מדינת ישראל
משרד החינוך
לשכת מנהל מחוז חיפה
מפת פיקוח שנה"ל תשפ"ב
שם מפקח /ת

דוא"ל

סוג בתי ספר

גלית כץ

galitkat@education.gov.il

יסודי מ"מ

הדס ריבנוביץ

hadasri@education.gov.il

יסודי מ"מ

רון פכטר

ronpa@education.gov.il

יסודי מ"מ  ,יסודי ממ"ד
יסודי מ"מ

יסודי ממ"ד

רשויות
קריית ים
קריית מוצקין
קריית אתא
קרית ביאליק
בנימינה
חוף הכרמל
פרדס חנה כרכור
דלית אל כרמל
עוספיה
נשר
מ.א זבולון
מ.א .אלונה
קרית ים
קרית טבעון
קרית אתא
פרדס חנה כרכור
טירת הכרמל
חוף הכרמל
אור עקיבא
זיכרון יעקב

בונים שותפויות .מחוללים שינוי ,מובילים להצלחה.
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מדינת ישראל
משרד החינוך
לשכת מנהל מחוז חיפה
שם מפקח /ת

דוא"ל

סוג בתי ספר

זיווה רון

zivaro@education.gov.il

יסודי מ"מ

חגית שוהם

hagitsho@education.gov.il

יסודי מ"מ

ג'וליה משיח

juliamash@education.gov.il

אזל מלק

azalma@education.gov.il

יסודי מגזר ערבי

אחמד כבהא

achmadka@education.gov.il

יסודי מגזר ערבי

עורסאן עיאדת

orsaney@education.gov.il

על יסודי מגזר ערבי
על יסודיים ,בתי ספר כנסייתיים
על יסודי מגזר ערבי
על יסודי מגזר ערבי
על יסודי מ"מ
על יסודי מ"מ
יסודי מגזר ערבי ,על יסודי מ"מ
על יסודי מגזר ערבי

יסודי ממ"ד
יסודי מ"מ  ,יסודי ממ"ד

רשויות
זכרון יעקב
אור עקיבא
חיפה
חיפה
חריש
בנימינה
קרית מוצקין
חדרה
מ.א מנשה
אום אלפחם
כפר קרע
עארה – ערערה
באקה אל גרביה
פרדיס
גיסר אל זרקא
בסמ"ה
גת
בסמ"ה
חיפה
פרדיס
מעלה עירון
מ .מנשה
ג'סר אל זרקא
זבולון
עארעה  +ערערה
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מדינת ישראל
משרד החינוך
לשכת מנהל מחוז חיפה
שם מפקח /ת

דוא"ל

סוג בתי ספר

סאלח זאהר

salehza@education.gov.il

לאה ווגסטף

leawag@education.gov.il

יסודי מ"מ

יוסי שטרית

yossish@education.gov.il

על יסודי מ"מ

זינה סאמהר

samaherzi@education.gov.il

על יסודי מגזר ערבי

מימי וקסלר

mimive@education.gov.il

מירה יובל

יסודי מ"מ
על יסודי מ"מ

mirayu@education.gov.il

על יסודי דרוזי

יסודי מגזר ערבי
יסודי מ"מ

רשויות
מעלה עירון
מנשה
חיפה
חיפה – מרכז ברכ"ה
טירת כרמל
ק .טבעון
קרית מוצקין
קרית ים
קרית אתא
קרית ביאליק
קרית טבעון
חדרה
טירת כרמל
נשר
בנימינה
פרדס חנה
אור עקיבא
אום אל פחם
ג'ת
כפר קרע
באקה אל גרביה
חדרה
חיפה
עוספיא
דלית אל כרמל
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מדינת ישראל
משרד החינוך
לשכת מנהל מחוז חיפה
שם מפקח /ת

דוא"ל

סוג בתי ספר

יעל בלום

yaelbl@education.gov.il

על יסודי ממ"ד

זלי מרון

zalima@education.gov.il

על יסודי מ"מ

ורדה לבנה

vardal@education.gov.il

חינוך מיוחד ממ"ד

רשויות
חדרה
חיפה
טירת הכרמל
פרדס חנה
קרית אתא
קרית ים
קרית מוצקין
זיכרון יעקב
חריש
אור עקיבא
קרית מוצקין
קרית ים
קרית אתא
קרית ביאליק
פרדס חנה
זיכרון יעקב
בנימינה גבעת עדה
אור עקיבא
קרית טבעון
חדרה
נשר
טירת הכרמל
חיפה
מ.א זבולון
רכסים
מתי"א
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מדינת ישראל
משרד החינוך
לשכת מנהל מחוז חיפה
שם מפקח /ת

דוא"ל

סוג בתי ספר

דברת עיני

dovratei@education.gov.il

חינוך מיוחד

מ.מ אימן מחאגנה

imanmu@education.gov.il

חינוך מיוחד

רשויות
חדרה
פרדס חנה
חיפה
קרית אתא
מ.א מנשה
בנימינה
קרית ים
קרית ביאליק
זכרון יעקב
מ.א .זבולון
טירת כרמל
חיפה
ג'ת
באקה אל גרביה
ערערה
גיסר אל זרקא
כפר קרע
אום אל פחם
פרדיס
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