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

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

יוצרת הכרזה :נעמת שילת ,תלפיות -המכללה האקדמית לחינוך חולון

עמוד 0

בעלי תפקידים באגף התמחות וכניסה להוראה
שם
ד"ר שרה
זילברשטרום

התפקיד וכתובת דוא"ל
מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה
hitmachut@education.gov.il

מנהלת ענף תקציב ומינהל
אריאלה מרידך
ariellame@education.gov.il
מפקח ארצי ,חבר ענף .איש קשר לחינוך ההתיישבותי ,מרכז
ועדת פטור וועדת ערר
משה מאיר
mosheme@education.gov.il
מפקחת ממונה תכניות ייחודיות מורים עולים
ציפי קוריצקי
zipiko@education.gov.il
רותי זוסמן

חברת ענף ,מורים עולים
rutizusman@gmail.com

לשכת אגף התמחות וכניסה להוראה
אורטל טליטיאן
ortalta@education.gov.il
אחינעם אושה

לשכת אגף התמחות וכניסה להוראה ותוכניות ייחודיות
ahinoamus@education.gov.il

מרכזת ועדת ערר ופניות מתמחים
ריקי יונה
rickiyo@education.gov.il
מרכזת ארצית של הליווי לאחר התמחות .איש קשר עם
הרכזים באוניברסיטאות .רכזת תחרויות סיפורים וכרזות
בתיה מנדל
batyama@education.gov.il
חברת ענף ,נציגת האגף במחוז דרום .ממונה תחום קליטה
ד"ר אסתי
והערכה.
פיירסטיין
estifa@education.gov.il
חברת ענף ומדריכה ארצית בחמ"ד ובמחוז חרדי ומרכזת
תחום משאבים דיגיטליים באגף
חני בלוי
chanabl@education.gov.il
חברת ענף ,איש קשר להפעלת ההתמחות והליווי של בני
ד"ר אורנה ש"ץ הקהילה האתיופית
אופנהיימר
ornasc@education.gov.il
schatz@macam.ac.il
חברת ענף ,נציגת האגף במחוז ת"א .איש קשר להפעלת
ההתמחות והליווי בחינוך המיוחד ,בחינוך החברתי-קהילתי,
ד"ר צביה
באומנות ובמחול .מרכזת ועדת ערר
צוקרמן
tsviya@hotmail.com
חבר ענף ,נציג האגף ואיש קשר להפעלת מערך ההתמחות
והליווי במגזר הערבי
ד"ר עלי ותד
aliwated@beitberl.ac.il
חבר ענף
ד"ר חנן שטיין
stein@wincol.ac.il
חברת ענף ,נציגת האגף במחוז מרכז ,ואחראית קידום
ד"ר דליה
שותפויות בין האקדמיה לשדה בשלב הכניסה להוראה
עמנואל
imanuelda@013.net
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

02-5603420
02-5603091

 02-5603974פקס

02-5603671

050-6289083
 02-5603974פקס

02-5603887

050-7911664
 02-5603923פקס

02-5603764

054-4934981

______

050-5669307

02-5603857

050-6282496

03-9362178

052-2862412

09-7476358

050-7275374

______

054-4260688

______

054-7306800

דוד בוסקילה
ד"ר ורדה
צימרמן
מלי ליבוביץ
איתן שוורץ
פרופ' דיצה
משכית
ד"ר אריאלה
לונברג

חבר ענף ,נציג האגף ואיש קשר במחוז ירושלים ומנח"י,
והפעלת ההתמחות והליווי בחמ"ד
davidbu@education.gov.il

02-5602879

050-6282523

חברת ענף ,מרכזת פרס הקליטה המיטבית
vardaz@washington.ac.il

_______

054-4962620

חברת ענף ,איש קשר עם הקדם יסודי ומובילה פורום הכשרת
חונכים ומלווים
lmolly@bezeqint.net
חבר ענף ,איש קשר במחוז צפון ולתוכנית המצוינים
Eithan6@walla.co.il
יו"ר ועדת ערר
ditzamaskit@gmail.com
חברת ענף ,אשת קשר במחוז חיפה ואחראית על מרחבי
התמיכה המקוונים
alevenberg@gmail.com

