מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
אגף א' התמחות וכניסה להוראה

בעלי תפקידים
במערך ההתמחות והכניסה להוראה
שנה"ל תשע"ט

שם היוצרת :עידית פלח המכללה האקדמית לחינוך ע״ש קיי ,באר שבע

עמוד 0

בעלי תפקידים באגף התמחות וכניסה להוראה
שם

התפקיד וכתובת דוא"ל

 מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה
ד"ר שרה
זילברשטרום
hitmachut@education.gov.il
 מנהלת ענף תקציב ומינהל
אריאלה מרידך
ariellame@education.gov.il
 חבר ענף ונציג האגף לחינוך ההתיישבותי
 מרכז ועדת ערר וועדת תעודות הוראה מחו"ל
משה מאיר
 אחראי על פטור מהתמחות ופטור בלשון למורים עולים
 אחראי על ליווי מורים לאחר שנ"נ לקביעות
mosheme@education.gov.il
 מפקחת ממונה תכניות ייחודיות
ציפי קוריצקי  ממונה על תכניות פדגוגיות באמצעות קולות קוראים
 כנסים וימי שיא
zipiko@education.gov.il
 חברת ענף
 אחראית על מורים עולים
רותי זוסמן
 מרכזת עבודת מדריכי מורים עולים
rutizusman@gmail.com
 לשכת אגף התמחות וכניסה להוראה ותוכניות ייחודיות
מיכל פליישר
ahinoamus@education.gov.il
ריקי יונה

ד"ר אסתי
פיירסטיין

חני בלוי

ד"ר גלי נהרי

 מרכזת ועדת ערר ופניות מתמחים
rickiyo@education.gov.il
 חברת ענף ונציגת האגף במחוז דרום
 אחראית על יחידות שלב הכניסה במוסדות האקדמיים:
הצוות ,הסדנאות ,הקורסים ,קורסי הכשרת המנחים
 מובילת תהליך הערכת המתמחים
 מנהלת תכנית "מורים ללא גבולות"
 נציגת האגף בתחום החינוך הגופני והאמנויות
 רכזת בשיתוף בפורום שלב הכניסה להוראה
estifa@education.gov.il
 חברת ענף ונציגת האגף במחוז החרדי
 אחראית על אתר האגף ופייסבוק האגף
 אחראית על המסגרות התוספתיות להתמחות
 נציגת האגף בתחום האומנויות ובחינוך המיוחד
chanabl@education.gov.il
 ממונה ניהול ידע האגף – נתונים ,פילוח ,ניתוח ,מסקנות
 ממונה חוזר מנכ"ל ,חוזרי מדיניות והסדרת שגרות
 אחראית על תהליך ההשמה
 רכזת פורום רפרנטים וריכוז עבודת המדריכות
עמוד 1

טל' במשרד

נייד ו /פקס

02-5603420
02-5602493

050-6282544
 02-5603974פקס

02-5603229

050-6289331
 02-5603974פקס
050-6283331
 03-6896033פקס

02-5603543

050-6283504

050-6280280
02-5603420
02-5603470

 02-5603974פקס

02-5603671

050-6289083
 02-5603974פקס

054-4934981

050-5669307

052-3565418

שם

התפקיד וכתובת דוא"ל

 חברת ענף ונציגת האגף במחוז תל אביב ובאגפי הגיל
 אשת קשר עם כוח אדם ועם מפקחי הפיתוח המקצועי
 ממונה על מרכזי סימולציה בהוראה
galinah@education.gov.il
 ח בר ענף נציג האגף ואיש קשר להפעלת מערך ההתמחות
והליווי במגזר הערבי
ד"ר עלי ותד
aliwated@beitberl.ac.il
 אחראית על בניית אתר לחונכים
עירית שריג
 מובילת פיילוט מודל חונכות
sarig.irit@gmail.com
 חברת ענף נציגת האגף במחוז מרכז
ד"ר דליה
 אחראית על החממות
עמנואל
 נציגת האגף בפרויקט הפרוטיצ'
imanuelda@013.net
 חבר ענף ונציג האגף במחוזות ירושלים ,מנח"י וחרדי
דוד בוסקילה
 איש קשר למינהל החינוך הדתי
davidbu@education.gov.il
 חברת ענף
 מרכזת פרס הקליטה המיטבית ואחראית על הטמעת
מודלים לקליטה מיטבית
ד"ר ורדה
צימרמן
 אשת קשר לאנגלית ,טכנולוגיה ומשרד העבודה
 נציגת האגף בתכנון יום המורה
vardaz@washington.ac.il
 חברת ענף
 אשת קשר עם האגף הקדם יסודי
 מובילת פורום הכשרת חונכים ומלווים
מלי ליבוביץ
 מרכזת עבודת המדריכות בקדם יסודי
 אחראית על תהליכי חונכות
lmolly@bezeqint.net
 חבר ענף ונציג האגף במחוז צפון
 איש קשר לתכנית רג"ב
 אחראי על מפגשי כוח אדם במוסדות האקדמיים
איתן שוורץ
 נציג האגף במינהל חברה ונוער
 נציג האגף בתכנית בת"ס של החגים והחופש הגדול
 רכז בשיתוף בפורום שלב הכניסה להוראה
Eithan6@walla.co.il
 חברת ענף ונציגת האגף במחוז חיפה
ד"ר אריאלה
 אחראית על הסדנאות מקוונות
לונברג
 חדשנות פדגוגית בהוראה למורים חדשים
alevenberg@gmail.com
 אחראית על ריכוז תחרויות המתמחים
ד"ר אורנה ש"ץ  ריכוז מחקר בנושא :שלב הכניסה להוראה
אופנהיימר
 עורכת הספרים" :להיות חונך"" ,להיות מנחה"
schatz@macam.ac.il
עמוד 2

