחנה  יפעת עזוז

 שלום אדרי רבקה וישניה  שלום אדרי הילה מלכה אורלי שי  טורם נטע  רויטל אסף  כנרת אוחנה  יפעת עזוז
-מעלות

 רשיחאת

 הגליל מרום מיכאל בונן לילך סיסו  מיכאל בונן הילה מלכה אורנה ממן  אורלי סיסו  רויטל אסף  כנרת כהן אוחנה  אסנת בן יהודה 

 משגב זוהר אזולאי זוהר אזולאי משה גודלבסקי  הילה מלכה אסתי ציון טורם נטע  רויטל אסף  כנרת כהן אוחנה  גלית יורמן יובל 

 נהריה רבקה וישניה  רבקה וישניה  חנה זינו הילה מלכה שגית בכר טורם נטע  רויטל אסף  טל הובר לילך מונסנגו 

 נוף גליל נטלי גרונסטדת גרונסטדתנטלי  משה גודלבסקי  יפעת כוכבא  יעל קורן  לילך שטיינברג  יגאל לוי  טל הובר זמיר ישי

 אלה גולדשטיין
 טל הובר

 עכו נירה מרום נירה מרום חנה זינו אורנה קונקול  ענת קדם  נטע טורם  חרב חביבאללה

 הירדן  עמק מלכה אליאס מלכה אליאס ------ יפעת כוכבא  יעל קורן  אורלי סיסו  יגאל לוי  כנרת כהן אוחנה  אורית זינגר

 המעיינותע.  זוהר אזולאי זוהר אזולאי שלום אדרי יפעת כוכבא  אפרת ברק לילך שטיינברג  יגאל לוי  הוברטל  אורית זינגר

 יזרעאל  עמק זוהר אזולאי זוהר אזולאי מיכאל בונן יפעת כוכבא  ענת קדם  אורלי סיסו  יגאל לוי  טל הובר גלי נתן לביא 

 אביבה לבאן 
 טל הובר

 עפולה סיגל ברגר  סיגל ברגר  שלום אדרי יהודה גלברג קוסטא ציביק  אביבה נחום  רבקה פורמן

 צפת נירה מרום נירה מרום מיכאל בונן הילה מלכה אורנה ממן  אורלי סיסו  רויטל אסף  כנרת כהן אוחנה  אביטל וייס 

 לילך שטיינברג  אורלי ירוסלבסקי  כנרת כהן אוחנה  יהודית דיין 
קלאודיה 

 אוסטרובסקי 
 קצרין  משה גודלבסקי  נטלי גרונסטדת גודלבסקי משה   אורנה קונקול 

 שמונה קרית לילך סיסו  לילך סיסו  מיכאל בונן יהודה גלברג יעל קורן  אביבה נחום  רבקה פורמן כנרת כהן אוחנה  ליאת שושן

 פינה  ראש וישניה רבקה  רבקה וישניה  ----- הילה מלכה יעל קורן  אביבה נחום  רויטל אסף  כנרת כהן אוחנה  אבלינה רייפן 

 ישי רמת נירה מרום נירה מרום ------- יהודה גלברג אסתי ציון אביבה נחום  רבקה  פורמן טל הובר גלית יורמן יובל 

 שלומי רבקה וישניה  רבקה וישניה  חנה זינו הילה מלכה ציביק קוסטא  טורם נטע  רבקה פורמן כנרת כהן אוחנה  יהודית דיין 
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 תשפ"ב כולל מעורבות שנה"ל   במגזר הערבי ת פיקוח ברשויותומפ
 

 יו"ר וועדות זכאות 
 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 אבתסאם עזאיזה  אבתסאם עזאיזה   ימן-מרי מולא אבו סנא עלאדין  סנא עלאדין  סאלח אבוראיה  אמינה עמרי אמאני כרכבי 

