
ת מסלול/ל רכז"דוא
ת מסלול  /רכז

ת/שם מנהלל"ודוא
טלפון בית 

שלב חינוכיהספר
שם בית 

הספר

dakar123@alony.ort.org.ilאורט יקנעםחטיבה04-6649666אביבה סבגשירי אם רואי

shalanh22@gmail.comכאבולתיכון04-9943393חליל עכריההנא שעלאן

תיכוןאילן פרסטר
חטיבהאופיר מרגין

brigittestettler4@gmail.com
ית 'חנא בריג

brigittestettle
חוסאם עבאס 

תיכוןמנהל שש 
fatma_kais@walla.comחטיבהאימן מטרפאטמה קיס

aiat7ist@gmail.comהגלילתיכון04-6554302פיסל טאהאאיאת אסתיתי
ל"מנכעופר זפרני

חטיבהויטל רוט

תיכון ומנכל04-9875285אופיר גליק
חטיבה04-9875285אושרת ינקו

מנהל כללי04-8300555אופק מאיר דפנה 
תיכון04-8300500יעקובוביץ

cochis@leobaeck.net
כוכי 

חטיבה04-8331094ערן ברסלרסולימרסקי
leaazar7@gmail.comלאה עזר

אילנית 
דוד יליןיסודי04-8382538מועלם אביב

 
adibd24@gmail.com

עדי בן דוד 
רמוןתיכון09-7451929חנה דלמדיגוחולתא

bdaliza@gmail.comעתידיםחטיבה09-7417553טל ברגרעליזה בן דוד
shlomitfischer@gmail.comתיכון09-7662021סימונה שאולשלומית פישר

ש "תיכון ע
441238, רבין

sharet.gifted@gmail.com
סיגל ברום 

אלדר
רימונה 
ב שרת"חטחטיבה09-7407520בנדיבה

Inbalm27@gmail.comאופירה נבוןיסודי09-7677138ענבל סעדענבל משען
michal.keren@gmail.comתיכון03-9671166איריס רוןמיכל קרן

גימנסיה 
ריאלית

Shulman.bella3@gmail.comמקיף ותיכון03-9650808אורנה פרברבלה שולמן'
bibi.ravit@gmail.comדורותחטיבה03-9659090חבצלת לוטןרוית ביבי
irisseidner1@gmail.comאיריס זיידנר

דינה אלסנר 
טביבחטיבה03-9650808אדמי

irithev3@gmail.comאוסטורובסקיתיכון09-7748016שי שטרןאירית הבדלי
Taly.norm@gmail.com  השרוןחטיבה09-7719843רעיה לויטלי נורמן
estif@amit.org.ilאמית רנניםחטיבה7485742 -09אסתי פרידמןאסתי פרידמן

carmelaweintrob@gmail.com
כרמלה 
הראשוניםתיכון09-9542936סיגל דודוינטרוב

beti531@gmail.comהנגידחטיבה09-9550055יהודית לויןבטי כהן
תיכוןאסנת נעים

חטיבהני קגן'ג
adgordon7@gmail.comורד קרמר

עמיס רות 
גורדוןיסודי03-6511792יעקובי

מנכלאודי פרידריך סימה זפרני 
חטיבהאונגר

smkariel@gmail.comמיכל קריאל
יעל בצלאל 

לזני'ז
03-9221018 
תיכון03-5298369

yaffa.gluska@gmail.comחטיבה03-5298369ורדינה אוסיפה גלוסקא
עין גניםיסודי03-9312120רוני שעשהאילנה בכר

אחד העם

, ליאו בק
תיכון  וחטיבה

ronitbr@eylon.tad.org.il
ר רונית "ד

ברודר
איילון03-5563438

simaunger36@gmail.comאלדד09-8356560סימה זפרני

batia@kramim.ort.org.il04-9029100אורט כרמים

נחף04-6035900

almog@danciger-school.com04-6940345אורט דנציגר

milada@shlomi.ort.org.ilאורט שלומי

daphharan@gmail.comדפנה הרן

בתיה טקר

אלמוג קדושים

מילאדה 
עטאללה
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yinon79@gmail.comאילן- ברחטיבה076-862-3285ינון ורהפטינגטל לוי
rikikamar@gmail.comבן צביתיכון03-6350425גלית לויריקי קמר

1002018627@taded.org.ilר"שזחטיבה03-6355250שוש גרג׳יאורית סיני

anat.arnon2@gmail.comענת ארנון
gotoallon@yahoo.comאלון חיימוביץ
liatbo3008@gmail.comהלליסודי03-6185285קובץ-יורם ברליאת אופק

תיכוןעירית יצחק

חטיבהדפנה מנור

תיכוןנתי שטרן
חטיבהלאה אפרים

tamar.s@shamir.schoolשמירחטיבה073-3845450רן ענברתמי סוגבי
Ravit2222@gmail.comגרץיסודי03-5220034שירה ערדרוית בצלאל
raviv253@gmail.comרוקחיסודי03-7396287יונתן בוימפלדרביב ברסלע

שנתי-ששארז הקר

תיכוןנדב חרובי
חטיבהבתיה חורי

שנתי-שששימי ביטון
חטיבהרפאל בובליל

mottip1@gmail.comמוטי פרי
ר דן "ד

תיכון02-6755111שטייניץ

תיכון 
למדעים 

ואומנויות

אולפנת טליה02-6499520חסיה פריאל

Ariella.amar@gmail.comתיכון י 'נורה תאגאריאלה עמר

oulfat10@gmail.com 
ariella.amar@gmail.com

אולפאת 
חטיבהוודאד נעוםמארון

nreman1996@gmail.comשנתי-ששי'נורה תאגאריאלה עמר

idahodos@gmail.com08-9564100גילה שמעוניאידה חודוס
+ תיכון 

חטיבה
' מקיף ג

(רוגזין)

chybxeh@gmail.com
הרב אמיר  

ביתן
הרב יגאל 

86437717 בוטוש
+ חטיבה

תיכון
ישיבת אהל 

שלמה

תיכון08-6277296אביבה סויסה

Leshem.of@gmail.com03-6053665עפרה לשם

02-5631262מיה בן דור

'עירוני ד

maya.bendor@leyada.net

הרב יוסי 
ויסברג

 02-5954444

תיכון03-6239222ישראל וילוז׳ני

ayeletm71@walla.co.ilהכפר הירוק03-6455621איילת מרום

אהל שם

einatcohen1970@gmail.comמקיף אעינת כהן

התיכון שליד 
האוניברסיטה

02-9968097
רוואד 

אלקודס

yossiw613@gmail.com

ישיבה 
תיכונית תורה 

ומדע ליד 
מרכז 

האקדמי לב
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מיכל 
חטיבהבנבנישתי

einatcohen1970@gmail.comמקיף אעינת כהן



עיר/מחוז

צפון

יקנעם

כאבול

נצרת

חיפה

מרכז

רעננה

תל אביב

הרצליה

חולון

נתניה

פתח תקווה

רעננה

כרמיאל

נחף

קרית שמונה

שלומי

חיפה

הוד השרון

כפר סבא

ראשון לציון



י"מנח

דרום

אשדוד

מזרח 
ירושלים

תל אביב

ירושלים

רמת גן

קרית אונו

רמת השרון

באר שבע



באר שבע


