מס'

שם פרטי ומשפחה

טלפון

דואר אלקטרוני

תפקיד

pninaabuhazira@gmail.com

מנהלת חינוכית בית יד לבנים

054-6527942

מפקח מינהל חברה ונוער

050-9252682

מדריכת של"ח

054-4968889

chelior@walla.com

מדריכה

052-6490025

ronit.ainhoren@gmail.com

מזכירה

052-2407346

מנחה של"ח

052-2846804
052-4459746

1

אבוחצירה פנינה

2

אברה יונתן

Yonata.a.d@gmail.com

3

אדמוני לילך

lilachshai@012.net.il

4

אזולאי פרידמן רחלי

5

איינהורן רונית

6

אידילוביצי בועז

bazbuz@walla.co.il

7

אללוף טואף חני

hanalaluf@gmail.com

מנחת תקשוב

8

אמר רונית

ronitama@education.gov.il

רכזת בכירה

050-6282399

מדריכת מנהיגות בחברה הערבית

054-2454467

9

אסעד נזיר

nadiras@education.gov.il

מנהל ענף תקציב

050-4674441

10

ארביב אשר

asherar@education.gov.il

מפקח רשותי

054-7728525

11

בביוף גיל

Gbabayof@gmail.com

מנחה של"ח

050-2056175

12

ביאדסי עביר

מדריכה

050-9002094

13

ביראני פטין

fateenbe@education.gov.il

מפקח רשותי

050-6283323

14

בן עזרא אורי

Uribenezra89@gmail.com

מדריך חח"ק

050-4992737

15

ברזני אנה

Annabar2204@gmail.com

ס .מנהלת במה"ד

050-7783347

אסחאק עולא

ollshak@gmail.com

biadsy@yahoo.com

16

ברק אלי

eliba@education.gov.il

17

דנון בטי

bettyda@education.gov.il

מנהלת מה"ד

18

דנינו פנינה

pninada@education.gov.il

מנהלת ענף מה"ד

050-6283112

19

הלוי טל

halevita@gmail.com

מנחה של"ח

052-3743887

20

וייסברג הילה

hilaw25@gmail.com

מדריכת חינוך חברתי קהילתי

054-9984452

21

חלבי אילנה

ס .מנהל מה"ד דרוזי

052-6275668

22

יניב שוורץ עינב

einavys@education.gov.il

מנהלת מינהל חברה ונוער

050-6280177

23

כבהא אמנה

amne.kabha@gmail.com

מדריכת מועצות חברה ערבית

052-5838191

24

כבהא לילא

lailaka@education.gov.il

מפקחת רשותית

050-9257564

25

כליל החורש חנוך

ממונה של"ח מחוזי

050-6283512

26

לוטטי גילה

מנחת חינוך חברתי קהילתי

052-2263957

27

מלכא מלי

malima@education.gov.il

מפקחת רשותית

050-6282854

28

מנור-גרימברג קרן

Kerenma.ih@gmail.com

מנחת חינוך חברתי קהילתי

052-2037825

29

מעיוף רנא

ranama@education.gov.il

מפקחת רשותית

050-2606223

30

ניזרי יצחק

itzicknizr@gmail.com

מנחה של"ח

054-3021797

31

סעדה בהאא

bahasa@education.gov.il

מפקח רשותי

052-8455552

32

עאקלה ראויה

aklehrawia@gmail.com

מנחת חינוך חברתי קהילתי מגזר ערבי

052-5269171

33

פלג אביטל

Peleg.anital@gmail.com

חינוך חברתי קהילתי חמ"ד

052-3799259

ilanahalabi@gmail.com

hanochkl@education.gov.il
loutaty@walla.com

נהג

050-6282397
052-5382882

mirufridb@gmail.com

34

פרידמן מירי

35

פיבלוביץ נצחיה

faiveln@gmail.com

36

פייבשטיין ליטל

litalfarb@gmail.com

37

שושנה מעיין

mayan.shoshana@gmail.co
m

מנחת חינוך חברתי קהילתי

054-5686987

מדריכת חינוך חברתי קהילתי

050-7783288

מנחת מועצת תלמידים מחוזית

050-7564491

מנחה מחוזית חינוך חברתי יסודי

052-3408589

