
מרכזי העשרה למחוננים ולמצטיינים

מחוז
שם מרכז 
סמל מוסדהמחוננים

ת מרכז .מנהל
המחוננים

אשת  קשר /איש
במרכז לעיניין 

ל"דוארישום תלמידים
oriya-l@edueilat.orgאוריה לוילמיה גאנם615435(אילות)אילת דרום

gifth.ash@gmail.comאלינה לוסטובאלינה לוסטוב615047אשקלוןדרום

HaAkademiaKid@gmail.comאפרת לאוןאפרת ליאון648766(שדרות בפארק)שדרות דרום

basher1984@gmail.comבשיר אלעסיביסאלח אלשנארנה615328חורהדרום

ifatantman@gmail.comיפעת אנטמןגלית דבח613620(מרום)אשדוד דרום

dimonagifted@gmail.comמזל ישראלדנה פוקס615682(קדים)דימונה דרום

nora165@gmail.comבר'נורה אבו גבר'נורה אבו ג625319רהטדרום

maofnewmail@gmail.comשולמיתטלי רביד616896(מעוף)באר שבע דרום

דרום
קרית מלאכי 

larom100@gmail.comשרון אדטושרון אדטו625210(לרום)

bayanyah@gmail.comביאן עקלביאן עקל317115כפר קרעחיפה

317099באקה אלגרביהחיפה
ר דאווד "ד

עתאמנה
ר דהוד "ד

dawoodphd@gmail.comעתאמנה

358382קרית אתאחיפה
- צפור-טלי קן 

מירון
- צפור-טלי קן

gifted.ata@gmail.comמירון

חיפה
גבעת אולגה 

miriam@technoda.org.ilמרים צוריתאסנת צפון315614(טכנודע)

somaya-nfri@hotmail.comסומייה אגבאריהסומייה אגבאריה317107אום אלפחםחיפה

חיפה
דאלית אל כרמל 

kmal.abeer@gmail.comעביר כמאלעביר כאמל325167(כרמל )

חיפה

מרכז העשרה 
למחוננים 

info-in@gifted-haifa.orgמריאנה מטרמריאנה מטר317081ומצטיינים חיפה

ירושלי
mechunanim@gmail.comדפנה שריגדפנה שריג237214(מעלות)מודיעין ם

ירושלי
ם

גוש עציון 
מחוננים )

afikim.gifted@gmail.comפז-הדר לויאתי אברמוביץ411801(ומצטיינים

ירושלי
ם

עפרה מטה 
amirry2001@gmail.comיואב עמיריוספה קטן288068(דעת)בנימין 

ירושלי
ם

הרי יהודה 
112821(מרחבים)

מיכל שלום 
Merchavim.school@gmail.comמנהלת/מזכירה

ירושלי
ם

מעלה אדומים 
shakimschool@gmail.comמנדי הוילנדבת שבע בראון288050(שחקים)

bayan.abukatish@gmail.comביאן אבו קטישביאן אבוקטיש325134מזרח ירושליםי"מנח

ofekschool.racheli@gmail.comרחלי יצחקרן בכור112409(אופק)ירושלים י"מנח

lavinoams@gmail.comאבינועם לויןאבינועם לוין425207יבנהמרכז
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ameenra@gmail.comאמין רביעאמין רביע416305טייבהמרכז