 תומאדר בדארנה רנא סולימאן
 ראניה חלאילה 

 עומר נג'אח
(  רנא אבו) איברהים

 פאוזיה
 אעבלין האני כרידין האני כרידין ג'רייס מנסור  ימן-מרי מולא אבו

 אבתסאם עזאיזה  אבתסאם עזאיזה   ימן-מרי מולא אבו סנא עלאדין   מ"מ חרב חביבאללה  אמינה עמרי אמאני כרכבי 
 בוסתאן
 'אלמרג

 סולם  באסם עיאדאת  באסם עיאדאת   ימן-מרי מולא אבו סנא עלאדין   מ"מ חרב חביבאללה  אמינה עמרי 

 בענה  אחמד עבד אל רחמן  אחמד עבד אל רחמן   פלאח פאדיה  דלאל בדרה  דלאל בדרה  חרב חביבאללה כאותר עבד  ג'נאן טרודי

 מכר  דידה'ג אחמד עבד אל רחמן  אחמד עבד אל רחמן   פלאח פאדיה  סנא בכרי  עומר נג'אח ראניה חלאילה  כאותר עבד  אסנת קדור

 אסנת בן יהודה
 חלב גוש אחמד עבד אל רחמן  רחמן אחמד עבד אל  ג'רייס מנסור  הילה מלכה  נג'ואה סרוג'י   ראניה חלאילה  כאותר עבד 

 דבוריה באסם עיאדאת  באסם עיאדאת   ימן-מרי מולא אבו סנא עלאדין  סנא עלאדין  מ"מ סאלח אבוראיה  אמינה עמרי סוהא שיבל

 אסד אל דיר עומר חג'וג'  עומר חג'וג'   פלאח פאדיה  דלאל בדרה  דלאל בדרה  ראניה חלאילה  כאותר עבד  ג'נאן טרודי

 חנא דיר מרתא סלימאן  מרתא סלימאן   פלאח פאדיה מ"מ  סוהילה עספור  חרב חביבאללה אמינה עמרי סייקלי אבו נסאר סמא 

 הגלבוע זוהר אזולאי  עזאיזה  אבתיסאם  יפעת כוכבא  סנא עלאדין   סאלח אבוראיה  כאותר עבד  כלנית הלפרין מרדכי

 טורעאן האני כרידין האני כרידין  ימן-מרי מולא אבו רנאפאוזיה אבו   סאלח אבוראיה  אמינה עמרי כרכבי אמאני 

 טמרה סבאח סבאח  סבאח סבאח   ימן-מרי מולא אבומ"מ  סיד אחמד אחלאס  עומר נג'אח חרב חביבאללה כאותר עבד  רנא סולימאן

 יפיע האני כרידין האני כרידין ג'רייס מנסור  ימן-מרי מולא אבומ"מ  נהאיה ספדי  נהאיה ספדי  מ"מ ראניה חלאילה  אמינה עמרי סבאח שרארה אבו בכר

 כאבול עומר חג'וג'  עומר חג'וג'   ימן-מרי מולא אבו סייד אחמד אחלאס  עומר נג'אח חנאן סרחאן  תומאדר בדארנה רנא סולימאן

 כאוכב  זערורה תאופיק  תאופיק זערורה   ימן-מרי מולא אבו פאוזיה אבו רנא  חרב חביבאללה אמינה עמרי רנא סולימאן

 יסיף  כפר תאופיק זערורה  תאופיק זערורה  ג'רייס מנסור  פלאח פאדיה  סנא בכרי  סנא בכרי  חנאן סרחאן  כאותר עבד  רים אסעד 

 כנא כפר עומר חג'וג'  עומר חג'וג'  ג'רייס מנסור  ימן-מרי מולא אבו סנא עלאדין  אח'עומר נג סאלח אבוראיה  אמינה עמרי סבאח שרארה אבו בכר

 מנדא  כפר חמד טרביה חמד טרביה  ימן-מרי מולא אבו פאוזיה אבו רנא פאוזיה אבו רנא חנאן סרחאן  תומאדר בדארנה חנאן מזאווי