טל' במשרד

09-7476358

נייד ו /פקס

050-7275374

054-6624858

054-7306800

02-5602879

050-6282523

054-4962620

09-7476336

052-2449056
 09-7443175פקס

04-9838816

050-6503913

050-5709456

02-5603857

050-6282496

שם
פרופ' דיצה
משכית

טל' במשרד

התפקיד וכתובת דוא"ל
 יו"ר ועדת ערר
 תחרות מתמחים בכרזה
 אחראית על סקרי שביעות רצון למתמחים ולמורים
חדשים
ditzamaskit@gmail.com

נייד ו /פקס
050-6282514
 04-8373239פקס

בעלי התפקידים באגפי הגיל ובפיקוח המקצועי
המשמשים כרפרנטים לנושא ההתמחות והליווי בתחומם
הרפרנטים
סיגל נטף טל
דורית לחיאני
עינת ולך
לימור דוד
מיקי בנאי
ד"ר שלומית לנגבוים
רונית בין
שי סעדון
בצלאל קופרוסר
פנינה אל -תר
אתי טל

לנה בר מאיר
יעל מירו

טל' במשרד

האגף/התחום והדוא"ל
האגף לחינוך קדם יסודי
natafsigal@gmail.com
האגף לחינוך יסודי
doritla@education.gov.il
האגף לחינוך על יסודי
einatva2@education.gov.il
חינוך גופני
limorda@education.gov.il
מנהלת אגף אומנויות
mikiba2@education.gov.il
חינוך חברתי קהילתי ,קידום נוער
Shlomit.honhim@gmail.com
של"ח
ronitbi@education.gov.il
חינוך טכנולוגי
shaysaa@education.gov.il
מפמ"ר מוסיקה
betsalelku@education.gov.il
אגף חינוך מיוחד
pninaalt@education.gov.il
מדריכה ארצית למדע וטכנולוגיה,
מזכירות פדגוגית אגף המדעים
ety@talfamily.com
רפרנטיות סטאז' באמנויות באגף
אומנויות במזכירות הפדגוגית
lanabarm@gmail.com
mero5@netvision.net.il

נייד
053-3336293
052-2511972

03-6896132

050-6289011

03-6896134
 03-9180804בימים
א' ,ב' ,ד
050-6280391
03-6896157

054-8020913
050-3199367

02-5602324

050-6202965
054-4552765
050-7626531

050-8341924

עמוד 3

המפקחים הרפרנטים והמדריכים המחוזיים בבתי הספר
הרפרנטים

המחוז/כתובת דוא"ל

טלפון

מדריכ/ה

טלפון המדריכה ודוא"ל

רינה דוידי

מחוז ירושלים
rinadav@education.gov.il

08-9263132
050-6208800

יעל קנטי

רנא ח'לף

מזרח ירושלים
ranakha@education.gov.il
מחוז צפון
shalomed@education.gov.il
מחוז חיפה
zivaro@education.gov.il
מחוז מרכז
oritsk@education.gov.il
מחוז תל אביב
yaelami@education.gov.il
מחוז דרום
eldarz@education.gov.il

053-8711644

שירין זנגרייה 052-7209464
shireen293@gmail.com
050-2481073
מירי אבני
miriavni10@gmail.com
052-4367218
אורן בק
orenbeck@education.gov.il
052-2939115
מיכל ברק
michalbs10@gmail.com
052-4443885
מלי נוימן
noymanmali@gmail.com
052-5455104
איריס נהון
irisnao@education.gov.il

שלום אדרי
זיוה רון
אורית שרעבי
יעל אמיתי
זאב אלדר

04-6500154
050-6282740
04-8632677
050-7783315
050-5762550
050-7689195
08-6263075
050-6283447
050-6225272

חינוך התיישבותי
עדנה
גולדשמידט
ednag@mchp.gov.il
02-5601419
מחוז חרדי  ,על יסודי:
רות אלמליח
ruthel@education.gov.il
ורדית בן תקוה יסודי:
053-7588187
varditbt@education.gov.il
מדריכה למתמחים ,מורים חדשים וחונכים בני הקהילה האתיופית
מדריכים למתמחים ומורים חדשים במגזר הלא יהודי
וכן מתמחים מהמגזר הלא יהודי המועסקים במגזר היהודי

