
 רשימת מפקחים, מדריכים ומינהליים -  חברה ונוער מחוז חיפה - שנה"ל תשפ"ג
 

שם פרטי 

 ומשפחה

E-MAIL פלאפון תפקיד 

 054-6527942 )חידון תנך( מנחה חח"ק ra@gmail.compninaabuhazi וחצרה פנינהבא

מפקח מינהל חברה  younatanab@education.gov.il אברה יונתן

 ונוער

050-9252682 

 054-4968889 לשל"ח מנחה lilachshai@012.net.il אדמוני לילך

 052-2846804 מנחה של"ח bazbuz@walla.co.il אידילוביצי בועז

 052-2407346 מזכירה ronitainhoren@gmail.com איינהורן רונית

 052-4459746 מנחת תקשוב hanalaluf@gmail.com אללוף חני

 050-6282399 מנהלת ענף ronitama@education.gov.il רונית אמר

מנחה מחוזית חח"ק.  olaashak@gmail.com אסחאק עולא

 מ.ת בחברה הערבית

054-2454467 

 050-4674441 ראש ענף תקציבים nadiras@education.gov.il ירזד נעאס

 054-7728525 גדנ"ע. מפקח רשותי asherar@education.gov.il ארביב אשר

 050-2056175 מנחה של"ח Gbabayof@gmail.com בביוף גיל

 050-6283323 רשותימפקח  fateenbe@education.gov.il ביראני פטין

חח"ק. בת"ס ברשויות:  biadsy@yahoo.com ביאדסי עביר

באקה, ג'ת המשולש, 

 כפר קרע

050-9002094 

חח"ק. בתי"ס ברשויות:  Uribenezra89@gmail.com אוריבן עזרא 

א. עקיבא, ט. כרמל, ק. 

טבעון, ובחיפה בתי"ס: 

עתיד עירוני ד. תיכון 

 חפה וצור ים.

050-4992737 

 בתי"ס ברשויות: ז. braversara@gmail.com ברוור שרה

אתא, ק.  ק.     יעקב, 

 וצקין ים, ק.מ

054-9989877 

 050-7783347 ס/מנהלת במה"ד ammaba@education.gov.il ברזני אנה

 050-6282397 נהג eliba@education.gov.il ברק אלי

משלחות . מנהלת מה"ד bettyda@education.gov.il דנון בטי

 לפולין

052-5382882 

 050-6283112 מה"ד מרכזת pninada@education.gov.il דנינו פנינה

 052-3743887 מנחה לשל"ח halevita@gmail.com וי טלהל

בתי"ס ברשויות: חח"ק.  Hilaw25@gmail.com וייסברג הילה
בנימינה, זבולון, חדרה, 

פרדס חנה, קרית חריש, 
 ביאליק

054-9984452 

 052-6275668 ס/מנהל מה"ד דרוזי ilanahalabi@gmail.com חלבי אילנה

 050-5877242 מנחה שלח azamh@walla.co.il חלבי עזאם
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 050-6283512 מחוזי מונה של"למ hanochkl@education.gov.il החורש-חנוך כליל

חח"ק. מנחה בתי"ס  rolir@walla.co.il חריר לירון
מועצות  –חמ"ד 

 תלמידים ונוער

052-5919429 

 050-6280177 מנהלת חברה ונוער einavys@education.gov.il יניב שוורץ עינב

חח"ק. בתי"ס ברשויות:  Amne.kabha@gmail.com כבהא אמנה
אום אל פאחם, ג'אסר 

על זרקה, פורידיס, 
 רמות זבולון

050-3080667 

 050-9257564 מפקחת רשותית lailaka@education.gov.il  כבהא לילא

     052-2962438 מנחה של"ח avishaicohen@walla.co.il כהן אבישי

חח"ק. בתי"ס ברשויות:  loutaty@walla.com לוטטי גילה
מל, דאלית אל כר

עוספיא, נשר, ובחיפה 
 בק.-חט"ב ליאו

052-2263957 

חח"ק. מנחה בתי"ס  ornam@ulpanakp.org מאיר אורנה
מעורבות  –חמ"ד 

חברתית התפתחות 
 אישית.

054-2376797 

 050-6282854 מפקחת רשותית malima@education.gov.il מלכא מלי
052-3390785 

חח"ק. כל בת"ס ברשות  sharonmenaged@gmail.com מנגד שרון
חיפה. למעט בתי ספר: 

תיכון ק.חיים, עתיד 
כון חיפה. עירוני ד', תי

 צור ים, כי"ח, עירוני א'.

050-5652667 

חח"ק. מנחה מחוזית  Kerenma.ih@gmail.com מנור גרימברג קרן
 בתי"ס חינוך מיוחד.

052-2037825 

 050-2606223 מפקחת רשותית ranama@education.gov.il  מעיוף רנא

 052-8455552 מפקח רשותי bahasa@education.gov.il  סעדה בהאא

 054-3021797 מנחה של"ח itzicknizr@gmail.com ניזרי יצחק

. בתי"ס ברשויות חח"ק aklehrawia@gmail.com עאקלה ראויה
בסמ"ה, חיפה חברה 

  ערבית, ערערה.

052-5269171 

פרבשטיין ביטון 

 ליטל

litalfarb@gmail.com בק. -חח"ק, חט"ע ליאו
מנחה מחוזית מועצת 

 תלמידים מחוזית.

050-7564491 

חח"ק, מנחה מחוזית  sigirodal@gmail.com פרידמן סיגי
מעורבות חברתית 
 התפתחות אישית

052-6005050 

חח"ק. בתי"ס: עירוני א.  chelior@walla.com פרידמן רחלי
תיכון ק.חיים. ומנחה 

מחוזית לתוכניות הדרך 
 החדשה ועצמה.

052-6490025 

כל בתי ספר ק. חח" Dikla.tal.f@gmail.com פרנק דיקלה
 חמ"ד

050-4886234 

מנחה מחוזית חח"ק.  ainanilimili@gmail.com שוורץ טל
 חיים משותפים

054-2288243 

 052-2973160 מנחה של"ח sagishor@gmail.com שור שגיא
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