
 
 

 חינוך טכנולוגימינהל 
 אגף מצוינות בחינוך הטכנולוגי

 עתודה מדעית טכנולוגית
 
 

 גת תשפ"אנשי קשר בעתודה מדעית טכנולוגי

 מטה

 דואר אלקטרוני טלפון ופקס תפקיד שם

מנהל אגף מצויינות  יגאל דור
 בחינוך הטכנולוגי

073-3931635 yigaldo2@education.gov.il  

 barshiff@gmail.com 054-6576262 ארצית מדריכה שיף בר

שירן 
 סטיקה

רכזת 
  אדמיניסטרטיבית

073-3931636 atoda@education.gov.il 

   
            

 (ים)מוביל יםמלוו יםמדריכ

 דואר אלקטרוני טלפון תפקיד שם

 -מובילה אזורית דנה שקד
 תל אביב

054-2363830 danka.shaked@gmail.com 

 -מובילה אזורית אורית גולדברג
 התיישבותי

054-4520548 Goldberg12@walla.com 
 

 -מובילה אזורית אורית קופרמן
 התיישבותי

052-2796802 oritcop@gmail.com 

 

 pnina.kelman@gmail.com 052-3436317 ארציתמובילה  פנינה טורבן

 -מובילה אזורית אסתי סגל
 וצפון חיפה

052-2836455 estisegal1@gmail.com 

 -מובילה אזורית שלומית ארצי
 חיפה וצפון

054-4240610 shlomit2233@gmail.com 

 -מובילה אזורית אינה מיליס
 ומנח"י ירושלים

050-4688268 84inna@gmail.com 

 שמחי ווקנין
 

 -מוביל אזורי
 התיישבותי

052-9469789 
 

simvak@gmail.com 
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 דואר אלקטרוני טלפון תפקיד שם

 -מובילה אזורית אלינור דאור
 דרום

050-4488064 elinord0206@gmail.com 
 

 -מובילה אזורית רודצקיואילנה ג
 דרום

052-3968714 ilanagorodetsky@gmail.com 

 -אזורית מובילה חדוה לוי
 מרכז

054-9427376 Hedvalevy1972@gmail.com 

 -מובילה אזורית מיטל הררי
 דרום

053-8835889 
 
 

Mytlhrry30@gmail.com 
 

 -מובילה אזורית עביר אלשאמי
 צפון

052-4505104 Aber10770@gmail.com 

  

 מדעים בחטיבת הביניים

 דואר אלקטרוני טלפון תפקיד שם

גניה 
 חייקין

ריכוז פדגוגי תכנית העתודה 
בתחום הדעת מדע וטכנולוגיה 

ונציגת המפמ"ר המאשרת מורים 
 לפיסיקה בחט"ב

052-6084860 jenia610@gmail.com 

 מדעי המחשב ורובוטיקה בחט"ב ובחט"ע

 דואר אלקטרוני טלפון תפקיד שם

אבי 
 כהן

ממונה מגמות טכנולוגיות 
עתירות ידע ומפמ"ר מדעי 

 המחשב

03-6896147 avi@csit.org.il 

רחל 
 פרלמן

נציג המפמ"ר גורם מאשר 
מורים למדעי המחשב 

 בחט"ב

054-3006952 rachelperlmann@gmail.com 
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 מתמטיקה בחט"ב ובחט"ע

 דואר אלקטרוני טלפון תפקיד שם

 neritka@education.gov.il 02-5603540 מפמ"ר מתמטיקה נרית כץ

פאתנה 
 מרג'יה

נציגת המפמ"ר המאשרת 
מורים למתמטיקה 

 בחט"ב

050-7254403 marjie.fatena@gmail.com 

 נציגי התכנית במחוזות

תחום  שם מחוז
  אחריות

 דואר אלקטרוני טלפון

 ednaco@education.gov.il 050-7545540 חט"ב עדנה כהן דרום

רונית  התיישבותי
בליסקו 

 נאווי

חט"ב + 
 חט"ע

 
ronitbn@mchp.gov.il 

 

חנה  חיפה
 שמילוביץ

חט"ב + 
 חט"ע

 
hannashm@education.gov.il 

ירושלים 
 ומנח"י

שרי 
 רקובר

חט"ב + 
 חט"ע

 
sarira@education.gov.il 

 

 שחר נהרי מרכז
 

חט"ב + 
 חט"ע

 naharish@gmail.com 

 

נורית  צפון
 ברגר גיל

 nuritbe@education.gov.il 050-3073264 חט"ב

 
שפיע 

 אלג'מאל
מפקח 
 מדעים

050-6282629 shafeael@education.gov.il 

 
אכרם 
 אברהים

חט"ב + 
חט"ע מגזר 

 דרוזי

04-8632608 ibrahimak@education.gov.il  

 
חוסאם 

 דיאב
חט"ב + 

חט"ע מגזר 
 ערבי

04-6477423 hussamdi@education.gov.il  

גילה  אביב-תל
 למאי

 חט"ב+חט"ע
 

gilala@education.gov.il 
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