ניהול עצמי ומרום – בעלי תפקידים ופרטי קשר
מטה ניהול עצמי ומטה מרום
שם ותפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

רחל אלניר -ראש מנהלת ניהול
עצמי ומרום

0528365161

rachelelni@education.gov.il

אוסנת מורדו -מנהלת תכנית
מרום

0543434243

osnatmor@education.gov.il

אתי עזרא -רכזת לשכה

02-5603991

etiez@education.gov.il

יגאל יעקבסון -יועץ ארגוני
תכנית מרום

0528695857

sadot@gmail.com2

תמר קוכנר  -יועצת ארגונית
ניהול עצמי

0546508010

Tamar.kochner@gmail.com

אודליה לרר -מדריכה ארצית
מרום וניהול עצמי

0544501606

lerer.odelia@gmail.com

יפעת עופרי -מדריכה ארצית
ניהול עצמי

0526430428

yegior@gmail.com

אתי בן שטרית -רכזת נתונים
ניהול עצמי

0523685913

Etybs313@gmail.com

עובור הריש שיח' -מדריכה
ארצית מרום ,אגף ערבי

0548088153

auboursh@gmail.com

לילך ראובני  -מדריכה ארצית
מרום

0523922382

Bar022@gmail.com

ינון צדיק  -רכז נתונים מרום

0526648961

inonzadik@hotmail.com

רוית מוטולה  -מדידה והערכה
תכנית מרום

0523213023

elim14@bezeqint.net

מחוז דרום
שם ותפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

חגית בן סימון -ממונה

050-

hagitbensimon@gmail.com

מחוזית

6860185

תמר קוכנר  -יועצת ארגונית
ניהול עצמי

0546508010

Tamar.kochner@gmail.com

זיו יונסי -מדריך מרום
מחוזי

0528529850

yonaciziv@gmail.com

נירית אליהו -מדריכי ניהול
עצמי מחוזיים

0586377089

nirit770@gmail.com

איילת מויאל –מדריכי ניהול
עצמי מחוזיים

0507586908

Moyal001@gmail.com

אורי עזרא  -יועץ כלכלי

0506721399

ori@karma-cpa.co.il

מחוז חיפה
שם ותפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

לאה אורגד ווגסטף  -ממונה
מחוזית

0506282624

leawa2@education.gov.il

יעל שלסינגר  -יועצת
ארגונית ניהול עצמי

0544968136

yaelisch@zahav.net.il

רונית ליטבק  -מדריכת
מרום מחוזי

0507945140

ronitlit@education.gov.il

סמדר רוזנברג  -מדריכת
מרום מחוזי

0528220477

smadarro@education.gov.il

מיכל שטרן–מדריכת ניהול
עצמי מחוזי

0528407088

michal.stern1@gmail.com

שירן לווינסון -יועץ כלכלי

0525200709

shiran@karma-cpa.co.il

מחוז ירושלים ומנח"י
שם ותפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

עמליה ליידרמן  -ממונה
מחוזית

0506282624

leawa2@education.gov.il

חנה גימון ימין  -יועצת
ארגונית ניהול עצמי

0507916474

hannayamin@gmail.com

רננה אהרנרייך  -מדריכת
מרום מחוזי

0509357871

renana.eren@gmail.com

גלית גרינבאום  -מדריכת
מרום מחוזי

0508579811

galitag861@gmail.com

ראובן יצחק  -מדריך ניהול
עצמי מחוזי

5062028430

yischakr@gmail.com

מיכל לינק -מדריכת ניהול
עצמי מחוזי

0506202893

michallink@gmail.com

עידן בר  -יועץ כלכלי

0584950091

eidan@karma-cpa.co.il

מחוז מרכז
שם ותפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

קאמי כהן -ממונה מחוזית

0526017015

kamycohen1@gmail.com

איילת פריגת  -יועצת
ארגונית ניהול עצמי

0544562853

ayelet.prigat@gmail.com

תמר בר לוי רייך -מדריכת
מרום מחוזי

0522222147

tamarlr@education.gov.il

רותה דוברת -מדריכת ניהול
עצמי מחוזיים

0546451093

עידן בר  -יועץ כלכלי

0584950091

ruth_dovrat@bezeqint.net

eidan@karma-cpa.co.il

מחוז צפון
דואר אלקטרוני

שם ותפקיד

טלפון

אראלה אשכנזי  -ממונה
מחוזית

0506283511

erellaas@education.gov.il

נעמה הרלינג -יועצת
ארגונית ניהול עצמי

0509203929

naamaherling@gmail.com

אורלי ברטוב -מדריכת
מרום מחוזי

0545657806

orlibar@tzafonet.org.il

אבי שורץ -מדריך ניהול
עצמי מחוזי

0507922543

Avrahamshv@education.gov.il

עלי דבאח

0523013711

ali@karma-cpa.co.il

מחוז תל אביב
שם ותפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

שלומית ברק יסקולקה -
ממונה מחוזית

0506282542

shlomitbrk@education.gov.il

איילת אורבך -יועצת
ארגונית ניהול עצמי

0526994929

מירב לוי -מדריכת מרום

052-

ayorbach@bezeqint.net

meiravlevi2@gmail.com

מחוזי

3322810

מירי בין -מדריכת ניהול
עצמי מחוזי

0544987346

mironybin@gmail.com

רוית גלעדי גטניו -מדריכת
ניהול עצמי מחוזי

0524647776

ravit.10.11@gmail.com

עידן בר  -יועץ כלכלי

0584950091

eidan@karma-cpa.co.il

מחוז התיישבותי
שם ותפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

אורלי מילוא אלוני -ממונה
מחוזית

0506221459

orliam@mchp.gov.il

איילת פריגת  -יועצת
ארגונית ניהול עצמי

0544562853

ayelet.prigat@gmail.com

יהודית סיסו -מדריכת מרום
מחוזי

0522303313

sissojudith@gmail.com

עידן בר  -יועץ כלכלי

0584950091

eidan@karma-cpa.co.il

מחוז חרדי
שם ותפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

יעקב קושלבסקי -ממונה
מחוזית

0528308134

ykushelevsky@gmail.com

חנה גימון ימין  -יועצת
ארגונית ניהול עצמי

0507916474

hannayamin@gmail.com

יעקב קושלבסקי  -מדריך
מרום מחוזי

0528308134

ykushelevsky@gmail.com

מירי גמליאלי  -מדריכת ניהול
עצמי מחוזי

0546600861

Mirigamlieli@gmail.com

עידן בר  -יועץ כלכלי

0584950091

eidan@karma-cpa.co.il