מדריכה להטמעת חינוך ערכי
רכז שילוב מורים עם מוגבלות במערכת החינוך

עמוד 4

ענת רונן
חני בלוי

054-4677373
050-6280371
Yaelk5555@gmail.com

052-4217645
anat1ronen@gmail.com
050-5669307
chanabl@education.gov.il

054-2900898
ד"ר הדס
הכוהן
hacohenh@gmail.com
052-6550680
ד"ר טארק
מוראד
Tarik.murad@gmail.com
052-7209464
שירין זנגרייה Shireen293@gmail.com
052-2217349
בלי מרם
Belie1068@gmail.com
052-3659956
גיא
פינקלשטיין
guyfink@bezeqint.net

המפקחות הרפרנטיות והמדריכות המחוזיות בחינוך הקדם יסודי
המפקחת
הרפרנטית
עפרה שנדורפי
אירן טגליכט

שם המחוז/כתובת דוא"ל
מחוז ירושלים
ofrasa@education.gov.il

משרד  /נייד

המדריכה

נייד המדריכה/דוא"ל

052-7203782
הדס ברין
054-4842878
hadasbrin@gmail.com 054-6646971
02-5601648

מחוז מנח"י
ireneta@education.gov.il
irenetag@gmail.com
מחוז צפון
tzvikico@education.gov.il

 04-6500153סמדר בן
 050-6283181שיטרית

054-8053573
Smadarben@gmail.com

רחל שולמי

מחוז חיפה
rachelshu@education.gov.il

 04-8632464סברינה
 050-6289155יזהר

נאוה ראובן

מחוז מרכז
navare@education.gov.il

03-6896585
050-6283538

057-6441317
isabrin@walla.com
052-3426864
08-946401
Rachelleyosef@gmail.com

ורד גוילי

מחוז ת"א
veredgv@education.gov.il

 03-6896303אילנה
 050-6831659הנדלמן

ציביק קוסטא

רחל אוחיון
דורית טננבאום
שושנה וייס
אחינועם הרבט

רחלי יוסף

052-8433488
imhendelman@gmail.com
054-4297491
Galper.anna@gmail.com

מחוז דרום
dorittn@education.gov.il

 050-6200457אנה גלפר

מחוז חרדי
reziwe@education.gov.il

 02-5603458זהבה זאבי 050-2175662
050-6282382
Zehavadn@gmail.com

054-3112342 achinoamhe@education.gov.il

המפקחות על הפיתוח המקצועי
מחוז

שם המפקחת
ענת כהן

צפון

------

חיפה

חנה חרוסט

מרכז

זאב אלדר

דרום

עינת רום

תל אביב

ברנית גולן -יוסובש

ירושלים ומנח"י

עדנה
גולדשמידט

המינהל לחינוך
התיישבותי

טל' במשרד
ונייד
04-6500347
050-6288919
04-8632700
03-6896624
050-6282498
08-6263075
050-6283447
03-6896290
050-6288916
02-5601675
050-6282659
050-6225272
עמוד 5

כתובת
anatco@education.gov.il
------------------------------chanach@education.gov.il
eldarz@education.gov.il
eynatro@education.gov.il
branitgo@education.gov.il
ednag@mchp.gov.il

מנהלי מרכזי הסימולציה המתוקצבים
רכזת מרכזי סימולציות :ד"ר גלי נהרי
Gali.nahary@biu.ac.il ,052-3565418
מנהלת מרכז הידע למרכזי סימולציה במכון מופ"ת :טלי חגשורי
talih@macam.ac.il ,050-4050151
טלפון

דוא"ל של מנהל/ת המרכז

המוסד האקדמי
בו ממוקם מרכז
הסימולציה
אוניברסיטת בר
אילן

שפה עברית וערבית.
סדנאות בתחום אנגלית
ומתמטיקה
שפה עברית וערבית.
סדנאות בתחום
מתמטיקה
שפה ערבית.
סדנאות בתחום אנגלית

ד"ר שירה
אילוז

050-6799410

Shira.Eluz@biu.ac.il

ד"ר יוסי בר

050-7597266

ybar@gordon.ac.il

ד"ר כרמה
זועבי

052-7312344

karmazoa@gmail.com

מכללת דוד ילין

שפה עברית וערבית.

יסמין בלעום

052-7273467

מכללת שאנן
מכללת סמינר
הקיבוצים
מכללת אוהלו

שפה עברית.
לדוברי עברית .סדנאות
בתחום המתמטיקה
שפה עברית וערבית.

054-6780098

ifat46@gmail.com

מכללת סכנין

שפה ערבית

050-6940549

awad_nayif@yahoo.com

מכללת אחוה

שפה עברית.
סדנאות בתחום אנגלית
ומתמטיקה
שפה עברית וערבית.

