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 לכבוד:                  
 מנהלי בתיה"ס לנוער          
 ירושלים, ב"ש ת"א, חיפה, -ממונים אזוריים          
  נוערממוני /יםיסגני ממונים אזור          
 מנהלי מרכזי הכשרה           
 ירושלים  - מטה האגף, משרד ראשי          

 
 
 

 20/9201 תש"פת פיקוח מקצועי/פדגוגי שנה"ל שפרי
 

 
 .2019-2020 תש"פלהלן מוצגת בפניכם פריסת פיקוח מקצועי/פדגוגי ורשימת הרפרנטים הארציים לשנת הלימודים 

 
ה זו נגזרת מהיקפי הפעילות של המפקחים בכל המחוזות, בתחומי הנוער, מבוגרים, פעולות מתוקצבות שפרי

 ופעולות עסקיות.
 

להכשרה ופיתוח כוח אדם משתנים עפ"י הנסיבות והחלטות היקפי הפעילות של הפיקוח המקצועי והפדגוגי באגף 
 האגף, הן במערכת הנוער והן בפעילות המתוקצבת והעסקית. )הודעה על שינוי תפורסם בהתאם(.

 
ברצוני לאחל לכל צוותי החינוך, שנת לימודים פורייה, שנה של הישגים   2019/20 תש"פלקראת פתיחת שנה"ל 

 חינוכיים, חברתיים ומקצועיים.
 

 לנוחיותכם מצורפים בזה:
 

 ת פיקוח בבתי הספר נוער/מבוגרים/מרכזי הכשרה/מרכזי שיקום.   שפרי .1

 רשימת רפרנטים ובעלי תפקידים בתחום הפיקוח המקצועי/פדגוגי. .2

 
 

 תר הפיקוח מקצועי פדגוגי:  הקובץ מפורסם בא

 
 
 
 
 
 

                    
 בברכה,                                   

  
      

 קלרה שניצר                       
 סגן ממונה פיקוח
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 ת פיקוח מקצועי / פדגוגי בבתי הספר לנוערשטבלת פרי
   מחוז תל אביב

 
 
 

 שם ביה"ס מס'
מפקח 
פדגוגי 

 כולל
 הערות מפקח מקצועי מגמות לימוד

1 
 אורט

אורמ"ת 
 יבנה

 אתי מרון

 אלי דהאן מולטימדיה

 

 מסגרות מבנים
 אדריאנה הדדי

 עיבוד שבבי
 חשמל מוסמך

 התייעלות אנרגטית אלי אלון
 חשמל מעשי

אורט דן  2
 גורמה

דר' אהרון 
 ברנשטיין

 טבחות
 )אומנות הבישול(

  רפי יפת ומשה כץ

מצל"ח  אורט 3
 צריפין

 אתי מרון
 הנה"ח

 שרון בצר 
 ניהול מלאי ורכש  

 רפי יפת טבחות

4 
 -תל  אורט

 נוף
דר' אהרון 
 ברנשטיין

 מכאטרוניקה
 אדריאנה הדדי

 ממ"ס מנוע –בדק כלי טייס  
 אלי אלון חשמל מוסמך

5 
 אורט

תעשייה 
 תאווירי

 אתי מרון

 ממ"ס מנוע-בדק כלי טייס
 אדריאנה הדדי

 עיבוד שבבי 
חשמל מוסמך/מעשי תלת 

 גדי קורץ פאזי

 אתי מרון דב הוז 6

 אלי דהאן גרפיקה ממוחשבת

 

צילום סטילס ווידאו, עיצוב 
 מלכה כוכבי צליל והפקה מוסיקלית

 הנה"ח

 שרון בצר 
 ניהול מלאי ורכש 

 מערכות משרד לניהו
 ת-ת משרד כללי-מנהל

אומנות השיער סטיילינג 
 אירית גיחז ואיפור

7 
 נחלים
)כולל 
 (הפנימיי

 אתי מרון

חשמל מוסמך/מעשי תלת 
 גדי קורץ  פאזי

פנימייה 
 דתית

 קירור ומיזוג אויר וחשמל 
 שלמה קינן מקצועות הרכב
 נילי מלמוד אקו חקלאות

סכנין  8
 ג'לג'וליה

ויסאם 
 סואלחה

 תומא יעקוב מקצועות הרכב
 מ  החל

1/20 
 ניהול מערכות משרד

 שרון בצר 
 ת-ת משרד כללי-מנהל 

 משה אמיר תחזוקת מחשבים

9 
הוד  עמל

 השרון
 אתי מרון

 ת-ת משרד כללי-מנהל
 יואב עוקבי

 
 

 פרויקט נערות
 גדי קורץ עובדי ייצור באלקטרוניקה

 לובה נגדאי ואיפור אומנותי עיצוב שיער
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 שם ביה"ס מס'
מפקח 
פדגוגי 

