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בס"ד

צוות ההדרכה באזרחות -תשפ"ב
מדריכים ארציים:
שם המדריך
אלישבע כהן
אריאלה שמשון
ג'נאן דניאל
זיו פרי
נעמה סורקיס-קוניץ
עינת דן
רוית רז
רועי צמיר
שרית יפה תורג'מן

מדריכי מחוזות:
מחוז

מחוז צפון

מחוז חיפה

מחוז תל אביב
מחוז מרכז

מחוז ירושלים

תפקיד
יחידות ההגבר
מטלות ביצוע
מגזר ערבי ובגרויות
פיתוח מקצועי
תוכניות תמ"ר
חטיבת ביניים ועולים חדשים
תקשוב
תוכניות לימודים
ערכים

כתובת מייל
e7co@hotmail.com
Ariela1701@gmail.com
janandanial@gmail.com
ziv@zaurus.co.il
naamask@gmail.com
einatdan5@gmail.com
ravitraz@education.gov.il
hazamirim@gmail.com
sariti_turg@walla.co.il

שם המדריך

טלפון

אורלי ויינשטיין – מובילת מחוז
גליה אבורמד
רינה עדי
עלאא עסאד
האדי חמדאן
סמר נאמארה
ראניה ריאן
ווליד חוש
יעל טבשי  -מובילת מחוז
גלית שמיר
איבון שבודי
עפרה אזרזר
עינת דן  -מובילת מחוז
רוני קנטור
רעות גרינברג
זיו פרי – מובילת מחוז
ליטל צרפתי
תמים עראקי
אריאלה שמשון
מור ברנד
רויטל ביטון
איריס אלטרגוט – מובילת מחוז
נטע כהן
אורית ברבוט  -מובילת מחוז

0544480716
0506877919
0507769464
0508439417
0548081743
0503036446
0526729246
0504389966
0523496008
0523567363
0524288559
0544230681
0523604544
0506423978
0528389855

טלפון
0506731582
0522764434
0522694361
0547702871
0526176641
0523604544
0547664642
0502351818
0545899285

0547702871
0524607388
0509306210
0522764434
0503383940
0526427117
0509121307
0546491010
0544509603
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מחוז מנח"י
מחוז דרום

התיישבותי

אלישבע כהן
אולפת מארון
לילך אסולין  -מובילת מחוז
אילה כהן
איתמר טרובק
ג'אלל זיאדנה
סלאמה אבו מוסא
לבנת ואזאנה
תמיר לוי סבג  -מוביל מחוז ותוכניות
תמ"ר
שרית אלוני
איציק אדלר
ויקטור גורביץ
רונית הכסטר

0506731582
0528925556
0504411580
0523906358
0506397520
0542233651
0507832926
0544921944
0504551477
0544413370
0522263608
0547645782
0546664950
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