מירב חמי
גבי לנדלר-
פרדו
ד"ר יפעת
לינדר
ד"ר נאיף
עואד
ד"ר אורנה
לוין

050-9575959
054-6228894

yasmin.foad@gmail.com
yasminbaloum@dyellin.ac.il
merav.hemi@gmail.com
gabilp@012.net.il

055-2281982

Orna_l@Achva.ac.il

אסתר אבירם

054-4774227

esaviram@gmail.com

ד"ר אורית
אלמוג
ד"ר אורית
איזנברג
ד"ר יפית
מורדוף
אסנת קלינמן

052-8474053

orita@beitberl.ac.il

052-3264501

orit.eisenberg@levinsky.ac.il

054-5883970

yafithalabi@gmail.com

052-8811366

asnatk@gmail.com

האקדמית גורדון
מכללת
אלקאסאמי

סוגי סדנאות

אוניברסיטת בן
גוריון
בית ברל

שפה עברית וערבית.

לוינסקי

שפה עברית.

חמדת הדרום

שפה עברית.

קיי

שפה עברית וערבית.

שם מנהל/ת
המרכז

עמוד 6

מנהלות גפי כוח אדם ונציגותיהן
שם
שלומציון עמראני
גמא'ל כבישי
חנה עשור
אלה אסרף
שולי איבן
עינב קנפו
סיגל יונתן

המחוז
מחוז ירושלים
shlomtzionye@education.gov.il
מחוז צפון
gamelka@education.gov.il
מחוז חיפה
hanaas@education.gov.il
מחוז מרכז
elaas@education.gov.il
מחוז תל אביב
shulieb@education.gov.il
מחוז דרום
einavkn@education.gov.il
המינהל לחינוך התיישבותי
sigalyo@education.gov.il

טל' במשרד
02-5601679
02-5601575
04-6500112
04-6500204
04-8632567
03-6896573
03-6896574
03-6896317
03-6896318
08-6263090
03-6898858

נייד
050-6282325
050-6288926
050-6282408
050-6283348
050-6282143
050-6282022
050-6221545

בעלי התפקידים באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה בנוגע לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה
שם
סוניה פרץ

דליה מזרחי
מירב פירו
יצחקי
עדי פחימה

התפקיד
סמנכ"לית משרד החינוך ומנהלת אגף בכיר לכוח
אדם בהוראה
sonyape@education.gov.il
סגנית מנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
daliami@education.gov.il
מנהלת ענף הסמכה ורישיונות לעיסוק בהוראה
rishayon@education.gov.il
רכזת בכירה הלוואות מותנות
adifa@education.gov.il

עמוד 7

טל' במשרד
02-5604750

נייד
050-6283677

פקס
02-5604750

02-5604738

050-6289187

02-5604803

02-5604744
02-56047440

02-5604809

שמות ראשי יחידות שלב הכניסה להוראה ,במוסדות בהם הוקמה יחידה
שם המוסד האקדמי
בית ברל

ראש היחידה
ד"ר אורית דהן
052-8438891
ד"ר חיה קפלן
052-3441022
ד"ר שולמית אלעד
050-7548005
ד"ר איתן סימון
050-8293307
ד"ר רחלי ברטוב
052-3435243
ד"ר ורד אלימלך
054-6625628
שרית שוסהיים
052-5406812

אורנים

ורד לוריא
052-3206003
ד"ר תמי ראובני

קיי
דוד ילין
אוהלו
אורות ישראל
אפרתה אמונה
הרצוג -מיסודן של הרצוג
וליפשיץ

לוינסקי
וינגייט
חמדת הדרום
ירושלים
תלפיות
אונ' חיפה
אונ' בר -אילן
אחווה
גורדון
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה הפתוחה
סמינר הקיבוצים

כתובת דוא"ל
speedi@zahav.net.il
kaplanp@bgu.ac.il
shulamit@dyellin.ac.il
eisi@ohalo.ac.il
grbartov@gmail.com
Vered_elim@walla.com
sarits@herzog.ac.i
Vered_l@oranim.ac.il
tamir@levinsky.ac.il

זוהר מעיין
052-2798537
ד"ר אסתר גואטה
052-3445990
ד"ר צילה ארן
053-3141911

zoharm@wincol.ac.il
etygueta@gmail.com
taran@michlalah.edu

עידית פסטרנק
052-3325491
ד"ר רחלי לוין פלד
052-2833239
ד"ר אורלי מיכאלי
050-6241968
ד"ר בקי לשם
050-3911076
שרית גורלי -לינקר
052-2998345
עירית שריג
054-6624858

ispaster@zahav.net.il
rachel.levinpeled@gmail.com
Orlym06@walla.co.il
beckyleshem@gmail.com
saritl@gordon.ac.il
sarig.irit@gmail.com

