
 גתשפ" –חונכים מוסמכים במוסיקה  

 טלפון  מחוז/עיר דוא"ל שם 

 צפון 

 עואד סאלח מהא  1
 

maha_b_awwad@hotmail.com צפון 
 מגזר ערבי 

054-5615382 

 שחאדה ג'ומאנה  2
 

jshehade223@gmail.com צפון 
 מגזר ערבי 

050-5709105 

 קדח מואפק ד"ר  3
 

mowafaq30@gmail.com צפון 
 מגזר ערבי 

054-3141410 

 צפון domiahanna1@gmail.com חנא דומיה 4
 מגזר ערבי 

52-53109720 

 חמד ודסוקי מ 5
 )לא סיים חלק ב'( 

dso2e48@gmail.com צפון 
 ר ערבי זמג

052-8745343 

 צפון aurica_attrash@yahoo.com אטרש אאוריקהד"ר  6
 מגזר ערבי 

050-7260127 

 סבאבגה רנא 7
 )לא סיימה חלק ב'(

rana.sababgha@gmail.com צפון 
 מגזר ערבי 

054-7117797 

 צפון moeen.danial@yahoo.com דאניאל מועין 8
 מגזר ערבי 

052-5258488 

 אלחאן חלו  9
 

heloualhan@gmail.com צפון/חיפה 
 מגזר ערבי 

052-5709009 

 בלאל בדארנה 10
 

belal@tzafonet.org.il צפון 
 מגזר ערבי 

053-4666167 

 רנא סבאבגה  11
 

Rana.sababgha@gmail.com צפון 
 מגזר ערבי 

054-7117797 

 052-8187691 צפון Galigosh@gmail.com גושן גלי  13

 050-8450352 צפון shinybanny@gmail.com תם שני 14

 052-3738857 צפון havraka@gmail.com דרור רבקה 15

 054-4918481 צפון shiriyisraeli@gmail.com שירי ישראלי 

 חיפה
 
 

 052-5797727 חיפה pinilands@gmail.com פיני לנדזמן 16

 058-4128109 חיפה shifra.music@gmail.com שפרה דלאל  17

 050-7741853 חיפה shlomithillel120@gmail.com הילל שלומית   18



 anatalpan@gmail.com ענת אלפן חזות  19

 

 

 052-3756690 חיפה

 

 050-7294444 חיפה          shyagil@gmail.com שירה יגל 20

 חריש plegalgal@gmail.com פלג גל  21
 052-6361026 

 חיפה canfiyuval@gmail.com יובל כנפי 22
052-8878486 

 מרכז 

לא -שני אשל  23

 054-7940429 לא במערכת -מרכז shaniesh@gmail.com במערכת 

 מאזוז איה  24
ayamazuz@gmail.com  054-7787946 מרכז 

 הירש דבורה 25
themusicteacher_h@walla.com ראש העין   מרכז  

054-2118850 

 

 
 ירושלים

 
 

 050-8358865 ירושלים ruti641@gmail.com ציפורי רות   26

 54-54717810 ירושלים inbarofek@walla.co.il אופק דן ענבר   27

  ירושלים/מנח"י ruty.shtark@gmail.com שטרק רותי   28
54-47425910 

 ירושלים/מנח"י    hayarachell@gmail.com בכר חיה רחל   29
 054-8424661 

 ירושלים  שירה שלמהרות  30

0528409838 

 ירושלים/מנח"י tamar.rc@gmail.com כהן תמר  -רוזנפלד 31

054-2118754 

 
 מנחי
 

 נוטוביץ חיה  32
 

hayano72@gmail.com 54-81803610 ירושלים 

 בת שבע   רוזנפלד 33
 

bat7bat7@gmail.com 050-6229375 ירושלים 

yochanannerel@gmail נראל יוחנן 34
.com 

 054-5634019 ירושלים

 052-4593832 ירושלים/מנח"י johnatoir@gmail.com שלמה יהונתן   35

 ירושלים/מנח"י    oritgold75@gmail.com גולדפרב אורית   36
 052-8965767 



 

yarongreenblatt@gma גרינבלט ירון  37
il.com 

 ירושלים/מנח"י   
 052-8719155 

 ירושלים/מנח"י    elishevan@walla.co.il סביר אלישבע    38
 050-2168843 

 ירושלים/מנח"י    rimonachn@walla.co.il אול רימונה  פ 39
 054-5742115 

 תיאל אווה יקו 40
 

yekutiele@gmail.com    ירושלים/מנח"י 
054-6970655 

  אלון רושגלד 41
alonrosh@gmail.com 

 ירושלים/מנח״י 
02-5825850 

 
 

 דרום

 3927599-052 דרום  margeles100@gmail.com ווייס מרגלית  42

  וידמנט אינה  43
yana1497@walla.com 

 050-4541150 דרום 

  יוגב אורלי –חרותי  44
orli.he@gmail.com 

 052-3941606 דרום 

 050-6595193 דרום  celist.olga@gmail.com לויטין אולגה  45

 052-3430567 דרום  noameir66@gmail.com נועה מאיר טל   46

 054-5897517 דרום  meiravwahba@gmail.com והבה מירב 47

 דרום  shadiaelwleed@gmail.com גית שאדיה  48
 מגזר ערבי 

52-85505150 

 דרום  cecilia@n-e.org.il פייארמן ססיליה   49

054-7919062 

 דרום  oritmusica@gmail.com פרקס אורית   50

052-2677232 
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