רשימת מרכזי למידה " -מחצית שלישית " תשע"ח קיץ 2018
מספר
המרכז

שם הישוב

מרכז למידה בבית הספר

שם מנהל/ת מרכז הלמידה

טלפון נייד

כתובת מייל

1

אום-אל-פחם

תיכון מקיף אום אל פחם

ג'מאל טאהר מחאמיד

052-8884512

jamaltaher82@gmail.com

3

אילת

גולדווטר

מורין לחיאני

052-6556462

morina25680@gmail.com

4

אשדוד

מקיף ג'

הילה וייס

050-8564076

hila5808@gmail.com

5

אשקלון

אורט אפרידר

איריס מורגן

053-3364886

irism@afridar.ort.org.il

6

באר שבע

מקיף ג'

מרינה ינובסקי

054-4649309

myanovs@gmail.com

7

בועינה נוג'ידאת

מקיף בועינה נוג'ידאת

עבד אל האדי חליל

054-6253424

abdkh@walla.co.il

8

בית שמש

ברנקו וייס

מרים סולטן

054-6339519

mimisultan@gmail.com

9

בת -ים

תיכון שז"ר

שרון לוי

054-3050568

shookon10@gmail.com

56

באקה אל גרביה

תיכון אלנאג'ח טומשין

מוחמד ביאדסי

050-8440474

biadsy@yahoo.com

11

ג'סר אל זרקא

תיכון ג'סר אל זרקא

עיד קייס

050-2235232

k.eid.135@gmail.com

12

דימונה

תיכון ליהמן

מורן לוי

052-5412925

morannlev@gmail.com

13

הרצליה

תיכון היובל

ליאת בסינסקי

050-9244401

liat.elm@gmail.com

14

חדרה

תיכון חדרה

שרונה לוי

054-7361047

23sharona@gmail.com

15

חולון

תיכון הרצוג

רפי כהן

054-4647552

raficohen120@walla.com

16

חיפה

עירוני א'

לילך שגב

052-6881400

lilsegev@gmail.com

17

טבריה

אורט במעלה

ליאת גולן

052-6039249

liatgolan03@gmail.com

18

טייבה

עמל טייבה

עמאד נאשף

054-9933227

nasemad@gmail.com

19

יהוד

מקיף יהוד

דודו קטן

050-3333255

kattan3@gmail.com

20

יפיע

תיכון מראח אלגזלאן

מוחמד בשירי

052-8666519

modb1@walla.co.il

21

ירושלים

רנה קאסן

נתנאלה ששון

054-4682750

netanellas@gmail.com

22

כסייפה

אורט כסייפה

ג'אסר אל קוראן

054-9933545

jasser913@gmail.com

23

כפר סבא

תיכון כצנלסון

יהודה דוד

052-2446093

yehuda26377@gmail.com

24

כפר קאסם

מקיף כפר קאסם

מאלכ סרסור

054-7271208

sar.malik1963@gmail.com

26

כרמיאל

אורט כרמים

ארי גל

058-4449611

ari@kramim.ort.org.il

27

לוד

אורט לוד ע"ש זייל

צליל סאידוב

050-8616011

zlilsaydov@gmail.com

28

מגדל העמק

אורט רוגוזין

אמיר האס

052-6309658

amirhaas@gmail.com

30

מעלה אדומים

תיכון דקל-וילנאי

נעמה ליבנת

054-4610368

livnatnaama@gmail.com

31

מעלות

אורט מעלות

יבגני טבקין

054-3099209

yvganit@walla.com

32

נהריה

הרב התחומי שחקים

מילה זגורי

054-7481213

77.milla@gmail.com

34

נצרת

תיכון הגליל

רים פאיד

050-5937014

rfaied@hotmail.com

35

נצרת עילית

אורט שרת

טל זדרויבסקי

052-8089677

talz@moshesharet.ort.org.il

36

נתניה

תיכון טשרניחובסקי

אורי כהן

052-8584128

orinishri@gmail.com

37

סכנין

תיכון אלחכמה

סאלח אבוריא

054-4874158

salehaboraya@hotmail.co.il

39

עפולה

אורט עפולה

נתלי רחום

052-7504172

natalirm1@gmail.com

41

פתח תקוה

תיכון ברנר

שגית שרון

054-4599479

sagitsharon1@gmail.com

40

קלנסוואה

תיכון מדעים

גאלי תאיה

052-5041051

gali7979@hotmail.com

42

קרית אתא

רוגוזין

חגית חריטן

054-6511611

hsharitan@gmail.com

43

קרית גת

אורט זאב בוים

לינדה מויאל

052-3630793

lindamoy@zahav.net.il

44

קרית מוצקין

אורט קרית מוצקין

אבי דביר

054-2162099

dvirav@012.net.il

45

קרית מלאכי

גימנסיה דרכא

שגיא סימון

050-9065505

sagisimon@gmail.com

46

ראשון לציון

מקיף ט'

יוליה אנגלר

050-7633602

yuliam3@gmail.com

47

רהט

מקיף רהט

איהאב אלזיאדנה

054-6132102

elzyadna@gmail.com

48

רחובות

תיכון דה שליט

יניב חדד

054-7872680

yaniv6777@gmail.com

49

רמלה

אורט לילנטל

אורנה מרלי

052-4827949

ornamorali46@gmail.com

50

רמת גן

תיכון אלון

אתל ליפקה

054-6397963

lilyroz58@hotmail.com

52

שדרות

אמית ע"ש גוטוירט

תמר אלימלך

050-7866602

tamar19600@walla.co.il

53

תל אביב

עירוני י"א

תומר גביש

054-4605430

tomergavish.yudalef@gmail.com

55

תל שבע

עמל א' תל שבע

קאיד אבו זאיד

054-6460823

kaed12a@gmail.com

54

תרשיחא

אורט תרשיחא

ג'אדה נעים

052-6579713

gada.naeem@gmail.com