שרה טל
054-4583960
גלית שבתאי
050-6280387

sarata@openu.ac.il
Galit.Shabtay@smkb.ac.il
עמוד 8

שם המוסד האקדמי
סכנין
אוניברסיטת תל אביב
שאנן
גבעת וושינגטון

כתובת דוא"ל
Waleed.dall@gmail.com

שם הרכז
ד"ר ווליד דלאשה
054-7205446
ד"ר יפה בן עמי
050-6283073
שלומית גור
052-6706084
ד"ר אריאל פרוינדליך
054-6510677

yaffabe@tauex.tau.ac.il
gurshlomit@walla.com
Ariel-fr@bezeqint.net

צוות הממונים על מורים עולים
מקום
ימי
שם
תפקיד
המשרד
קבלה
בתאום דבורה
מפקחת ,ארצית ציפי
קוריצקי מראש הנביאה ,2
על תכניות
בניין לב
ייחודיות ומורים
עולים
רם,
ירושלים
מזכירת מורים
עולים ותוכניות
ייחודיות
בתאום דבורה
מובילת התחום רותי
זוסמן
מראש הנביאה ,2
ירושלים
בתאום דבורה
ד"ר
יו"ר הוועדה
להכרה בתעודות יהודה מראש הנביאה ,2
ירושלים
שוורץ
הוראה
מפקח ,פטור
ממקצועות
עבריים
מרכזת שעות
תוספתיות
(ארצי)
מרכזת מורים
עולים מצרפת
ומבלגיה (ארצי)
מרכז בתחום
המדעים (ארצי)

בתאום רחוב
משה
מראש השלושה ,2
מאיר
ת"א
דבורה
ג' ,ה'
רשל
ועקנין  10:00-הנביאה ,2
 15:00ירושלים
א' ,ה' דבורה
הדסה
הנביאה ,2
ממו
ירושלים
דבורה
ד"ר דב ב' ,ד'
טריגרמן  09:00-הנביאה ,2
 16:00בניין לב
רם,
ירושלים

מטה
טל' בעבודה

פקס

נייד

02-5603543

025603974

0506283504

02-5603470

025603974

02-5603649

כתובת דוא"ל
zipiko@education.gov.il

ahinoamus@education.gov.il
0506280280

rutizusman@gmail.com

025603899

0506282083

yehudash@education.gov.il

036896033

0506283331

mosheme@education.gov.il

02-5604068

025603974

0547826155

rochellv@walla.com

02-5603974

025602495

0502350073
0544758328

עמוד 9

hadassama@education.gov.il
Hadassa.mamou@gmail.com
veredvered@bezeqint.net

מדריכים במחוזות
טל'
מקום המשרד
ימי
שם
מחוז
בעבודה
קבלה
04קרית
ה'
מירי
צפון
6500266
 09:00הממשלה,אבני
נצרת עילית
14:00
ובתיאום קומה  2חדר
451
מראש
כנפי נשרים 02- ,22
ב'
יעל
ירושלים
5601530
 10:00ירושליםקנטי
15:00
ומנח"י
03ב'  10:00השלושה -2
ניצה
ת"א
6896017
הלוי 16:00 - -בניין
מוסקוביץ,
כהן
ת"א.
קומה  ,5חדר
525
03השלושה -2
ירדנה ב'
מרכז
6896704
 09:00בנייןאלון
מוסקוביץ,
14:00
ת"א קומה ,15
חדר 1552
08התקווה ,4
ג' ,ה'
גליה
דרום
6263272
 10:00באר שבעיונין
קומה 1
16:00
חדר 1084
חינוך
054בתאום השלושה - 2
יואל
2610003
בניין
התיישבותי גרומבק מראש
מוסקוביץ" ,א
חיפה

אורן
בק

בתאום
מראש

קרית
הממשלה,
חיפה

048632718

פקס

נייד
0502481073

046500283
0777957441
לידי מירי
054024677373 5601591

כתובת דוא"ל
miriavni10@gmail.com

yaelk5555@gmail.com

036896033
לידי ניצה

0545550610

hcnitza@gmail.com

036896784

0506280341

yardenaal2@education.gov.il

086263031

0545886786

galiay@education.gov.il

036898746
לידי יואל

0542610003

yoelgr@kfar-olami.org.il

048632575
לידי אורן

0524367218

עמוד 10

orenbeck@education.gov.il

הרכזים במכללות ובאוניברסיטאות במחוז ירושלים ובמנח"י
נציגי ענף ההתמחות בהוראה :דוד בוסקילה וחני בלוי
המפקחות הרפרנטיות בחינוך הקדם יסודי :עפרה שנדורפי ואירן טגליכט
המפקח הרפרנט בחינוך היסודי והעל יסודי ירושלים ומנח"י :רינה דוידי
שם
המכללה
דוד ילין

ירושלים

ראש
היחידה

רכז מורים חדשים

רכז ההתמחות בהוראה

ד"ר
שולמית
אלעד

סיגל מושכל עצמון
054-5722188
sigalmus@dyellin.ac.il

ד"ר צילה
ארן

רבקה שטינמיץ
052-7669608
rivkasht@michlalah.edu

רכז הקורס להכשרת חונכים
ומלווים

טלי מאמא
ד"ר שולמית אלעד
050-6681211
050-7548005
talimama02@gmail.com shulamit@dyellin.ac.il
ד"ר צילה ארן
053-3141911
taran@michlalah.edu