09-7476336

052-2449056
 09-7443175פקס

04-9838816

050-6503913

______

050-6282514
 04-8373239פקס

_______

050-5709456

בעלי התפקידים באגפי הגיל ובפיקוח המקצועי
המשמשים כרפרנטים לנושא ההתמחות והליווי בתחומם
הרפרנטים
מירב תורג'מן
דורית לחיאני
ד"ר צילה וייס
עופר שמעוני
ד"ר נורית רון
ד"ר סיגל ברקאי
ד"ר שלומית לנגבוים
רונית בין
אפי וישניצקי לוי
דורית באלין
שי סעדון
בצלאל קופרוסר
רוני רוקח סגל

טל' במשרד

האגף/התחום והדוא"ל
האגף לחינוך קדם יסודי
meravetu@gmail.com
האגף לחינוך יסודי
doritla@education.gov.il
האגף לחינוך על יסודי
tzilawe@education.gov.il
חינוך גופני
ofersh@education.gov.il
מנהלת אגף אומנויות במזכירות
הפדגוגית ומפמ"ר מחול
nuritron@education.gov.il
מפמ"ר אומנות
sigalba@education.gov.i
חינוך חברתי קהילתי ,קידום נוער
Shlomit.honhim@gmail.com
של"ח
ronitbi@education.gov.il
מפמ"ר תיאטרון
effivi@education.gov.il
מפמ"ר קולנוע ותקשורת
doritba@education.gov.il
חינוך טכנולוגי
shaysaa@education.gov.il
מפמ"ר מוסיקה
betsalelku@education.gov.il
הוראת האמנות
עמוד 2

03-6896089
_______

נייד
050-7689234
052-2511972
050-6282941

02-5603258
03-6896132

050-6282073

03-6896134

050-6282079

02-5602887

050-6282029

 03-9180804בימים
א' ,ב' ,ד
050-6280391
02-5603595

050-6282652

_______

050-6282396

03-6896157
_______

054-8020913
050-3199367

_______

052-8346894

פנינה אל -תר

אגף חינוך מיוחד
pninaalt@education.gov.il
מדריכה ארצית למדע וטכנולוגיה,
מזכירות פדגוגית אגף המדעים
ety@talfamily.com
רפרנטית סטאז' באמנויות באגף
אומנויות במזכירות הפדגוגית
lanabarm@gmail.com

יעל מירו

mero5@netvision.net.il

אתי טל

לנה בר מאיר

המחוז/כתובת דוא"ל

הרפרנטים
יואל
ורצברגר

מחוז ירושלים
yoelwe@education.gov.il

רנא ח'לף

מזרח ירושלים
ranakha@education.gov.il

02-5602324

050-6202965

_______

054-4552765

_______

050-7626531
050-8341924

טלפון
02-5601859

מדריכה
יעל קנטי

 053-8711644באשיר אבו
שאח

טלפון המדריכה ודוא"ל
054-4677373
050-6280371
Yaelk5555@gmail.com
052-3806391
Basher.09@hotmail.com

שלום אדרי מחוז צפון
shalomed@education.gov.il

04-6500154
050-6282740

זהבה אלקובי

050-5902145
zehavaal@education.gov.il

יעל סלומון מחוז חיפה
yaelsa2@education.gov.il
מחוז מרכז
גילה
חראזי
gilaha@education.gov.il
ד"ר רונית מחוז תל אביב
שניידר
ronitsch@education.gov.il
זאב אלדר מחוז דרום
eldarz@education.gov.il

04-8632418
050-6282482

אורן בק

052-4367218
orenbeck@education.gov.il
052-2939115
michalbs10@gmail.com
052-4443885
noymanmali@gmail.com
052-2243670
doritsimon@gmail.com

חינוך התיישבותי
עדנה
גולדשמידט ednag@mchp.gov.il

 050-6660701מיכל ברק
מלי נוימן

03-6896275
055-8811810
 08-6263075ד"ר דורית
 050-6283447סימון
 050-6225272רותם גובר

רות
אלמליח

מחוז חרדי  ,על יסודי:
ruthel@education.gov.il

02-5601419

אברהם
רפפורט

יסודי:

050-6283156

avrahamra@education.gov.il
עמוד 3

חני בלוי

052-3234830
ronagover@maaganm.co.il
050-5669307
chanabl@education.gov.il

טלי אלבז

מדריכות למתמחים ,מו רים חדשים וחונכים בני הקהילה האתיופית

050-6288911
talyel@education.gov.il

ד"ר הדס הכוהן 054-2900898
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
גיא פינקלשטיין 052-3659956
guyfink@bezeqint.net