 כרום  אל ד'מג סבאח סבאח  סבאח סבאח   פלאח פאדיה  רשא עטאללה   חרב חביבאללה עבד  כאותר ג'יהאן דמוני

 מזרעה  אחמד עבד אל רחמן  אחמד עבד אל רחמן   אורנה קונקול  סנא בכרי   חנאן סרחאן  עבד  כאותר יפעת עזוז 

 גלי נתן לביא 

 ראניה חלאילה  עבד  כאותר
 נירה מרום אחמד עבד אל רחמן   אורנה קונקול  סנא בכרי  

 מטה

 (דנון)אשר
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 תשפ"ב כולל מעורבות שנה"ל  במגזר הערבי  ת פיקוח ברשויותומפ                              
 

 

 יו"ר וועדות זכאות 
 ייעוץ פיקוח

 חינוכי 

 רשותי פיקוח
 ן"ח מינהל

 י"גנפיקוח 

 ר "מוכש

 י"גנפיקוח  

 רשמיים

 פיקוח
 מיוחד  חינוך

בתי ספר    פיקוח

 נוצרים 
 הרשות מתכלל כולל מפקח

 ג'רייס מנסור  הילה מלכה  נג'ואה סרוג'י   ראניה חלאילה  אמינה עמרי כרכבי אמאני 
אחמד עבד אל  

 רחמן 

אחמד עבד אל  

 רחמן 
 מעיליא 

  הילה מלכה  נג'ואה סרוג'י   חרב חביבאללה עבד  כאותר יפעת עזוז 
אחמד עבד אל  

 רחמן 
 שלום אדרי

-מעלות

 רשיחאת

 אמינה עמרי כרכבי אמאני 
מ"מ  סאלח  

 אבוראיה
 משהד  בדראן אחמד  אחמד בדראן   ימן-מרי מולא אבו ספדי נהיה אח'עומר נג

 נחף מרתא סלימאן  מרתא סלימאן   פלאח פאדיה  חואלד עטאף  עטאף  חואלד חנאן סרחאן  עבד  כאותר ג'יהאן דמוני

 נצרת באסם עיאדאת  באסם עיאדאת  ג'רייס מנסור  אורנה קונקול מ"מ  רשא עטאללה  רשא עטאללה  סאלח אבוראיה  אמינה עמרי סוהא שיבל

 סחנין  תאופיק זערורה  תאופיק זערורה   פלאח פאדיה  מ"מ  סוהילה עספור עומר נג'אח סרחאן חנאן  אמינה עמרי היבא אבו אחמד 

 עילבון אבתסאם עזאיזה  אבתסאם עזאיזה  ג'רייס מנסור  פלאח פאדיה  מ"מ  סוהילה עספור סוהילה עספור סאלח אבוראיה  עבד  כאותר היבא אבו אחמד 

 עילוט כרידין האני כרידין האני  ימן-מרי מולא אבו נהייהספדי   סאלח אבוראיה  אמינה עמרי אסנת אסעד 

סבאח שרארה אבו 
 בכר 

 אמינה עמרי
מ"מ  ראניה 

 חלאילה 
 מאהל עין אבתסאם עזאיזה  אבתסאם עזאיזה   ימן-מרי מולא אבו ספדי נהייה עומר נג'אח

 עכו נירה מרום ' עומר חג'וג ג'רייס מנסור  אורנה קונקול  סנא בכרי  סנא בכרי  חרב חביבאללה עבד  כאותר אלה גולדשטיין 

 עראבה  מרתא סלימאן  מרתא סלימאן   ימן -מרי מולא אבו חואלד עטאף  אח'עומר נג ראניה חלאילה  אמינה עמרי היבא אבו אחמד 

