
 

 

 גתשפ" -רשימת מאשרים מקצועיים לעבודות הגמר עפ"י תחומי דעת 

 טלפון דוא"ל תפקיד שם מקצוע

 tamirle@education.gov.il 0504551477 מדריך ארצי תמיר לוי סבג  אזרחות

 tamarke@education.gov.il 0507405633 מפמ"ר קהת -ד"ר תמר כהן איטלקית

 michal311@gmail.com 053-5253303 מדריכה ארצית מיכל בנדרסקי בל  מנותוא

 asmarema@education.gov.il 0506282192 מפמ"ר  מרו אסמרה אמהרית

 shoshha@education.gov.il 0545448095 מדריכה ארצית שושי הריס אנגלית

 ryosef60@gmail.com 0537671290 מדריך ארצי פרופ' ראובן יוסף  ביולוגיה

 sigalverony@gmail.com 0523449681 מדריכה ארצית סיגל טלקר ד"ר  ביולוגיה התיישבותי

 tseelash@education.gov.il 0523854039 מדריכה ארצית שחם צאלה גיאוגרפיה

 lioraal@education.gov.il 054-7400145 מפמ"ר ליאורה אללי גרמנית

 gihanfa@education.gov.il 0506289290 מפמ"ר ג'יהאן פרהוד  היסטוריה דרוזי

 inagarih@gmail.com 0523990756 מדריך ארצי ד"ר איתי נגרי  היסטוריה כללית

 meir.bsr@gmail.com 052-5292957 מדריך ארצי מאיר בן שחר היסטוריה ממ"ד

 inbalzel@education.gov.il 0523691887 מפמ"ר זלמנוביץ' עינבל  חינוך גופני

  noga.benyakov@gmail.com 3806549-052 מדריכה ארצית נוגה בן יעקב חקלאות

 dvorako@education.gov.il  058-6251019 מדריכה ארצית דבורה קאסמאן יידיש

 yaelho@education.gov.il 052-6266679 מדריכה ארצית יעל חורב כימיה

 efratsi@education.gov.il 0507362631 מפמ"ר ד"ר אפרת זילבר  לימודי א"י

 samiaab@education.gov.il 0504311045 מפמ"ר  סאמיה אבו חיט לימודי סביבה

 Nir.orion@weizmann.ac.il 0545223614 מפמ"ר פרופ' ניר אוריון  מדע כדור הארץ

 adasapirr@gmail.com 054-6479248 מדריכה ארצית  עדה ספיר מדעי החברה

 inon.barnea@gmail.com 054-4368343 מדריך ארצי  ינון ברנע מדעי המחשב

 shadadabo@education.gov.il 0506221483 מדריך ארצי ד"ר שדאד אבו פול  הסביבהמדעי 

 musicronmusic@gmail.com 0509455561 מדריך ארצי ד"ר רון אתר  מוסיקה

 alial@education.gov.il  0505709035 מפמ"ר  עלי אלמן מורשת דרוזית

 mahmoudom@education.gov.il 050-5656795 מפמ"ר מחמוד עומרי מורשת ודת האיסלאם

 dance_educ@education.gov.il 0507635411 מדריכה ארצית  נועה שגיא מחול

 taliaag@education.gov.il 0547460186 מפמ"ר  טליה אפיק גרוסמן מחשבת ישראל

 yohairu@education.gov.il 0506283216 מפמ"ר  הרב ד"ר יוחאי רודיק מחשבת ישראל ממ"ד

 tamar.levyadun@gmail.com 0544661948 מדריכה ארצית תמר לבידון  מתמטיקה
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 tamarke@education.gov.il 0507405633 מפמ"ר קהת -ד"ר תמר כהן סינית 

 sallygo@education.gov.il 0526924870  מפמ"ר  סאלי גולדפר צ'רניצקי ספרדית

 meravbp@education.gov.il         0505654877 מפמ"ר פסט -מירב בראוטבר ספרות

 Hanita.lerner@gmail.com 0528846269 מדריכה ארצית חניתה לרנר  ספרות ממ"ד

 miri_zenouda@walla.co.il 0545748427 מדריכה ארצית  מירי זנודה ספרות ממ"ד

 tomerbu@education.gov.il 0523716151 מפמ"ר  תומר בוזמן לשון והבעה -עברית 

 eyadmu@education.gov.il  0508995160 מפמ"ר איאד מוהנא  עברית בחינוך דרוזי

 hanimu@education.gov.il  0506282450 מפמ"ר  ד"ר האני מוסא עברית בחינוך ערבי

 hadeed.lobnna@gmail.com 0507618397 מדריכה ארצית ד"ר לובנה חדיד לשון והבעה -ערבית 

תולדות  - ערבית
 הערבים והאיסלם

 Sigsh5@education.gov.il 0506282831 מפמ"ר  סיגלית שושן

 hezi.yizhaq1@gmail.com 0547880726 מדריך ארצי  פרופ' חזי יצחק פיזיקה

 aditke@education.gov.il  0547422696 מפמ"ר עדית קסטן  פילוסופיה

 dorisov@education.gov.il 0505655691 מפמ"ר דוריס עובדיה צרפתית

 Ibr021859@gmail.com 0528756423 מדריכה ארצית  ד"ר אינה רוזנטולר רוסית

 yehudazo@education.gov.il 0506283693 מפמ"ר  זולדןהרב יהודה  תושב"ע דתי

 yosefame@education.gov.il 0506289254 מפמ"ר  יוספה משולם תושב"ע חילוני

 effivi@education.gov.il 0506282652 מפמ"ר לוי  אפי וישניצקי תאטרון

 avnirakefet@gmail.com 0522298846 מדריכה ארצית רקפת אבני תנ"ך

 ayeletse@education.com 0509767113 מפמ"ר איילת סיידלר ד"ר  דתיתנ"ך 

 ratnere@gmail.com 0507156711 מפמ"ר ד"ר איבנה רטנר  תקשורת וקולנוע
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