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

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 054-6646971
hadasbrin@gmail.com 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

057-6441317
isabrin@walla.com

נאוה ראובן

מחוז מרכז
navare@education.gov.il

 03-6896585אליסיה
052-2218106
 050-6283538דוידובסקי alda@netvision.net.il

ורד גוילי

מחוז ת"א
veredgv@education.gov.il
מחוז דרום
dorittn@education.gov.il

03-6896303
050-6831659
 050-6200457אנה גלפר

מחוז חרדי
reziwe@education.gov.il

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

ציביק קוסטא

רחלי יוסף

דורית טננבאום
שושנה וייס
אחינועם הרבט

054-3112342 achinoamhe@education.gov.il
עמוד 4

052-3426864
Rachelleyosef@gmail.com

054-4297491
Galper.anna@gmail.com

08-946401

המפקחות על הפיתוח המקצועי
מחוז

שם המפקחת
ענת כהן

צפון

יעל סלומון

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
050-6282482
03-6896624
050-6282498
08-6263075
050-6283447
03-6896290
050-6288916
02-5601675
050-6282659
050-6225272

כתובת
anatco@education.gov.il
Yaelsa2@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

ייעוד התקצוב
לשנת תשע"ח

המוסד האקדמי
בו ממוקם מרכז
הסימולציה
אוניברסיטת בר לדוברי עברית
אילן
ולדוברי ערבית
האקדמית גורדון לדוברי עברית
ולדוברי ערבית
לדוברי ערבית
מכללת
אלקאסאמי
מכללת דוד ילין לדוברי עברית
וערבית
לדוברי עברית
מכללת שאנן
לדוברי עברית
מכללת סמינר
הקיבוצים
לדוברי עברית
מכללת אוהלו
וערבית
לדוברי ערבית
מכללת סכנין
מכללת אחוה
אוניברסיטת בן
גוריון

לדוברי עברית
לדוברי עברית
וערבית

רכזת מרכזי סימולציות :גלי נהרי
052-3565418
Gali.nahary@biu.ac.il
טלפון
שם מנהל/ת
המרכז
ד"ר מאירה
אייזנהמר
ד"ר יוסי בר
ד"ר בהאא
זועבי
יסמין בלעום

דוא"ל של מנהל/ת המרכז

050-5650735

Meira.eizenhamer@biu.ac.il

050-7597266

ybar@gordon.ac.il

052-5283854

bahazoubi@gmail.com

052-7273467

yasmin.foad@gmail.com

054-7545012
054-6228894

tali.fried1@gmail.com
gabilp@012.net.il

טלי פריד
גבי לנדלר-
פרדו
ד"ר יפעת לינדר 054-6780098

ifat46@gmail.com

054-7205446

Waleed.dall@gmail.com

ד"ר וליד
דלאשה
ד"ר אורנה לוין 055-2281982
אסתר אבירם 054-4774227

עמוד 5

Orna_l@Achva.ac.il
esaviram@gmail.com

מנהלות גפי כוח אדם ונציגותיהן
שם
שלומציון עמראני
גמא'ל כבישי
חנה עשור
רוזי צסלר
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
rozyse2@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

נייד
050-6282325
050-6288926
050-6282408

04-8632567

050-6282351

03-6896573
03-6896574
03-6896317
03-6896318

050-6282143
050-6282022

08-6263090

050-6221545

03-6898858

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

דליה מזרחי
אריאלה ברק
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
arielaba@education.gov.il
רכזת בכירה הלוואות מותנות
adifa@education.gov.il

טל' במשרד
02-5604750

נייד
050-6283677

פקס
02-5604750

02-5604738

050-6289187

02-5604803

02-5604744

050-6283135

02-5604809

02-5604816

050-6283085

________

שמות רכזי יחידות שלב הכניסה להוראה ,במוסדות בהם הוקמה יחידה
שם המכללה
בית ברל
קיי
דוד ילין
אוהלו

שם הרכז
ד"ר אורית דהן
052-8438891
ד"ר חיה קפלן
052-3441022
ד"ר שולמית אלעד
050-7548005
ד"ר איתן סימון
050-8293307
עמוד 6

