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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 מנויות' אאגף א

  הפיקוח על החינוך למחול
 

 גתשפ"במחול  לבחינות הבגרות המעשיות  שימת בוחניםר
 

 בי"ס דואר אלקטרוני נייד כתובת שם 

 בית ברל ohno@015.net.il 054-6388887 רעננה און חיים  .1

 דמוקרטי חדרה Gordon052@gmail.com 050-6887575 חדרה גורדון עידית-אייזן  .2

 ויצ"ו הדסים anatalo11@gmail.com 054-4422565 אבן יהודה אלון ענת   .3

  dina10@zahav.net.il 052-3319512 ם-י ביטון דינה  .4

  Shelly.bic@gmail.com 054-5721699 רחובות שני שלי-ביקלס  .5

 חט"ב ראשונים, הוד השרון chani_or@netvision.net.il 054-4327028 תל אביב בן טוב אורן חני  .6

  leabenzvi@gmail.com 054-4601148 ירושלים צבי לאה-בן  .7

 יבנה ן,אלו miritberman@gmail.com 054-5400519 יבנה ברמן מירית  .8

 אורט טבריה dorong555@walla.com 054-7730371 טבריה גואטה דורון  .9

 בית החינוך הניסויי ע"ש רבין, תל מונד orly.dushy@gmail.com 3414785-052 עין שריד, גוש תל מונד דושי אורלי  .10

  ilanadangour@gmail.com 6682105-052 הוד השרון  דנגור אילנה  .11

 מודיעיןעירוני א',  jude001@walla.com 052 2926247 מודיעין דנון אוזמו יהודית  .12

 הרצוג, כפר סבא shashachar@gmail.com 050-8224199 רמת השרון השחר שלי  .13
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 ם-מנויות יא rikivaron@gmail.com 054-2463360 , ירושליםמבוא ביתר ורון ריקי   .14

 ם-אולפנה לאמנויות, י choreshh@gmail.com 054-7723038 חלמיש חורש אביטל  .15

 קרית שרת, חולון liannedae@gmail.com 054-9777344 תל אביב יפה זליגפלד ליאן  .16

 ראשונים, ראשל"צ lurliberman@gmail.com 054-4777442 קיבוץ נען לבינגר לירון  .17

 אריה מאיר, קרית גת whereisefi@gmail.com 052-3466605 הר אדר כדורי דרור אפרת  .18

 עתיד בנימינה, בנימינה varditl@binyamina.ort.org.il 050-4619393 נימינהב לוי זמיר ורדית  .19

 תיכון חדרה ivittsur@zahav.net.il 052-6674471 בנימינה בנה איויתיל  .20

 אונו-צבי,  קריית-בן molato@bezeqint.net 054-6368298 ראש העין מולטו אירית  .21

  Orly4050@gmail.com 052-2369721 חד נס מזרחי אורלי  .22

 חקלאי עין כרם solntsedan@gmail.com 054-4746097 ירושלים צ'רניאק דניס  .23

 אמנויות אשקלון narminka@gmail.com 054-5522089 קרית אונו וב מינהקנטוש  .24

 היובל, הרצליה vardit061171@gmail.com 054-5542024 רמת השרון קרונפלד סרוסי ורדית  .25

 תבור-עמקים מקיף  yonatr@ima.co.il 052-3967125 המפרץקיבוץ עין  תרוטמן יונ  .26

 חפר רופין, עמק –בן גוריון  riezmanrona@walla.co.il 054-6442606 נתניה רייזמן שטרנליכט רונה  .27
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