
   
 

  

 תחום אחריות        טלפון Email כתובת
 ומחוז

 שם
 ותפקיד

 מזכירות מטה:

briut@education.gov.il 
0733931412 
073-3931418 

 מפקחת על תחום
 הבריאות

 אפרת לאופר

dganit.ha@gmail.com  ארצי 
 הלר דגנית 
מדריכה מרכזת 

 ארצית

michals12@walla.co.il  ארצי 
 שיינוביץ מיכל 
מדריכה מרכזת 

 ארצית

oritap@education.gov.il  ארצי 
  אפלבוים  אורית

מדריכה מרכזת 
 ארצית

maayanby@education.gov.il  ארצי 
 מעין בר יהודה 

מדריכה רפרנטית ו
 מרכזת ארצית

rubaweamjaber@gmail.com  ארצי 
 רובא גבר

מדריכה מרכזת  
 ארצית

zmdakes@gmail.com  ארצי 
 מיה קסלמן

 מדריכה מרכזת
 ארצית

Sara05270@gmail.com 
 ארצי 

 שרה לרנר
מדריכה מרכזית 

 ארצית

danielamo2@education.gov.il 0538392945 דרום בתי ספר 
 מורם אמר דניאלה

רפרנטית 
 ריאותב

simonabizer@gmail.com 
 

 
0544797942 

 דרום בתי ספר
  סימונה ביזרמן

 מדריכה מרכזת מחוזית

bm77tonmor@gmail.com  דרום בתי ספר 

 ביטון מוריס 
מרכז  מדריך

 מחוזי

 



   
 

 תחום אחריות        טלפון Email כתובת
 ומחוז

 שם
 ותפקיד

tolip007@gmail.com  
 

 דרום בתי ספר 
 טלי לוי

מדריכה מרכזת 
 מחוזית

dafidi@education.gov.il  דרום גני ילדים 
 דפי דיאור 

רפרנטית 
 בריאות

Tsofnat01@gmail.com  דרום גני ילדים 
 צפנת דבורה הללי

 מדריכה מרכזת מחוזית

ritas@mchp.gov.il 

 

0506221524 
03-698768 

 

 בתי ספר
 התיישבותי

 ולברג ריטהס       
 רפרנטית בריאות 

dotanadi1@gmail.com 
 

 
0523554549 

 בתי ספר
 התיישבותי

  ברטוב עדי
מדריכה מרכזת 

 מחוזית

mornklein53@gmail.com 
 
 

0544499769 
 בתי ספר

 התיישבותי
 מורן   קליין

 מדריכה מרכזת מחוזית

ramysport5@gmail.com 

 
 

 בתי ספר        
 התיישבותי

 רמי מויאל
מדריכה מרכזת  

 מחוזית

Moriah930@gmail.com  
 בתי ספר
 התיישבותי

 מוריה  ג'ימי קקון
מדריכה מרכזת 

 מחוזית

nataiagoda@gmail.com 
 

 
 בתי ספר  

 התיישבותי

 נטלי שר
מדריכה מרכזת 

 מחוזית

helihoc@education.gov.il 
0542301311 

 
 בתי ספר   
 חיפה    

 רחל חכמה
רפרנטית 

 בריאות

Ihershman71@gmail.com  
  בתי ספר

 חיפה 

  איריס הרשמן
מדריכה מרכזת 

 מחוזית

adidor2021@gmail.com  
  בתי ספר

 חיפה     

  עדי דורפמן
מדריכה מרכזת 

 מחוזית

mailto:adidor2021@gmail.com


   
 

 תחום אחריות        טלפון Email כתובת
 ומחוז

 שם
 ותפקיד

Maya.1983@windowslive.com  
  בתי ספר

 חיפה     

 מאי כינעאן
מדריכה מרכזת 

 מחוזית

Dalit876@gmail.com  
 גני ילדים     

 חיפה
 ויסוצקידלית 

 רפרנטית בריאות

agyg@walla.com  
 גני ילדים  

 חיפה

 סין ארצי לאור
מדריכה מרכזת  

 מחוזית

Sivanartzi@gmail.com  
 גני ילדים 

 חיפה         

 אביבית גלי
מדריכה מרכזת  

 מחוזית

yochile@education.gov.il  חרדי בתי ספר 
  לוין יוכבד

 רפרנטית בריאות

navadarzi@gmail.com  חרדי בתי ספר 
 נאווה טולדנו

מדריכה  מרכזת   
 מחוזית

hodayam1000@gmail.com 

 
0548478272 

 
 חרדי בתי ספר

 הודיה שמואלי
מדריכה מרכזת  

 מחוזית

sarati@education.gov.il 
0548421062 

 
 חרדי גני ילדים

 שרה עטייה 
 רפרנטית בריאות

azanibrurya@gmail.com 
 

0545467196 

 גני ילדים

 חרדי 

 

