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צוות הפיקוח וההדרכה בחינוך המוזיקלי
תפקיד

שם

כתובת

טלפון

מפמ״ר מוזיקה

בצלאל
קופרווסר

משרד החינוך רח׳ השלושה
,2ת״א 61092

073-3936542
050-3199367

מפקחת ארצית
על המוזיקה
בחמ"ד
ממונה
קוריקולרית
ותו"ל אגף
אומנויות
פיקוח במחוזות

איילה רייכרט

betsalelku@education.gov.il
משרד החינוך רח׳ השלושה
,2ת״א 61092

073-3932815
050-6282468

ayalare2@education.gov.il

תל אביב

רינת גלעד-
עפרון

משרד החינוך רח׳ השלושה
,2ת״א 61092
rinatgi@education.gov.il

073-3936936
050-6283544

מנחי

גרינבלט ירון

משרד החינוך ,רח׳ כנפי נשרים
 22גבעת שאול ,ירושלים,
9546434

073-5601544
052-8719155

חיפה

דלאל שפרה

yarongr@education.gov.il
רחוב פלים  15א׳ ,חיפה33095 ,

צפון

ולנסי-זינגר
זוהר

Shifra.music@gmail.com
דרך קרית הממשלה ,נוף הגליל,
17105

מרכז

אורנה חריטן

דרום

ornaha@education.gov.il
ד״ר ינקו מיכל רחוב התקווה  4באר-שבע.

073-3938011
058-4128109
07339393142
054-3111992

zoharzi@education.gov.il
משרד החינוך רח׳ השלושה
,2ת״א 61092

050-6283539

073-3935865
052-3449049

michalya@education.gov.il
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ירושלים מקיף

שרגו אילנה

משרד החינוך רח׳ כנפי נשרים
 ,22גבעת שאול ,ירושלים,
9546434

050-4964176

ilanash2@education.gov.il
צוות הדרכה ארצי
מדריך מרכז
ללימודי מוזיקה
ואמנויות בחברה
הערבית
מדריך ארצי
ומרכז אשכול
האומנויות אגף
החינוך הדרוזי
והצ׳רקסי
מדריך ארצי של
האומנויות
והמוזיקה
בחברה
הבדואית
ילדים ונוער
בסיכון בדגש על
מחוז מנחי
בתי ספר מנגנים
וקונסרבטוריונים
בדגש על מחוז
דרום
ריכוז תכנית
שירים ושורשים
מטמיעת שיר
של יום
תכנית לימודים
חט״ב ותיכונים.
בתי ספר מנגנים
וקונסרבטוריונים
בדגש על מחוז
מרכז.
בתי ספר מנגנים
וקונסרבטוריונים
בדגש על מחוז
צפון.

ד״ר תייסיר
חדאד

taisserh@gmail.com

050-6282878

מג׳ד קטיש

mkateesh@gmail.com

050-3035085

בלאל בדארנה

Belal@tzafonet.org.il

053-4666167

דבי זית

Debbie.zayit@gmail.com

054-5899675

אורלי חירותי-
יוגב

orli.he@gmail.com

052-3941606

רינה כלף

rinach66@gmail.com

052-8358954

גלינה סילבר

054-5550172
sil777@gmail.com

יעל פלדהיים

feldheim.yael@gmail.com

050-5903326
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inbalk88@gmail.com

054-8188371

קרמר ענבל

פדגוגיה
דיגיטלית ,עלון
מקוון ,אתר
מפמ"ר מוזיקה,
חינוך מוזיקלי
ברשת ,שיר של
יום
בתי ספר יסודיים רצאבי עפרה
 ,מקהלות (שירו-
מי) ,תכלול
בדגש על מחוז
ירושלים.

ofrarat@gmail.com

050-7262720

ששון מיכל

michalsason1@gmail.com

053-6377763

מדריך מרכז
ארצי חטיבות
עליונות,
רסיטלים
ותזמורת הנוער
הלאומית
הישראלית

רן נחום

ran.nachum@gmail.com

054-5632167

אנתולוגיה פופ-
רוק  /ג'אז -
חומרי למידה,
סרטונים ,מגמות

יורם אילן

yoramilan@gmail.com

054-9798222

מחוננים
ומצטיינים ,כנסי
מגמות

ענת אלפן
חזות

anatalpan@gmail.com

052-3756690

מגזר ערבי,
עבודות חקר,
אנתולוגיה

ד"ר רון אתר

musicronmusic@gmail.com

050-9455561

בתי ספר מנגנים
וקונסרבטוריונים
בדגש על מחוז
ת״א
Michalzeevi0@gmail.com
מיכל זאבי
מדריכה ארצית
גיטלר
בבתי ספר
יסודיים מגזר
החרדי
מדריכי חט״ב ,מגמות וחטיבה עליונה

050-8171422
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במגמות
המוזיקה
רסיטלים ,מגמות יעל טאוב מינץ

Yaeljm@gmail.com

052-8931467

אנתולוגיה,
בחינת בגרות

איה מאזוז

ayamazuz@gmail.com

054-7787946

תורת המוזיקה
קלאסי

גיל עברון

gilevron7@gmail.com

052-8726444

הערכה חלופית,
לומד עצמאי

בר ערמון

bararmon@onomusic.org

054-2440894

כנסי מגמות
מוזיקה ,תחרות
אלמא.

מיכל פרנקל

050-8439823 michalfrankel01@gmail.com

מגמות חרדיות

אביטל ברנר

Talyb364@gmail.com

מגמות ייחודיות

מיקי תוסיה
כהן

mikitc11@gmail.com

052-6242624
054-4598010

רח' שבטי ישראל  ,34ירושלים  ,91911טלפון ,073-3931111 :דוא"לinfo@education.gov.il :
כתובת אתר "שער הממשלה"https://www.gov.il :
כתובת אתר המשרדhttps://edu.gov.il :