רבקה גרין
052-7627904
rivka.green7@gmail.com

הרב ד"ר אפרים לויץ – גברים
אמונה
קמפוס-
אפרתה

ד"ר ורד
אלימלך

אמונה-
קמפוס
אמנויות
הרצוג

שרית
שוסהיים
אלי ביטון

האקדמיה
למוסיקה
ומחול
שם האוניברסיטה
האוניברסיטה
העברית ירושלים
הר הצופים

ephraimlevitz@gmail.com
יערה שילה
אילנית אברהם
052-3468322
052-7702942
yshilo@emuna-efrata.ac.il
ilanit583@gmail.com
ilanitav@emuna-efrata.ac.il
ד"ר ורד אלימלך
054-6625628
Vered_elim@walla.co.il
שרית שוסהיים
אלי ביטון
052-5406812 050-3001946
Elibiton5@gmail.com
sarits@herzog.ac.il
ליליאן לאופר
054-4784966
lilaufer@walla.com

אלי ביטון
050-3001946
Elibiton5@gmail.com

רכז ההתמחות בהוראה
ראש היחידה
וליווי מורים חדשים
אורלי מצר כהנא
עירית שריג
054-5655430
054-6624858
orli.mk@gmail.com sarig.irit@gmail.com

עמוד 11

רכז הקורס להכשרת
חונכים ומלווים

הרכזים במכללות ובאוניברסיטאות במחוז תל אביב
נציגות ענף ההתמחות בהוראה :ד"ר גלי נהרי
המפקחת הרפרנטית בחינוך הקדם יסודי :ורד גוילי
המפקחת הרפרנטית בחינוך היסודי והעל יסודי :יעל אמיתי
שם המכללה ראש
היחידה
לוינסקי

רכז ההתמחות בהוראה

רכז למורים חדשים

ד"ר
תמי
ראובני

ד"ר עינת ברכה
052-2548811
einatb8@walla.com

גלית
שבתאי

תמר גורן
גלית שבתאי
054-4568595
050-6280387
tamar.goren@smkb.ac.il Galit.Shabtay@smkb.ac.il

סמינר
הקיבוצים
(כולל קמפוס
אומנויות)
עידית עידית פסטרנק
תלפיות
פסטרנק
052-3325491
ispaster@zahav.net.il

רחלי פלד
054-4808963
aam3005@gmail.com

רכז הקורס להכשרת חונכים
ומלווים
ד"ר מירי פוסטי
058-6548090
posti.miri@levinsky.ac.il
גבי לנדלר –פרדו
054-6228894
Gabriella.landler@smkb.ac.il

אסתר פלדמר
ליאת שווימר
052-3319808
050-6324402
esterfel@walla.com Shvimer1@biu.013.net.il

רכז ההתמחות
שם האוניברסיטה ראש היחידה
בהוראה
ד"ר יפה בן איוה עתיר
אוניברסיטת תל
עמי
אביב
054-4547084
ivaa@netvision.net.il
רעות שפר
050-6572900
merkaz@tauex.tau.ac.il
שרה טל
אוניברסיטה פתוחה שרה טל
054-4583960
sarata@openu.ac.il

עמוד 12

רכז למורים
חדשים

שם רכז הקורס להכשרת חונכים
ומלווים

הרכזים במכללות ובאוניברסיטאות במחוז מרכז
נציגת ענף ההתמחות בהוראה :ד"ר דליה עמנואל
המפקחת הרפרנטית בחינוך הקדם יסודי :נאוה ראובן
המפקחת הרפרנטית בחינוך היסודי והעל יסודי :אורית שרעבי
ראש
שם המכללה
שם מרכז ההתמחות
היחידה
בהוראה
מכללת וינגייט

זוהר מעיין

מכללת בית ברל

מדרשה לאומנות בית ברל
ד"ר אורית
דהן
המכון האקדמי הערבי
לחינוך
בית ברל
אורות ישראל  -קמפוס
אלקנה

ד"ר רחלי
ברטוב

ראש היחידה

רכז ההתמחות
בהוראה
ד"ר אורלי מיכאל
050-6241968
orlym06@walla.com

בית רבקה

בית חנה צאנז

אוניברסיטת בר
אילן

ד"ר אורלי
מיכאל

ד"ר רימונה כהן
050-6570043
rimona@gmail.com

אורלי אוריון
050-2952635
Orlierez@inter.net.il

אוסנת אגם
050-4877889
osnat.agam@gmail.com
סעיד אגבריה
ד"ר ספייה חסונה עראפת ד"ר אסעד מחאג'נה
052-3742091
0506283418
052-4866844
Said_ag@bezeqint.net mahajne@netvision.net.il
safiehar@gmail.com
דורית דויטש
052-3771572
do-dorit@013.net.il
ד"ר זאב קאים
050-7880777
Zeev.kaim@gmail.com
דבורה פרוס
054-6661410
prus_d@rivka.org.il
נעמי זריהן
052-7646414
Gittyg3@gmail.com