כתובת דוא"ל
speedi@zahav.net.il
kaplanp@bgu.ac.il
shulamit@dyellin.ac.il
eisi@ohalo.ac.il

אורות ישראל
אפרתה אמונה
הרצוג -מיסודן של הרצוג
וליפשיץ
אורנים
לוינסקי
וינגייט
חמדת הדרום
ירושלים
תלפיות
אונ' חיפה
אונ' בר -אילן
אחווה
גורדון
האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה הפתוחה
סמינר הקיבוצים
סכנין
אוניברסיטת תל אביב
שאנן
גבעת וושינגטון

ד"ר רחלי ברטוב
052-3435243
ד"ר ורד אלימלך
054-6625628
אלי ביטון
050-3001946
ורד לוריא
052-3206003
ד"ר תמי ראובני
054-4222503
זוהר מעיין
052-2798537
ד"ר אסתר גואטה
052-3445990
ד"ר צילה ארן
053-3141911

grbartov@gmail.com
Vered_elim@walla.com
Elibiton5@gmail.com
Vered_l@oranim.ac.il
tamir@levinsky.ac.il
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
ד"ר אורנה שץ – אופנהיימר
050-6282496
ציונה כסיף
03-6896395
ד"ר דפנה המר
054-7871180
ד"ר ווליד דלאשה
054-7205446
ד"ר יפה בן עמי
050-6283073
שלומית גור
052-6706084
ד"ר אורנה זעירא
054-4954270

עמוד 7

ispaster@zahav.net.il
rachel.levinpeled@gmail.com
Orlym06@walla.co.il
beckyleshem@gmail.com
saritl@gordon.ac.il
ornasc@education.gov.il
zionaka@openu.ac.il
dafnahammer@gmail.com
Waleed.dall@gmail.com
yaffabe@tauex.tau.ac.il
gurshlomit@walla.com
ornaze@gmail.com

צוות הממונים על מורים עולים
תפקיד
מפקחת,
ממונה
ארצית על
תכניות
ייחודיות
לעו"ה
ומורים
עולים
מזכירת
מורים
עולים
ותוכניות
ייחודיות
מדריכה
ארצית

יו"ר
הוועדה
להכרה
בתעודות
הוראה
מפקח,
פטור
ממקצועות
עבריים
מרכזת
שעות
תוספתיות
(ארצי)
מרכזת
מורים
עולים
מצרפת
ומבלגיה
(ארצי)
מרכז
בתחום
המדעים
(ארצי)

מטה
טל' בעבודה

ימי קבלה מקום
שם
המשרד
דבורה 02-5603543
בתאום
ציפי
הנביאה
קוריצקי מראש
 ,2בניין
לב רם,
ירושלים

025603974

02-5603091

025603974

________

אחינעם _______
_
אושה

רותי
זוסמן

בתאום
מראש

ד"ר
יהודה
שוורץ

בתאום
מראש

משה
מאיר

בתאום
מראש

דבורה
הנביאה
 ,2בניין
לב רם,
ירושלים
דבורה 02-5603649
הנביאה
 ,2בניין
לב רם,
ירושלים
רחוב
השלושה
 ,2ת"א

רשל
ועקנין

ג' ,ה'
10:0015:00

02-5604068

הדסה
ממו

א' ,ה'

ד"ר דב ב' ,ד'
טריגרמן 09:00-
16:00

דבורה
הנביאה
 ,2בניין
לב רם
דבורה 02-5603974
הנביאה
 ,2בניין
לב רם,
ירושלים
דבורה
הנביאה
 ,2בניין
לב רם,
ירושלים