  הילה מלכה  נג'ואה סרוג'י   חנאן סרחאן  עבד  כאותר כרכבי אמאני 
אחמד עבד אל  

 רחמן 

אחמד עבד אל  

 רחמן 
 פסוטה

 ראמה דולה כמיל-אבו דולה כמיל-אבו ג'רייס מנסור  פלאח פאדיה  דלאל בדרה  דלאל בדרה  ג'מאל שווי  עבד  כאותר ג'נאן טרודי

סבאח שרארה אבו 
 בכר 

 ריינה  יאזי חאלד 'חג יאזי חאלד 'חג ג'רייס מנסור  ימן-מרי מולא אבו ספדי נהייה אח'עומר נג  אמינה עמרי

 שעב  מרתא סלימאן  מרתא סלימאן   פלאח פאדיה  מ"מ  בקרי סנא   חרב חביבאללה עבד  כאותר סמא סייקלי אבו נסאר 

 שפרעם יאזי חאלד 'חג יאזי חאלד 'חג ג'רייס מנסור  ימן-מרי מולא אבו סייד אחמד אחלאס  עומר נג'אח מ"מ חנאן סרחאן  תומאדר בדארנה חנאן מזאווי
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 תשפ"ב שנה"ל  במגזר הבדואי ת פיקוח ברשויות ומפ
 

 חינוכי  ייעוץ פיקוח יו"ר וועדות זכאות 
 

 רשותי פיקוח
  ן"ח מינהל

 פיקוח
 ר"מוכש י"גנ

 פיקוח
 רשמיים  י"גנ

 פיקוח
 

 מיוחד חינוך
 הרשות מתכלל כולל מפקח

 אלבטוף  גואמיס טארק גואמיס טארק ימן-מרי מולא אבו חואלד  עטאף עומר נג'אח סואעד מוחמד  תומאדר בדארנה כרכבי אמאני 

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

 מכסור אל ביר ג'ואמיס טארק  ג'ואמיס טארק  ימן-מרי מולא אבו דלאל בדרה  עומר נג'אח סואעד מוחמד  תומאדר בדארנה לינא סלימאן חלאילה 

 זרזיר בית אמין מוקטרן  אמין מוקטרן  ימן-מרי מולא אבו דלאל בדרה  _ סואעד מוחמד  תומאדר בדארנה סלימאן חלאילה לינא 

 טבעון  בסמת ג'ואמיס טארק  ג'ואמיס טארק  ימן-מרי מולא אבו חואלד  עטאף אח'עומר נג סואעד מוחמד  תומאדר בדארנה לינא סלימאן חלאילה 

 זנגריה טובא ג'ואמיס טארק  ג'ואמיס טארק  פלאח פאדיה  חואלד  עטאף _ סואעד מוחמד  אמינה עמרי רים אסעד 

 ג'ואמיס טארק  ג'ואמיס טארק  ימן-מרי מולא אבו חואלד  עטאף אח'עומר נג סואעד מוחמד  תומאדר בדארנה לינא סלימאן חלאילה 
-טבאש -כעביה

 רה'ג'גח

 גלי נתן לביא 
 כאותר עבד 

 נירה מרום חילף מוסא  אורנה קונקול  בדרה דלאל  _ סואעד מוחמד 
-   אשר מטה

 ראמשה ע

 גלית יורמן יובל 

 אמינה עמרי

 זוהר אזולאי  חילף מוסא  הילה מלכה  חואלד  עטאף _ סואעד מוחמד 

 -משגבמ.א. 
 , ואדיכמאנה
, דמיידה,  סלאמה

חוסנייה, ערב אל 
 נעים, ראס אל עין

 גלי נתן לביא 

 אמינה עמרי

 זוהר אזולאי  זוהר אזולאי  יפעת כוכבא חואלד  עטאף  סועאד מוחמד 
  - מ.א. עמק יזרעאל