אורות ישראל קמפוס
רחובות

שם האוניברסיטה

זוהר מעיין
052-2798537
zoharm@wincol.ac.il
מלי לייבוביץ
052-2449056
lmolly@bezeqint.net

שם מרכז הקורס והליווי
למורים חדשים

שם מרכז הקורס
להכשרת חונכים
ומלווים

מכון ויצמן

שרה אליאש
053-7281278
seliash@gmail.com
ד"ר דרור חוברה
052-3097533
drori37@walla.com
עדי לחיאני
0547227305
adilach18@gmail.com

רכז מורים
חדשים

רכז הקורס להכשרת חונכים
ומלווים
אהובה בודאי
054-4434194
ahuva.boodai@gmail.com
אילנה הופפלד
052-858464
ilana.hopfeld@weizmann.ac.il

עמוד 13

עמוד 14

הרכזים במכללות ובאוניברסיטאות במחוז צפון ובמחוז חיפה
נציג ענף ההתמחות בהוראה :איתן שורץ במחוז צפון וד"ר אריאלה לונברג במחוז חיפה
המפקחות הרפרנטיות בחינוך הקדם יסודי :ציביק קוסטא ורחל שולמי
המפקחים הרפרנטים בחינוך היסודי והעל יסודי :שלום אדרי (צפון) זיוה רון (חיפה)
ראש
שם
המכללה היחיד
ה
ד"ר איתן סימון
ד"ר דוד קליר
ד"ר
ד"ר אושרת בוחניק
ד"ר הנרי תם
איתן
050-8293307
052-3767048
050-4433376
050-8293200
אוהלו
סימון
eisi@ohalo.ac.il davidcl@my.ohalo.a bouhnik.s.oshrat@gmail henryt@ohalo.ac
c.il
.com
.il
עודד גיבורי
שרית שרית גורלי-לינקר
גורדון
050-9456051
גורלי052-2998345 -
odedg@gordon.ac.il
לינקר saritl@gordon.ac.il
ורד לוריא
איתן שוורץ
ורד לוריא
ורד
לוריא
052-3206003
050-6503913
052-3206003
אורנים
Eithan6@walla.co.il
vered_l@oranim.ac.il
vered_l@oranim.
ac.il
ד"ר נאדיה גאליה
ד"ר זוהרה נגאר
הערבית
054-7970978
052-2489925
חיפה
nadihgali@gmail.com
zuhaira@bezeqint.net
שלומי שלומית גור
שאנן
ת גור 052-6706084
gurshlomit@walla.com
ד"ר סמיר מג'אדלה
אלקאס
054-4712551
מי
smirmagadlah@gmail.com
טל תמיר
ויצ"ו
050-7501206
Tal_tamir1@walla.com
יאסר עואד
ד"ר איהאב זבידאת
ד"ר ווליד דלאשה
ד"ר
050-6850030
054-9405418
ווליד 054-7205446
סכנין
izubeidat@hotmail.com
דלאש waleed.dall@gmail.com
ה
awad_y@netvision.net.il
רכז ההתמחות בהוראה ונייד

אורט
בראודה

ד"ר ורד דנג'ור
052-6065246
vereddn@gmail.com

האוניברסיטה
אוניברסיטת חיפה

רכז למורים חדשים

רכז הקורס להכשרת
חונכים ומלווים

ראש
היחידה
ד"ר רחלי
לוין פלד

רכז למורים
חדשים

רכז ההתמחות
בהוראה
ד"ר רחלי לוין פלד
052-2833239
rachel.levinpeled@gmail.com
עמוד 15

רכז הקורס להכשרת
חונכים ומלווים

ד"ר אורית הרשקוביץ
ד"ר
אורית
052-2612194
הרשקוביץ orither@ed.technion.ac.il

הטכניון

הרכזים במכללות ובאוניברסיטאות במחוז דרום
נציגת ענף ההתמחות בהוראה :ד"ר אסתי פיירסטיין
המפקחת הרפרנטית בחינוך הקדם יסודי :דורית טננבאום
המפקח הרפרנט בחינוך היסודי והעל יסודי :זאב אלדר
ראש
שם המכללה
היחידה
ד"ר אסתר
חמדת
גואטה
הדרום

רכז ההתמחות בהוראה ונייד

ד"ר אסתר גואטה
052-3445990
etygueta@gmail.com

ד"ר כוכי פרג'ון
054-4659339
cochavafa@gmail.com
cochavafa@hemdat.ac.il
ד"ר בקי לשם
050-3911076
beckyleshem@gmail.com
ד"ר חיה קפלן
ענת קסלר
052-3441022
052-4826242
kaplanp@bgu.ac.il anat.kessler@gmail.com

