
 
 

 
 

 073-3931700נתב שיחות בלשכת מנהלת האגף 
 

 שם ומשפחה 
 

 דוא"ל

 

הנהלת 
 שפ"י

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 einavlu@education.gov.il שפ"יבכיר מנהלת אגף  -עינב לוק 

 chavafr@education.gov.il מנהלת אגף פסיכולוגיה - ןחוה פרידמד"ר 

 v.ilzoharaflo@education.go  מנהלת אגף ייעוץ -זוהרה פלורסהיים 

 hilase@education.gov.il מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה -הילה סגל

 danijo@education.gov.il והפרעות קשב למידהות גף לקויאמנהלת  - דני ז'ורנו פרסיאדו

 yochisi@education.gov.il מפקחת מצבי לחץ  ומשבר –ד"ר יוכי סימן טוב 

 stein@gmail.comorna.ker ממונה הכלה והשתלבות  -אורנה קרשטיין  

 michalen@education.gov.il                              סגנית מנהלת אגף פסיכולוגיה – מיכל אנגלרט

 zviadr@education.gov.il ייעוץ בגיל הרך, התמחות יועצים ומסגרות ייחודיותממונה  -  צביה דרורי

 tamium@education.gov.il 105-הלאומי להגנה על ילדים ברשת במטהמנהלת תחום חינוך  -תמי אומנסקי

 karenroth@education.gov.il אלכוהול שימוש בסמים ובמניעת ממונה  -איטח  –קרן רוט 

 lilyte@EDUCATION.GOV.IL מפקחת אבחון והתאמות לקויי  למידה -לילי טלדן 

מפקחות 

 במטה

 veredgil24@gmail.com                                         ממונה אקלים חינוכי מיטבי ומניעת אלימות -ורד גיל 

 irismbm@education.gov.il ממונה חינוך למיניות ולמניעת פגיעה  - איריס )מנדה( בן יעקב

  הורים ומשפחה –ממונה 

 shlomitav@education.gov.il ערך הכשרה בתחום לקויות הלמידהמפקחת מ -שלומית אברהם 

 galitda2@education.gov.il 105 -הלאומי להגנה על ילדים ברשת מטהנציגת משרד החינוך ב – גלית דאדי

הלאומי להגנה על ילדים  במטה נציגת משרד החינוך -יסמין פנינה ליסמן 

 105 -ברשת
jasminli@education.gov.il 

-לדים ברשתהלאומי להגנה על י במטהנציגת משרד החינוך  –ד"ר מיכל זכריה 

105 
michalza@education.gov.il 

 malkikatz@gmail.com 105-הלאומי להגנה על ילדים ברשת מטהבנציגת משרד החינוך  – מלכי כץ

 adorehel@education.gov.il 105-הלאומי להגנה על ילדים ברשת טהבמנציגת משרד החינוך  –אדורה אלעיס 
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מדריכות 
ארציות 

 במטה

 מרכזת אתר שפ"ינט וגלישה בטוחה –יפעת זץ 
 

ifatza@education.gov.il 

 הטמעת כישורי חיים -מרכזת ארצית  -יעל בריל 
 

yaelb@education.gov.il 

 פיתוח כישורי חיים –מדריכה ארצית  -אורית )שרה( ברג 

 

oritbe@education.gov.il 

 מדריכה ארצית מרכזת –ד"ר נעה טייך פייר 

 

noatf@education.gov.il 

  – היחידה לפדגוגיה מותאמת -מדריכה מרכזת ארצית  -הילי שמיר 

 אגף לקויי למידה והפרעות קשב

hillish@education.gov.il 

 מדריכה ארצית מרכזת "מלקויות ללמידה"  - מיכל זמורה היימן
 

michalzm@education.gov.il 

 elizovhadas@gmail.com יות למידהלקו אגף - מרכזת מדריכה ארצית  -הדס אליזוב 
hadasel@education.gov.il 

 zviash@education.gov.il מניעת אלימות –מרכזת מדריכה ארצית  –צביה שמעוני 

צוות 
מינהלי 

 במטה

 taliasa@education.gov.il מנהלת שפ"י )מינהל ותקציב( גניתס- טליה אליאש )סטלמן(

 bellash@education.gov.il מרכזת תקציב שפ"י - בלה שבתאי

 

 מנהלת ענף )תיאום פעולות שפ"י( - יעל חי

 

yaelhai@education.gov.il 

 litalbi@education.gov.il ומניעה אגף תכניות סיוע  -רכזת לשכה ב'   - ליטל בילו

 חינוכית אגף פסיכולוגיה  -רכזת לשכה ב'  לוי -נעמי חן

 

naomich@education.gov.il 

 

 והפרעות קשב למידה לקויותגף א –רכזת לשכה ב'  - שלף אילת 

 

ayeletya@education.gov.il 

 michalda2@education.gov.il אגף ייעוץ –רכזת לשכה ב'   -מיכל דדון   
 

 sivanha2@education.gov.il אגף תכניות סיוע ומניעה – לשכה בכירהרכזת  -סיון חנוך 

 יח' למצבי לחץ, חירום ומשבר –סטודנטית  - נועה רותם

 

noaro@education.gov.il 

 zi24va@walla.com תכנית שמיד –סטודנטית  -טל בן יעקב 
 

 
 

 073-3931825 –אגףה מנהלת פקס' בלשכת
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