 מנשייה זבדה 

 לינא סלימאן חלאילה 

 אמינה עמרי

   אמין מוקטרן אמין מוקטרן  ימן-מרי מולא אבו   סואעד מוחמד 
אום אל שיבלי , 

 ג'נם

 חנאן מזאווי
 אמינה עמרי

 (חרוביה) שפרעם חאלד חיג'אזי מוסא חילף  ימן-מרי מולא אבו אחלאס סייד אחמד   סואעד מוחמד 
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 תשפ"בכולל רשויות מעורבות שנה"ל   במגזר הדרוזית פיקוח ברשויות ומפ
 

 חינוכי  ייעוץ פיקוח יו"ר וועדות זכאות 
 

 רשותי פיקוח

  ן"ח מינהל

 י"גנ פיקוח
 פיקוח

 מיוחד חינוך
 הרשות מתכלל כולל מפקח

 סנאן אבו  כמיל אבו דולה  כמיל אבו דולה פלאח פאדיה  ח'טיב ג'וסון ג'מאל שווי   ר באדר'הג אסנת קדור

 בוקעתא   כמיל אבו דולה  כמיל אבו דולה פלאח פאדיה  דלילה סאלמה  ג'מאל שווי  ר באדר'הג סמא סייקלי אבו נסאר 

 ן 'ג בית  נעימה ספדי  נעימה ספדי פאדיה פלאח  סאלמה  דלילה ג'מאל שווי  ר באדר'הג רים אסעד 

 וליס 'ג  כמיל אבו דולה כמיל אבו דולה פלאח פאדיה  ח'טיב ג'וסון ג'מאל שווי  ר באדר'הג רים אסעד 

 חורפיש יוסף חסן  יוסף חסן  פלאח פאדיה  דלילה סאלמה  ג'מאל שווי  ר באדר'הג רים אסעד 

 ת'ג-יאנוח פארס עימאד  פארס עימאד  פלאח פאדיה  קאסם איהאב ג'מאל שווי  ר באדר'הג סמא סייקלי אבו נסאר 

 ירכא יוסף חסן  יוסף חסן  פלאח פאדיה  סאלמה  דלילה ג'מאל שווי  ר באדר'הג אסנת קדור

 אסנת קדור
 ר באדר'הג

 ירכא בית ספר למדעים  לאל  'אסעד ג לאל  'אסעד ג   ג'מאל שווי 

 סמיע-כסרא  נעימה ספדי  נעימה ספדי פלאח פאדיה  ג'וסוןח'טיב  ג'מאל שווי  ר באדר'הג רים אסעד 

 קמא כפר חסן יוסף  חסן יוסף  יפעת כוכבא  קאסם איהאב ג'מאל שווי  ר באדר'הג פנינה מוסקוביץ

 אר'מג ג'לאל אסעד  ג'לאל אסעד  פלאח פאדיה  קאסם איהאב  ג'מאל שווי  ר באדר'הג ג'נאן טרודי

 שמס דל'מג פארס עימאד  פארס עימאד  פלאח פאדיה  ח'טיב ג'וסון ג'מאל שווי  ר באדר'הג ג'יהאן דמוני

 מסעדה יוסף חסן  יוסף חסן  פלאח פאדיה  וסון'ג טיב'ח ג'מאל שווי  ר באדר'הג סמא סייקלי אבו נסאר 

 
 ר באדר'הג

 מיכאל בונן פארס עימאד  אורנה קונקול  קאסם איהאב ג'מאל שווי 
  ,ל( ריחניההגלי  מרום)

 עין

 אסד אל

 ור 'סאג פארס עימאד  פארס עימאד  פלאח פאדיה  קאסם איהאב ג'מאל שווי  ר באדר'הג ג'נאן טרודי

 ר 'עג אסעד ג'לאל   אסעד ג'לאל   פלאח פאדיה  וסון'ג טיב'ח ג'מאל שווי  ר באדר'הג ג'יהאן דמוני