 עזאני ברוריה 
מדריכה מרכזת 

 מחוזית
 

chayama8@gmail.com 
 

 

  גני ילדים

 חרדי

 

 חיה מרקוס
 מדריכה מרכזת מחוזית

 

eti.dvash@gmail.com 
 
 

 
0528895098 

בתי ספר    
ירושלים 

 ומנחי

 דבש אתי
 ממונה מחוזית 

mailto:navadarzi@gmail.com


   
 

 תחום אחריות        טלפון Email כתובת
 ומחוז

 שם
 ותפקיד

Herveat@gmail.com  
בתי ספר    

ירושלים 
 ומנחי

 ורד אטלי
 מחוזי מרכז ךמדרי

 

Jakobovich.ronit@gmail.com  

 בתי ספר

 ירושלים ומנחי

 

 בנימינינורית 
מדריכה מרכזת 

 מחוזית

rubaweamjaber@gmail.com  
 בתי ספר 

 ירושלים ומנחי

 רובא גבר
מדריכה מרכזת  

 מחוזית

Shiffyat1@walla.com 
 

 
 

 גני ילדים
 ירושלים ומנחי

 שפרה אטישקין
 רפרנטית בריאות

IRENETAG@GAMIL.COM  
 גני ילדים

 ירושלים ומנחי
 איראן טגליכט

 רפרנטית בריאות

nurit_bin@hotmail.com    0522869790 
 גני ילדים

 ירושלים ומנחי

 בימיני נורית
מדריכה מרכזת  

 מחוזית

N1980may@gmail.com  
 גני ילדים

 ירושלים ומנחי
 נטלי מאי רפאל

 מדריכה מרכזת מחוזית

maayanby@education.gov.il 
 

 
 בתי ספר   

 מרכז
 בר יהודה מעין       

 רפרנטית בריאות

Hadarsol10@gmail.com  
 בתי ספר     

 מרכז

 הדר סולומון פוקס
מדריכה מרכזת 

 מחוזית

Enas.hasone@gmail.com  
 בתי ספר

 מרכז

 אינאס חסונה
מדריכה מרכזת 

 מחוזית

Adva0506@gnail.com  
 גני ילדים

 מרכז
 אדווה אראלי

 רפרנטית בריאות 

        micalbo@gmail.com 
 

 
 גני ילדים   

 מרכז
 מיכל אלבו

 מדריכה מרכזת מחוזית



   
 

 תחום אחריות        טלפון Email כתובת
 ומחוז

 שם
 ותפקיד

Niso.f01@gmail.com  
 גני ילדים   

 מרכז

 שעיבנסרין 
מדריכה מרכזת 

 מחוזית

nuritbe@education.gov.il 
 
 

04-6500187 
 

 

 בתי ספר
 צפון 

נורית  ברגר גיל
 רפרנטית בריאות

 
enora16@yahoo.com 

 

0504607177 
 
 

 

 בתי ספר
 צפון 

 פראן נורה
 תמחוזי מדריכה מרכזת

lorisafarah@gmail.com  
 בתי ספר

 צפון 

 עפארה פרקש
 תמחוזי מדריכה מרכזת

orlibar@gtzfonet.org  
 בתי ספר

 צפון 
 אורלי ברטוב

 תמחוזי מדריכה מרכזת

 
rashaat@education.gov.il 

 
 

  גני ילדים
 צפון

 עטאללה  רשא
 רפרנטית בריאות

Niso.f01@gmail.com 
 
 

 
0525444549 

 גני ילדים
 צפון 

 נסרין שעיב 
 מדריכה מרכזת מחוזית

michaletz@education.gov.il 

 
 

03-6896246 
 בתי ספר

 תל אביב 
 מיכל עציון

 רפרנטית בריאות

briut_tlv@education.gov.il 
 

03-526105451 

 
 בתי ספר

 תל אביב 

 נועה טיטלר
מדריכה מרכזת 

 מחוזית

Yaelius79@gmail.com 
 

 
  בתי ספר
 תל אביב

 יעל פרקש
מדריכה מרכזת 

 מחוזית

ednaga@education.gov.il  
 גני ילדים 

 אביבתל 
 עדנה גרטי

 רפרנטית בריאות

doritsama@education.gov.il  
 גני ילדים 
 תל אביב

 דורית סמרה
 מדריכה מרכזת מחוזית



   
 

 תחום אחריות        טלפון Email כתובת
 ומחוז

 שם
 ותפקיד

racheldan32@gmail.com  
 גני ילדים 
 תל אביב

 רחלי כהן
 מחוזית מרכזת מדריכה

tali662@walla.com 
 

 
 גני ילדים 
 תל אביב

 טלי רצון 
 מחוזית מרכזת מדריכה

  