_______

עמוד 8

פקס

נייד
0506283504

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

025603974

0547826155

rochellv@walla.com

025602495

050hadassama@education.gov.il
2350073
Hadassa.mamou@gmail.com

_______
_

0544758328

veredvered@bezeqint.net

מדריכים במחוזות
שם

ימי קבלה

מחוז
צפון

זהבה
קרן

ה' 09:00-
14:00
ובתיאום
מראש

ירושלים

יעל
קנטי

ב' 10:00-
15:00

הלוי-
כהן

ב' 10:00
16:00 -

מרכז

ירדנה
אלון

ב' 09:00-
14:00

דרום

גליה
יונין

ג' ,ה'
10:0016:00

ומנח"י
ת"א

חינוך
התיישבותי
חיפה

בתאום
יואל
גרומבק מראש

אורן בק בתאום
מראש

טל'
מקום
המשרד בעבודה
04קרית
הממשלה6500266 ,
נצרת
עילית
קומה 2
חדר 451
02כנפי
נשרים 5601530 ,22
ירושלים
השלושה 03-
6896017
 -2בניין
מוסקוביץ,
ת"א.
קומה ,5
חדר 525
השלושה 03-
6896704
 -2בניין
מוסקוביץ,
ת"א
קומה ,15
חדר 1552
התקווה 08- ,4
באר שבע 6263272
קומה 1
חדר 1084
השלושה 054- 2
 בניין2610003
מוסקוביץ,
ת"א
קרית
04הממשלה8632718 ,
חיפה

פקס

נייד

054045895454 6500283
0777957441
לידי
זהבה
054024677373 5601591

כתובת דוא"ל
zehavak2@gmail.com

yaelk5555@gmail.com

054035550610 6896033
לידי
ניצה

hcnitza@gmail.com

050036280341 6896784

yardenaal2@education.gov.il

054085886786 6263031

galiay@education.gov.il

054032610003 6898746
לידי
יואל

yoelgr@kfar-olami.org.il

052044367218 8632575
לידי
אורן

עמוד 9

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 :יואל ורצברגר
שם
המכללה

ראש היחידה

דוד ילין

ד"ר שולמית
אלעד

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

ירושלים

ד"ר צילה
ארן

אמונה
קמפוס-
אפרתה

ד"ר ורד
אלימלך

אמונה-
קמפוס
אמנויות

רכז מורים חדשים

רכז ההתמחות בהוראה

טלי מאמא
ד"ר שולמית אלעד
050-6681211
050-7548005
talimama02@gmail.com shulamit@dyellin.ac.il

רבקה שטינמיץ
052-7669608
rivkasht@michlalah.edu

ד"ר צילה ארן
053-3141911
taran@michlalah.edu

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

הרב ד"ר אפרים לויץ – גברים

___________

___________

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
אלי ביטון
אלי ביטון
הרצוג
050-3001946 052-5406812 050-3001946
Elibiton5@gmail.com
Elibiton5@gmail.com
sarits@herzog.ac.il
_________
האקדמיה _________ ליליאן לאופר
054-4784966
למוסיקה
ומחול
lilaufer@walla.com
שם האוניברסיטה
האוניברסיטה
העברית ירושלים
הר הצופים

רכז הקורס להכשרת
חונכים ומלווים

ראש היחידה
ד"ר אורנה ש"ץ אופנהיימר

רכז ההתמחות בהוראה
וליווי מורים חדשים
אורלי מצר כהנא
054-5655430
orli.mk@gmail.com

עמוד 10

_________

רכז הקורס להכשרת
חונכים ומלווים
_________

הרכזים במכללות ובאוניברסיטאות במחוז תל אביב
נציגות ענף ההתמחות בהוראה :ד"ר צביה צוקרמן וד"ר ורדה צימרמן
המפקחת הרפרנטית בחינוך הקדם יסודי :ורד גוילי
המפקחת הרפרנטית בחינוך היסודי והעל יסודי :נילי נמני
שם
המכללה

ראש
היחידה

רכז למורים חדשים

רכז ההתמחות בהוראה

לוינסקי

ד"ר
תמי
ראובני

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

סמינר
הקיבוצים
(כולל
קמפוס
אומנויות)
תלפיות

ד"ר
דפנה
המר

גבי לנדלר –פרדו
ד"ר יעל עופרים
ד"ר דפנה המר
054-6228894
054-4994068
054-7871180
Gabriella.landler@smkb.ac.il Yael.ofarim@smkb.Ac.il dafnahammer@gmail.com

עידית עידית פסטרנק
פסטרנק 052-3325491
ispaster@zahav.net.il

שם האוניברסיטה

רחלי פלד
0544808963
aam3005@gmail.com

רכז הקורס להכשרת חונכים
ומלווים

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

ראש היחידה רכז ההתמחות בהוראה

אוניברסיטת תל
אביב

ד"ר יפה בן
עמי

אוניברסיטה
פתוחה

ציונה כסיף

אורלי ליכט וייניש
054-6557487
orly.li.we@gmail.com

רכז למורים
חדשים

איוה עתיר
054-4547084
ivaa@netvision.net.il
הילית קוגמן
hilitb@tauex.tau.ac.il
054-6615123
________
ציונה כסיף
03-6896395
zionaka@openu.ac.il