 קניה עין  כמיל אבו דולה  כמיל אבו דולה פלאח פאדיה  סאלמה  דלילה ג'מאל שווי  ר באדר'הג ג'יהאן דמוני

 פקיעין   נעימה ספדי נעימה ספדי פלאח פאדיה  קאסם איהאב ג'מאל שווי  ר באדר'הג סמא סייקלי אבו נסאר 
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  ליישום חוק החינוך המיוחדמפקחים ומדריכים 

 

 תפקיד שם מתי"א יישובים   תפקיד שם מתי"א יישובים

 רחל אלג'ים     מדריכה -יו"ר ועדת זכאות פנינה מוסקוביץ  עמקים בית שאן , יבניאל, כפר כמא
מפקחת מתאמת יו"ר 

 ועדות זכאות 

 טובי סיגל      מדריכה -יו"ר ועדת זכאות לילך מונסנגו  נהריה נהריה
מרכזת ועדת זכאות ואפיון  

 מנהל ותקציב

       מדריכה -יו"ר ועדת זכאות חנאן מזאווי  שפרעם כפר מנדא, שפרעם

 כפר כנא  כפר כנא, יפיע, עין מאהל, ריינה   מדריכה -יו"ר ועדת זכאות ורד יהלומי  נוף גליל  מגדל העמק 
סבאח שרארה  

 אבו בכר
 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות 

 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  זמיר ישי נוף הגליל  הגליל נוף    מדריכה -יו"ר ועדת זכאות כלנית הלפרין מרדכי  מגידו גלבוע 

   מדריכה -יו"ר ועדת זכאות היבא אבו אחמד  סחנין סחנין, עראבה , עילבון 
מג'אר, סאג'ור, ראמה, דיר אל  

 אסד, בענה
 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  ג'נאן טרודי מג'אר 

חצור הגלילית, גוש חלב, מרום 
 הגליל 

 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  אבלינה רייפן  כרמיאל, צפת כרמיאל, ראש פינה   מדריכה -יו"ר ועדת זכאות אסנת בן יהודה  קרית שמונה, צפת 

מג'דל שמס, עג'ר, עין קיניא, 
 מג'ד אל כרום, נחף 

 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  אילנית וייצמן טבריה טבריה, מגדל   מדריכה -יו"ר ועדת זכאות ג'יהאן דמוני  גליל, מג'אר

   מדריכה -יו"ר ועדת זכאות גלית יורמן יובל  כרמיאל, עפולה  משגב, רמת ישי, כפר תבור 
, אבו סנאן, ג'דידה מכר, ירכא 

 עילוט
 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  אסנת אסעד  גליל 

קריית שמונה, גליל עליון , יסוד 
 המעלה, מטולה 

 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  אביטל וייס  צפת צפת   מדריכה -יו"ר ועדת זכאות ליאת  שושן  קרית שמונה

 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  רנא סולימאן שפרעם כאוכב, כבול טמרה, עיבלין,    מדריכה -יו"ר ועדת זכאות אלה גולדשטיין עכו  עכו 

כסרא סמיע, בית ג'אן, ג'וליס,  
 חורפיש, כפר יאסיף, טובא 

 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  גלי נתן לביא  נוף הגליל, עכו  עמק יזרעאל, מטה אשר    מדריכה -יו"ר ועדת זכאות רים אסעד גליל 

מעלות, מעלה יוסף, כפר ורדים, 
 מזרעה

   מדריכה -יו"ר ועדת זכאות יפעת עזוז מעלות, עכו 
 עמק הירדן, עמק המעיינות, 

 גליל תחתון
 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  אורית זינגר עמקים

אלמכסור, בסמת טבעון, בית ביר 
 זרזיר, כעביה, שבלי 

 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  סוהא שיבל נצרת דבורייה, נצרת    מדריכה -יו"ר ועדת זכאות לינא סלימאן חלאילה בועינא נוג׳ידת 

