
 מדינת ישראל 
 משרד החינוך  

 המזכירות הפדגוגית 

 
  משולבת ועדת מקצוע
 

 ו תשע"/ התשע"לשנה"ל    המפמ"ר )מרכז הוועדה( דבורה קאסמאן        יידישהמקצוע _
 

 שמות חברי הוועדה  
כולל תואר אקדמי  

 נא לציין מר/גב'( )ד"ר/פרופ', 

תפקיד  
 בוועדה

תאריך  
 מינוי  

תפקיד  
 מקצועי 

שם 
 המוסד

 ר המגז
)למקצועות   

  -רב 
 מגזריים( 

כתובת  
 למשלוח דואר 

 טלפון  טלפון נייד 
 בעבודה

 דואר אלקטרוני 

מכללת     יו"ר ד"ר מרדכי יושקובסקי  1

 לוינסקי 

  054-6315639  yiddish18@gmail.com 

על חבר הוועדה   
 והשיקולים לבחירתו: 

יזם את עריכת תוכנית הלימודים הראשונה  של שפת היידיש ותרבותה לבתי  שנה תפקיד מפמ"ר יידיש, הוא    13ד"ר מרדכי יושקובסקי מלא במשך  

 ספר תיכוניים מטעם משרד החינוך וכעת מכהן כמנהל השתלמויות לתרבות יידיש למורים במכללת  לוינסקי ובווילנא.

 

 

מפמ"ר מרכז  גב' דבורה קאסמאן 2
 הוועדה ת 

בית ספר  מורה בתיכון 

 פלך

צדק  חוב  ר  שערי 

3 

 ירושלים  94360

052-7684188 02-6711282 dvorako@educati

on.gov.il 

על חבר הוועדה   
 והשיקולים לבחירתו: 

 

 

 

  חבר/ה ד"ר נתי כוהן 3
 אקדמיה 

 

אוניברסיט מרצה 
 ה בר אילן 

ואוניברסיט
 ה ירושלים 

  052-3474198  cohenne@mail.biu

.ac.il 

על חבר הוועדה   
 והשיקולים לבחירתו: 

עדה לכתיבת תוכנית הלימודים יידיש שפה  והשתתף בומלמד ספרות יידיש בבר אילן,  , וספרות יידיש בתקופת השואה,  דיש מודרנית חוקר ספרות יי

 . 2008ותרבות של משרד החינוך 

. 

 

חבר/ה   גב' לאה סקיבא  4
 אקדמיה 

 

מרכז  מורה 
תרבות 
עמים ו 

אוניברסיט

    fede@bezeqint.net 



 ה עממית 
על חבר הוועדה   

 שיקולים לבחירתו: וה
 אוניברסיטה עממית -דת יידיש במסגרות בלתי פורמליותממל

   .אביב-מלמדת בתוכנית קיץ באונברסיטה תל. נסיון רב בכתיבת ספרי לימוד

 

 

   

 

 

 שמות חברי הוועדה  
כולל תואר אקדמי  

 נא לציין מר/גב'( )ד"ר/פרופ', 

תפקיד  
 בוועדה

תאריך  
 מינוי  

תפקיד  
 מקצועי 

שם 
 המוסד

 המגזר 
)למקצועות   

  -רב 
 מגזריים( 

כתובת  
 למשלוח דואר 

 טלפון  טלפון נייד 
 בעבודה

 דואר אלקטרוני 

כתיבת תוכנית    מורה  ויקי שיפריס  5

לימודים  

ליידיש  

 מדוברת

בית שלום  
 עליכם

שדרות הרצל    

114/8 

 ירושלים 

0545429052ִֵ 025635129 nvshifriss@gmail.

com 

על חבר הוועדה   
 לבחירתו: והשיקולים 

 ניסיון רב בהוראת שפת היידיש ותרבותה.

 מתרגמת ו עורכת לשונית ביידיש ובעברית. 

