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 נשי קשר במדרשה הארצית ושלוחותיהא

 

 מנהלת ארצית של הפיתוח המקצועי והמדרשה: 

 midrasha.shefi@gmail.comמייל:  ,קעטבי–אסתי מאיר

 

 tsachigal11@gmail.comמייל:  ,צחי גלצר :מנהלי שפ"חיםפיתוח  רכז 

 

 שלוחות המדרשה:

 

 אוניברסיטת חיפה: 

  ,או במייל   04-8240698, בטלפון רכזת לנושאים אדמיניסטרטיבייםרחל קורנבליט

rkorenbli@univ.haifa.ac.il  

  מחוז צפון במייל  – רכזת לנושאים מקצועיים –יזבק ד"ר סוהיר בירומי

suhairmidrasha@gmail.com 

 במייל  -מחוז חיפה  - רכזת לנושאים מקצועיים –מנור -אסנת יפה

asnat.yaffemanor@gmail.com 

 

 

 מכללת לוינסקי לחינוך:  

 ופיתוח מקצועי:היחידה ללימודי תעודה 

 בשאלות בנושאים אדמיניסטרטיביים:

 

  .03-6902465שרון חמישה, מזכירת לימודי תעודה 

 

  ,03-6901501לימור זמיר, מרכזת בכירה, לימודי תעודה  

 

  היחידה ללימודי תעודה ופיתוח מקצועי:דוא"ל של shefi@levinsky.ac.il 
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 :דוא"ל לפניות תלמידים בשאלות מקצועיות

 

  :גב' ירדנה יערי לוי, רכזת המדרשה של מחוז מרכז. מייל @walla.com524yardena_ 

  אביב. מייל: –ד"ר יעל שפר תמיר, רכזת המדרשה של מחוז תל yaelscha@gmail.com 

  מייל:   ,: זהר חייקיןמסלול פסיכותרפיהראשzoharel52@gmail.com 

 

 

 האוניברסיטה העברית: )לקורסים של מחוז ירושלים, ולימודי ההשלמה(:

המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי, בית הספר לחינוך, באוניברסיטה 

 הר הצופים, העברית בירושלים

    

 שאלה בנושא מנהלי, ניתן לפנות:לכל בירור או 

  לחנה בכור לסר, במזכירות המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך 

 5882036-02או בטלפון , janettebl@savion.huji.ac.ilבמייל 

  מילכה הדר  ומדרשה מחוז ירושלים:רכזת פיתוח מקצועי 

 milcadiv@gmail.comמייל: 

 

 תכנית ההשלמה:  איה גיא. מייל:  רכזת @gmail.com48ayaguy    
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 המכללה האקדמית ספיר  )לקורסים של מחוז דרום(:

 :לבירור או שאלה בנושא מנהלי, ניתן לפנות

  ראש היח' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה, המכללה האקדמית ספיר -ליאת כרמלי 

9802342-077  |liatcar@gmail.com 

 

 

   רכזת קורסים וסטודנטים, המכללה האקדמית ספיר -ספיר אפריים 

9802541-077 | sapire@sapir.ac.il 

 

 

  המרכז ללימודי חוץ, המכללה האקדמית ספיר -מרכז מידע 

 Infost@sapir.ac.il|  3שלוחה  9802802-077

 

 

 :בשאלות מקצועיות

 

  :ארז בלנאורכז פיתוח מקצועי ומדרשה מחוז דרום 

ebalanow@gmail.com 
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