עמוד 11

שם רכז הקורס להכשרת חונכים
ומלווים
________

________

הרכזים במכללות ובאוניברסיטאות במחוז מרכז
נציגת ענף ההתמחות בהוראה :ד"ר צביה צוקרמן
המפקחת הרפרנטית בחינוך הקדם יסודי :נאוה ראובן
המפקחת הרפרנטית בחינוך היסודי והעל יסודי :גילה חראזי
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

אורות ישראל קמפוס
רחובות
בית רבקה

_______

בית חנה צאנז

_______

שם האוניברסיטה

ראש היחידה

אוניברסיטת בר
אילן

ד"ר אורלי
מיכאל

מכון ויצמן

_______

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
________

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
safiehar@gmail.com
Said_ag@bezeqint.net mahajne@netvision.net.il
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
רכז ההתמחות
בהוראה
ד"ר אורלי מיכאל
050-6241968
orlym06@walla.com
_______

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 12

עמוד 13

הרכזים במכללות ובאוניברסיטאות במחוז צפון ובמחוז חיפה
נציג ענף ההתמחות בהוראה :ד"ר חנן שטיין
המפקחות הרפרנטיות בחינוך הקדם יסודי :ציביק קוסטא ורחל שולמי
המפקחים הרפרנטים בחינוך היסודי והעל יסודי :שלום אדרי (צפון) רמי בן גרא (חיפה)
שם
המכללה

ראש
היחידה

אוהלו

ד"ר איתן
סימון

גורדון

שרית
גורלי-
לינקר
ורד לוריא

אורנים

הערבית
חיפה

_______

שאנן

שלומית
גור

אלקאסמי

_______

ויצ"ו

סכנין

אורט
בראודה

רכז ההתמחות בהוראה ונייד
ד"ר הנרי תם
050-8293200
henryt@ohalo.ac.il
שרית גורלי-לינקר
052-2998345
saritl@gordon.ac.il
ורד לוריא
052-3206003
vered_l@oranim.ac.il
ד"ר זוהרה נגאר
052-2489925
zuhaira@bezeqint.net
שלומית גור
052-6706084
gurshlomit@walla.com

_______

טל תמיר
050-7501206
Tal_tamir1@walla.com
ד"ר ווליד דלאשה
054-7205446
waleed.dall@gmail.com

_______

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

ד"ר ווליד
דלאשה

האוניברסיטה

רכז למורים חדשים

ראש
היחידה

ד"ר דוד קליר
052-3767048
davidcl@my.ohalo.ac.il
________

איתן שוורץ
050-6503913
Eithan6@walla.co.il

________

רכז ההתמחות
בהוראה

עמוד 14

רכז למורים
חדשים

רכז הקורס להכשרת
חונכים ומלווים

אוניברסיטת חיפה

הטכניון

ד"ר רחלי ד"ר רחלי לוין פלד
לוין פלד 052-2833239
rachel.levinpeled@gmail.com
ד"ר ניצה ד"ר ניצה ברנע
ברנע
054-2265878
nitza@technion.ac.il

________

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

אחווה

ד"ר בקי
לשם

קיי

ד"ר חיה
קפלן

גבעת
וושינגטון

ד"ר אורנה
זעירא

סמינר
אופקים

_______

שם האוניברסיטה
אוניברסיטת בן גוריון

רכז ההתמחות בהוראה ונייד
ד"ר כוכי פרג'ון
054-4659339
cochavafa@gmail.com
cochavafa@hemdat.ac.il
ד"ר בקי לשם
050-3911076
beckyleshem@gmail.com
ענת קסלר
052-4826242
anat.kessler@gmail.com
ד"ר אורנה זעירא
054-4954270
ornaze@gmail.com
אתי ארנפרוינד
052-7634751
l.adi@ofakim.me