 
בוקעתא, ינוח ג'ת, פקיעין, 

 מסעדה, שעב, דיר חנא
 

 
 גליל, סחנין 

 

 
 סמא אבו נאסר 

 

 
 מדריכה -זכאותיו"ר ועדת 

 

 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  שלומית דגן מגידו  יקנעם עלית, מגידו  

  
שלומי, מ.א גולן,  גולן,קצרין, 

 מבואות חרמון 
מעלות, טבריה, 

 קריית שמונה
 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  יהודית דיין 

 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  אביבה לבאן  עפולה  עפולה       
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בועיינה נוג'ידאת, אכסאל, 
אלבטוף, בוסתן אלמרג', 

 טורעאן, משהד, מעיליא, פסוטה

בועיינה,כפר  
 כנא, מעלות

 פיקוח -יו"ר ועדת זכאות  כרכבי אמאני 

 
 מרכזי מניפות הדרכה 

 

 טלפון דוא"ל
המדריך המחוזי מרכז מניפת 

 ההדרכה 
 תחום הדרכה  אפיון 

eynatle@education.gov.il 054-9192942  תקשוב  רב מגזרי  עינת לייקין 

rimmar@walla.com 054-7823780 יסודי, יהודי ובדואי  גזייר רימה רוט 

 עי"ס יהודי  עדי אדלשטיין  adyedel@gmail.com 052-3012929 מתמטיקה 

suha.rawashdi@gmail.com 052-4665784  עי"ס, ערבי  סוהא רואשדה 

nagat2007@hotmail.com 052-2362233  יסודי, ערבי  נגאת בדרה 
 מדעים 

haloosh@hotmail.com 050-6444607  עי"ס, ערבי  האלא חדיד 

jeries_elias10@hotmail.com 050-6282559  יסודי  ג'ריס אליאס 

 חינוך לשוני ערבית 

eli_nejjar@yahoo.com 
 חט"ב, ערבי  אליאס נגאר  050-9870388

orlyna62@gmail.com 050-7321248  חינוך לשוני ערבית למגזר יהודי  יסודי + עי"ס  אורלי נחום 

zakara62@gmail.com 052-4488125  עי"ס, יהודי  עדי זקר 
 חינוך לשוני עברית 

sharongaled@gmail.com 053-8321129  יסודי, יהודי  שרון גלעד 

lori_a@netvision.net.il 054-5627043  אנגלית  רב מגזרי  לורי רוט 

avivasabag5@gmail.com 050-7379237  יהודי  אביבה סבג 

 dlyhswsn@gmail.com תכלול פיתוח מקצועי קדם יסודי 
 יהודי  דליה שושן  052-2254566

abeer.zreik@mail.huji.ac.il 052-5196662  ערבי  עביר זריק 

zadabd@gmail.com 054-7633754  ערבי  זאדה בדארנה 

irisalfasi@gmail.com 050-4241251  יהודי  איריס אלפסי 

 ערבי ובדואי  נארימן חלאילה teacher.nareman@gmail.com 052-2973079 חינוך לחיים בחברה

vaknin35@gmail.com 050-3312140  יהודי חמ"ד  שרון וקנין 

mailto:irisalfasi@gmail.com
mailto:teacher.nareman@gmail.com
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 מרכזי מניפות הדרכה 
 

 טלפון דוא"ל
המדריך המחוזי מרכז מניפת 

 ההדרכה 
 תחום הדרכה  אפיון 

Manal.shawish@gmail.com 052-7253715  מניעת אלימות + שפ"י  רב מגזרי  סולימאן מנאל 

inbalfri2@gmail.com 052-3450198  חינוך מיוחד  רב מגזרי  ענבל פרידמן 

sivanvolman@gmail.com 052-5908003  הכלה רב מגזרי  סיוון וולמן 

enasab@walla.com 052-8267155  מגזר דרוזי  - רב תחומי  דרוזי  אינאס אבו חמוד 

efrat.amitzur@gmail.com 050-6280306  מגזר חמ"ד  - רב תחומי  חמ"ד  אפרת עמיצור 

shuly2101@gmail.com 050-2520494  מנהל חן  רב מגזרי  שולי בן ישי 

 nirmirit@gmail.com  052-5282857  תכנית מרום  רב מגזרי  מירית קלטר 

hanita@danciger-school.com 
 למידה משמעותית  רב מגזרי  חניתה מעוז  050-2425102

orityaari16@gmail.com 050-7362734  רכזת הדרכה מחוזית  רב מגזרי  אורית יערי 

 
  