אחווה

ד"ר בקי
לשם

קיי

ד"ר חיה
קפלן

גבעת
וושינגטון

ד"ר אריאל ד"ר אריאל פרוינדליך
פרוינדליך 054-6510677
Ariel-fr@bezeqint.net

שם
האוניברסיטה
אוניברסיטת
בן גוריון

ראש
היחידה

רכז למורים חדשים ונייד

רכז ההתמחות בהוראה
ונייד
חגית קופרשטיין
08-6461875
08-6428678
hagitku@bgu.ac.il

רכז הקורס להכשרת
חונכים ומלווים ונייד
דורית דימון
052-2538087
dimon1@bezeqint.net

ורדית ישראל
050-8680979
vardit.israel@gmail.com

ד"ר ורדה צימרמן
ד"ר ורדה צימרמן
054-4962620
054-4962620
vardaz@washington.ac.il vardaz@washington.ac.il

רכז למורים חדשים ונייד
מנואלה אטיאס
08-6428678
edukidum@bgu.ac.il
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רכז הקורס להכשרת
חונכים ומלווים ונייד
ד"ר עינב אייזיקוביץ-אודי
08-6428678
edukidum@bgu.ac.il

תכניות ייחודיות לעובדי הוראה
מובילת התחום :ציפי קוריצקי
שם התוכנית
חותם

חברותאים

פרטי איש הקשר
אסף בנר
AsafB@tfi.org
ליאת ברוש
052-8833225
LiatB@tfi.org.il
איה גל
054-6735279
aya@drornet.org.il
רותם קפלן
rotemkap2013@gmail.com

שם התוכנית

פרטי איש הקשר

צוות -
הטובים
לחינוך

מוטי שגיא
050-6290302
Moti.sagi@economy.gov.il

משלבים
ומשתלבים

אסתי הלפרין
052-4496791
estiha@merchavim.net
נתי טובי
nati@merhavim.net.il
ד"ר חגית מישקין
03-69088629
hagitre@macam.ac.il

מהייטק להוראה

לנה ראב"ד
052-3885961
lraved@trump.org.il
נחום חופרי
052-8899844
nahum@macam.ac.il
אסנת ניסנוב
052-2795818
nisanovog@gmail.com

נסרין סייף
050-3041000
nasreens@givathaviva.org.il

ללא גבולות

ד"ר אסתי פיירסטיין
054-4934981
estifa@education.gov.il
שרית ארבל
050-6283705
saritlev@education.gov.il
ד"ר ורדית מקלר-פיק
052-5715835
vardit@oranim.ac.il
שמעון הראל
052-5745566
shimonharel29@gmail.com

אשר אלבו
050-3133524
asheralbo594@gmail.com
ד"ר דן פורת
054-7274437
dporat@huji.ac.il

אורנים

רג"ב – ראש גדול בחינוך

נחשונים
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תספ"ה
תקוה

יהיה בסדר-
מורים
יהודים
בחטיבות
הביניים
במגזר הערבי
חלוץ חינוכי מעיין ציפרוט
050-3896420
maayanchi@democratic.co.il

אופקים

רביבים

מבטים

תואר שני בהוראה
)(M.Teach.
שח"ף
(שיתוף ,חינוכי ,פעיל)
שבילים

מכון כרם

מניפה

מורים עולים חדשים

פרופ' טלי טל
052-8555637
rtal@technion.ac.il
ד"ר נירית אלון
058-4869469
nirita@ed.technion.ac.il
ד"ר כמאל חואלד
050-6282469
kamalkh@education.gov.il
ד"ר דינה פרילינג
052-6033394
yotamtron@gmail.com
עומר רותם
052-3658802
omer.r@democratic.co.il
ד"ר ענבר גלילי שכטר
054-9254004
inbargalilis@kerem.org.il
אתיה דן
052-4295196
etia@menifa.org.il
רותי זוסמן
050-6280280
rutizusman@gmail.com

מורים
חוקרים

ענת בר גיל
052-2957069
elishlv@gmail.com

חלוץ עירוני

ד"ר שירלי עצמון
shirly@mmnetanya.co.il

חממה
ליזמות
חינוכית
חברתית
משאבי
צמיחה

יותם טרון
052-6033394
yotamtron@gmail.com

ד"ר חיה קפלן
052-3441022
kaplanp@bgu.ac.il
חינוך ולדורף נעמה שפירא
054-5543467
naamar@dyellin.ac.il
אקדמיה
גיל חדש
כיתה
052-6544436
gilchadash@macam.ac.il

בעלי תפקידים בארגוני המורים
שם

חנה להב
ברכה מציאל

התפקיד
יו"ר ועדת התמחות בהוראה בהסתדרות המורים
רח' בן סרוק  8תל אביב 62969
יו"ר ועדת השתלמויות בהסתדרות המורים
רח' בן סרוק  8תל אביב 62969
נציגת ארגון המורים העל יסודיים
דרך פתח תקוה  23תל אביב 66184

עמוד 18

טל' במשרד
03-6922967
03-6922949
03-7106755/4
 03-5660436פקס