ראש היחידה
_______

רכז למורים חדשים ונייד

רכז הקורס להכשרת
חונכים ומלווים ונייד

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

דורית דימון
052-2538087
dimon1@bezeqint.net

אורנה ערד
054-7464522
Oarad02@gmail.com
ד"ר חיה קפלן
052-3441022
kaplanp@bgu.ac.il

ד"ר אתי גלעד
052-3969418
giladeti@012.net.il
ורדית ישראל
050-8680979
vardit.israel@gmail.com
_______

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

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

עמוד 15

רכז למורים חדשים

רכז הקורס להכשרת
חונכים ומלווים
נעמי לה גנק כהן
050-2034442
nomiel001@gmail.com

תכניות ייחודיות לעובדי הוראה
ממונה :ציפי קוריצקי
שם התוכנית

חותם

חברותאים

תכניות הכשרה ייחודיות
במתמטיקה-

עברית בסלאם (קרן אברהם) -
מורים יהודים בבתי ספר
יסודיים במגזר הערבי

ללא גבולות

רג"ב – ראש גדול בחינוך

נחשונים
תל"ם

פרטי איש הקשר

אסף בנר
050-6623721
AsafB@jdc.org
איה גל
054-6735279
aya@drornet.org.il
לנה ראב"ד
052-3885961
lraved@trump.org.il

שם התוכנית

צוות -
הטובים
לחינוך
משלבים
ומשתלבים

תספ"ה
תקוה

פרטי איש הקשר

מוטי שגיא
050-6290302
Moti.sagi@economy.gov.il
אסתי הלפרין
052-4496791
estiha@merchavim.net
ד"ר אורנה שץ-אופנהיימר
050-6282496
schatz@macam.ac.il
נסרין סייף
050-3041000
nasreens@givathaviva.org.il

יהיה בסדר-
לוראנס רוזנגרט
מורים
052-2227602
 laurence@abrahamfund.org.ilיהודים
בחטיבות
הביניים
במגזר הערבי
הכשרת
ד"ר דינה פרילינג
ד"ר אסתי פיירסטיין
מהנדסים
052-6033394
054-4934981
להוראת
yotamtron@gmail.com
estifa@education.gov.il
מתמטיקה
שרית ארבל
והסייבר
050-6283705
saritlev@education.gov.il
אופקים
נועה ישראלי
ד"ר רמה קלויר
03-6405697
054-7897945
ofakim@tauex.tau.ac.il
rama_k@macam.ac.il
רביבים
חדוה וייס
שמעון הראל
02-5881907
052-5745566
hedvaw@savion.huji.ac.il
shimonharel29@gmail.com
ד"ר פנינה שור
050-7848934
pninaschur@gmail.com

עמוד 16

מבטים

ד"ר עינת הד-מצויינים  ,הטכניון
050-8693246
einat.metz@gmail.com

מורים
חוקרים

תואר שני בהוראה )(M.Teach.

ד"ר כמאל חואלד
050-6282469
kamalkh@education.gov.il

חלוץ עירוני

שי פרוכטמן
054-2198921
Shai.fru@netanya.muni.il

שחף
(שיתוף ,חינוכי ,פעיל)

ד"ר דינה פרילינג
052-6033394
yotamtron@gmail.com

חממה
ליזמות
חינוכית
חברתית

יותם טרון
052-6033394
yotamtron@gmail.com

שבילים

דפנה גרנית דגני
054-9005745
dafnahodu@gmail.com

חפ"ן

חני קפון
kapon@012.net.il

מכון כרם

ד"ר ענבר גלילי שכטר
054-9254004
inbargalilis@kerem.org.il
ג'וסי וורוד
050-6569774
wurudj@gmail.com
ציפי קוריצקי
050-6283504
zipiko@education.gov.il

חינוך ולדורף

נעמה שפירא
054-5543467
naamar@dyellin.ac.il
גיל חדש
052-6544436
gilchadash@macam.ac.il
אילה לאוקס
050-3133250
ayalal@democratic.co.il

אלי שלו
052-4799163
elishlv@gmail.com
ענת בר גיל
052-2957069
anatbenado@gmail.com

מכון ערבי -בית ברל

מורים עולים חדשים

אקדמיה
כיתה
חלוץ חינוכי

בעלי תפקידים בארגוני המורים
שם
נחמה רבנר
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 17

טל' במשרד
03-6922967
054-7262635
03-6922949
03-7106755/4
 03-5660436פקס