 מורה ד"ר אורן רומן  6
 חוקר

כתיבת תכנית   

לימודים  

להשכלה  

כללית על  

שפות 

 היהודיות

בית שלום  

עליכם, 

אוניברסיט

ת חיפה,   

אוןניברסיט

 ת תל אביב 

  0544249985  oren.roman@mail

.huji.ac.il 

על חבר הוועדה   
 והשיקולים לבחירתו: 

 חוקר ומורה בעל ניסיון רב בהוראת שפת היידיש ותרבותה.

 השתתף בכנסים בין לאומיים.

 

 חבר/ה    7
 הוראה

 

         



על חבר הוועדה   
 והשיקולים לבחירתו: 

 

 

 חבר/ה גב' דבורה לאה רוטשילד  8
 הוראה

תיכון בית  מורה 

 רבקה

 כפר חבד

 217ת.ד.  

 פר חב"דכ

0543512770 03-9606574 dlr770@gmail.co

m 

על חבר הוועדה   
 והשיקולים לבחירתו: 

 

 מלמדת יידיש שנים רבות,  בעלת יוזמות חינוכיות בתחום השפה, ערכה חוברות לימוד, מגישה לבגרות

 

 חבר/ה גב' מרים ורטהיימר 9
 הוראה

תיכון בית  מורה 
 חנה 

 18רבי טרפון  
 קרית צאנז 
 נתניה 

057-3107580 09-8840765 beithana100@gm

W8322172ail.com

@okmail.co.il 

 
 

על חבר הוועדה   
 והשיקולים לבחירתו: 

 בעלת תואר שני באנגלית.

 קרית צאנז. -מלמדת יידיש ואנגלית בתיכון בית חנה

 ת לבגרות ב שתי השפות.בעלת ניסיון רב בהוראת השפה והכנת תלמידו

 

 

 חבר/ה גב' לאה כץ  10
 הוראה

תיכון בית  מורה 
 ברכה

  
 18הרב סורוצקין 

,ירושלים, 
9442328 

 ית ברכה סמינר  ב 0732444647 052-7691430
444640@gmail.co 

על חבר הוועדה   
 והשיקולים לבחירתו: 

 
 
 

 דיש ומגישה לבגרות ועורכת ובודקת מבחני בגרות. מורה ליידיש, בוגרת סמינר בית יעקב, התמחה בהוראת שפת היי

 שמות חברי הוועדה  
כולל תואר אקדמי  

 נא לציין מר/גב'( )ד"ר/פרופ', 

תפקיד  
 בוועדה

תאריך  
 מינוי  

תפקיד  
 מקצועי 

שם 
 המוסד

 המגזר 
)למקצועות   

  -רב 
 מגזריים( 

כתובת  
 למשלוח דואר 

 טלפון  טלפון נייד 
 בעבודה

 דואר אלקטרוני 

 חבר/ה  11
 הוראה

        

על חבר הוועדה   
 והשיקולים לבחירתו: 

 

 

 

 חבר/ה  12
 הוראה

        

mailto:beithana100@gmail.com
mailto:beithana100@gmail.com


על חבר הוועדה   
 והשיקולים לבחירתו: 

 

 

 

 חבר/ה  13
 הוראה

        

על חבר הוועדה   
 והשיקולים לבחירתו: 

 

 

 

 חבר/ה  14
ממונה  

 קוליקולרי 

        

על חבר הוועדה   
 והשיקולים לבחירתו: 

 

 

 

 חבר/ה  15
משרד 
 החינוך 

        

על חבר הוועדה   
 והשיקולים לבחירתו: 

 

 

 

 
 ישור וחתימת המפמ"ר: ________________ א_______                              ___ תאריך___ 

 
 : ________________ אגף תאריך ____________                             אישור וחתימת ראש  

 
 אישור וחתימת יו"ר המזכירות הפדגוגית:_______________                    _    _ ___ _תאריך ______ 