mailto:inbalfri2@gmail.com
mailto:enasab@walla.com
mailto:efrat.amitzur@gmail.com
mailto:shuly2101@gmail.com
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 מדריכים מחוזיים ובעלי תפקידים במחוז
 

 ב "תשפממונה אחראי  תחום דעת  שם המדריכ/ה 

 חנה זינו  לקויות למידה  אדית ורדי 

 סיגל גדולטר  הדרכה פדגוגית מערכתית  אורית יערי 

 סיגל גדולטר  הוראה תומכי  אורלי ברטוב 

 אמיר מיכאל  ערבית למגזר יהודי  אורלי נחום 

 חיים גבאי  תגבור פיקוח ממ"ד  אורלי סיסו 

 אמיר מיכאל  אומנות  אירית חן טובי 

 אורנה שמחון  קליטת עלייה מ"מ  בת צברי 

 אמיר מיכאל  חוות חקלאיות  בתיה אמסלם 

 אחמד בדראן  מגזר ערבי  הדיל כיאל 

 שלומית ויזל  צהרונים  הדס בן נחום 

 אמיר מיכאל  יחידת הערכה הדס ששון לרנר 

 ארצי שי קלדרון  התמחות בהוראה וריכוז הערכת עו"ה  זהבה אלקובי 

 אמיר מיכאל  ריכוז מוסיקה  זוהר ולנסי זינגר 

 אמיר מיכאל  ריכוז למידה משמעותית בעי"ס חניתה מעוז 

 בוריס ברודסקי  שח"ר  טל קרליץ ניסים 

 סיגל גדולטר  פיתוח מקצועי  קהתי יעל  

 חיים גבאי  קליטת עליה ממ"ד, מתמחים וכניסה להוראה  מירי אבני 

 סיגל גדולטר  פיתוח מנהלים חדשים ומפקח ומנהליו  מלי נץ 

 אמיר מיכאל  בטיחות בדרכים  מרגלית רטר 

 אמיר מיכאל  מדע וטכנולוגיה חט"ב  נורית ברגל גיל 

 אורנה שמחון  סביבות למידה עיצוב   סיגל הורוביץ 
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 מדריכים מחוזיים ובעלי תפקידים במחוז
 

 ב "תשפממונה אחראי  תחום דעת  שם המדריכ/ה 

 אורנה שמחון  יחידת תכנון ובקרה  עדה גרינברג 

  ועדת דורנר  עינת זמיר 

 משה חיימוביץ  תקשוב  עינת לייקין 

 אורנה שמחון  עיצוב סביבות למידה  ענבל גילדין 

 אורנה שמחון  הדרכה פדגוגית מערכתית  שיינפלד ענת 

 בוריס ברודסקי  תכניות עבודה ושח"ר  צילה שנייר 

 אמיר מיכאל  חינוך ביתי  מרסל איטח 

 אפרת בן צור  תכנית השקפה  ריטה לוי 

 אמיר מיכאל  תרבות ישראל וחינוך אזרחי  שלומית קרוביארסקי 

 אורנה קונקול  בביתם תלמידים חולים מדריכה מתאמת  רנין סלמאן 

 אורנה קונקול  מדריכה מתאמת תלמידים חולים בביתם  זיתוני  טלי

 אורנה שמחון  מתאמת פעולות מחוז  מירב גבאי 

 