מרכז
רון )ראשון לציון 

mail@roncenter.comאפרת בקישר עופר קרן"ד425215(ורדי

Ganz-sh@zahav.net.ilורדית גנץורדית גנץ445031(אורות)אלקנה מרכז

tal.assenheim@gmail.comטל אסנהייםטל אסנהיים416321(חלום)רמלה מרכז

מרכז
רון )ראשון לציון 

talil@roncenter.comטלי לקס צורעופר קרן425215קמפוס לוד (ורדי

רונית סאר היימס415505(חופים)עמק חפר מרכז
, יהודית שגיא

רונית סאר היימס
ronits@hefer.org.il ,

judiths@hefer.org.il

giftedtira@gmail.comסחר עראקיסחר עראקי416313טירהמרכז

sigal.sirek@gmail.comסיגל סירקסיגל סירק445049רעננהמרכז

Kasumsum@gmail.comענבל קסוםענבל קסום425199גני תקוהמרכז

peleschool@gmail.comענת קפלינסקיפז קדמי445056רחובותמרכז

tahel.hod.hasharon@gmail.comרותם דייןורדה זילבר415547הוד השרוןמרכז

מרכז

שוהם כולל 
מצטיינים 

arazi.rachel@gmail.comרחלי ארזירחלי ארזי415539ושלוחת גזר

מרכז
מרכז )כפר סבא 

chazen.sharona@gmail.comשרונה חזןאיריס ששון416768(י"יש

avlin@telhai.ac.ilאוולין מלולאפרת טל216887תל חיצפון

aiat7ist@gmail.comאיאת אסתיתיאיאת אסתיתי417766נצרתצפון

souha@zahav.net.ilסוהא בסולסוהא בסול338608ריינהצפון

gited@i-g-c.orgאילזה תייםויויאן שחיבר215319אעבליןצפון

nassar_gadeer@hotmail.comגדיר נסארדיר נסאר'ג236950דאת'בועיינה נוגצפון

צפון
עמק הירדן -כנרת

gifted@kinneret.ac.ilיעל אידלסוןר אלון לוי"ד215152(מדע ודעת)

wahbi1257@walla.comוהבי והביוהבי והבי235010נחףצפון

labib.music@gmail.comלביב בדארנהלביב בדארנה236968עראבהצפון

suhr_10884@hotmail.comסוהיר חוסיןסוהיר חוסין235028כאבולצפון

mzk@gifted-karmiel.org.ilעליזה נאורלילך ינאי215681כרמיאלצפון

Raidahassan@gmail.comראידה חסןראידה חסן288035שפרעםצפון

gifted@giftedsh.org.ilרחל בוסקילהים-ר נילי גל"ד216895שלומיצפון

mehunanim@oranim.ac.ilשושי שוחטשושי שוחט315762אורניםצפון

515346רמת השרוןא"ת
אודליה כהן 

אופנהיים
אודליה כהן 

Office@ramaschool.org.ilאופנהיים

oshra42@gmail.comאושרה מועדהאושרה מועדה516815(ד"ידי)גבעתיים א"ת

sdgoldfeld@gmail.comאסתי גולדפלדאסתי גולדפלד545038בת יםא"ת

holonexcel@gmail.comאסתי גולדפלדאסתי גולדפלד545038מצטייני חולוןא"ת

giftedsahlav@gmail.comדרורה ציטיאטעזי לוי516864(ב"סחל)גבעתיים א"ת
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א"ת
קרית אונו 

Yahalomx@gmail.comורד ברכהגילה גוטמן515254(ם"יהל)

א"ת
מרכז )אביב -תל

יעל ארגוב חכמון517805מחוננים (ת"עמי
יעל ארגוב חכמון 

giftedtlv@gmail.com(מחוננים)

א"ת
מרכז )אביב -תל

יעל ארגוב חכמון517805מצטינים (ת"עמי
יעל ארגוב חכמון 

exellence@matlv.org.il(מצטינים)

א"ת
ב "מצטייני סחל

giftedrmg@gmail.comמיטלעזי לוי516864שלוחת רמת גן

giftedherzliya@gmail.comעליזה שמואליפעת מרקפלד515437(שחפים)הרצליה א"ת

amit.romano@gmail.comעמית רומנועמית רומנו415760נתניהא"ת

א"ת
פתח תקוה 

Shoshidr@walla.co.ilשושי דרוזיןשושי דרוזין425181(דורונים)

א"ת
תכנית מצטיינים 

amityafo@gmail.comראניה סאבאיעל ארגוב חכמון517805יפו

א"ת
מצטיינים פתח 

Excellence.pt42@gmail.comאושרה מועדהאושרה מועדה516815(קודקוד)תקווה 
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