 כולל
 הערות מפקח מקצועי מגמות לימוד

 ויסאם טייבה עמל 10
 סואלחה

חשמל מוסמך/מעשי תלת 
  גדי קורץ פאזי

 תומא יעקוב מקצועות הרכב
 מ  החל

1/20 

 לובה נגדאי עיצוב שיער

 אלי דהאן טכנולוגיות עץ ורהיטים 

 גדי קורץ  קירור מיזוג וחשמל

11 
בן עמי  עמל

 )טק אין( 
 

דר' אהרון 
 ברנשטיין

מערכות תיכון וייצור 
 אדריאנה הדדי באמצעות מחשב

 

השלמה לחשמל מוסמך י"ג 
 גדי קורץ  חשמל מוסמך

 קירור ומיזוג אויר וחשמל 
 ניהול מחסן ממוחשב 

 ניהול מלאי ורכש
 והנה"ח

 שרון בצר 

 תומא יעקוב מקצועות הרכב
 מ  החל

1/20 

עתיד כפר  12
 חב"ד

דר' אהרון 
 ברנשטיין

 תומא יעקוב אוטוטרוניקה / צמ"ה
 מ  החל

1/20 

  קתרינה ברבשטיין ניהול מחסן ממוחשב
מערכות אנרגיה 

  אלי אלון מתחדשות וחשמל מעשי

13 
 

 עתיד
 פלמחים"

דר' אהרון 
 ברנשטיין

חשמל מוסמך/מעשי תלת 
 גדי קורץ פאזי

 יואב עוקבי מלאי ורכשניהול  
 שלמה קינן מקצועות הרכב

 אירית גיחז ואיפור אומנותי עיצוב שיער
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 ת פיקוח מקצועי / פדגוגי בבתי הספר לנוערשטבלת פרי
 ירושליםמחוז 

 

מפקח פדגוגי  שם ביה"ס מס'
 הערות מפקח מקצועי מגמות לימוד כולל

  "אולפנת צביה" 1
ניהול מערכות 

 65מסלול  יואב עוקבי משרד

דר' אהרון  בית הערבה אורט 2
 ברנשטיין

 שלמה קינן מקצועות הרכב

ואיפור  עיצוב שיער 
 אומנותי

 לובה נגדאי

 משה אמיר תחזוקת מחשבים

 ------- ויצ"ו בית הכרם 3

 רפי יפת טבחות
 

 לובה נגדאי עיצוב שיער

והפקה עיצוב צליל  
 מלכה כוכבי מוסיקלית

בי"ס של משרד 
החינוך. הכשרה 
מקצועית בפיקוח 

משרד העבודה 
 במסלול מיוחד

4 
יוב"ל  

 אוניברסיטה
דר' אהרון 
 ברנשטיין

הבנות החרדיות  30 אלי דהאן גרפיקה ממוחשבת
עוברות ללמוד פיזית 

בבית ספר תיכון 
באחריות עמותת 

 שלומית

צילום סטילס 
 כוכבי מלכה ווידאו

5 
  חושן "מפנה"

+ 
 חושן מצפה רמון

דר' אהרון 
 ברנשטיין

עיצוב צליל  והפקה 
 מוסיקלית

 מלכה כוכבי

 
צילום, וידיאו 

 ועריכה
 רפי  יפת ומלונאות טבחות

 אלי דהאן גרפיקה ממוחשבת
 לובה נגדאי קוסמטיקה

6 
סכנין בית חנינא 

 )בנות(
 ויסאם סואלחה

ואיפור  שיערעיצוב 
 לובה נגדאי אומנותי

 אריאלה בוטה טיפול/חינוך 

 אופטיקה
איתי 

אופיר+אדריאנה 
 הדדי

7 
סכנין בית חנינא 

 )בנים(
 ויסאם סואלחה

 אלי אלון חשמל מוסמך
 

 סלימאן אלקיש תחזוקת מחשבים

דר' אהרון  אשדוד עמל 8
 ברנשטיין

 מסדה שניצר הנה"ח

 

ת משרד -מנהל
 יואב עוקבי ת-כללי

 פרויקט נערות
 שלמה קינן מקצועות הרכב

עיצוב שיער ואיפור 
 אומנותי

 לובה נגדאי

 רפי יפת טבחות

 אורט ג'וליס 9
 )צור ברק(

דר' אהרון 
 ברנשטיין

מערכות תיכון 
וייצור באמצעות 

 מחשב

איתי 
אופיר+אדריאנה 

  הדדי
 מסגרות מבנים

 אלי דהאן תקשורת חזותית



                                                                                                                                                    

 פיקוח מקצועי פדגוגי

6 
 

 שם ביה"ס מס'
מפקח פדגוגי 

 הערות מפקח מקצועי מגמות לימוד כולל

דר' אהרון  עתיד גן יבנה 10
  אלי אלון חשמל מוסמך ברנשטיין
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 ת פיקוח מקצועי / פדגוגי בבתי הספר לנוערשת פריטבל

 באר שבעמחוז 
 
 

 שם ביה"ס מס'
מפקח 

 פדגוגי כולל
 הערות מפקח מקצועי מגמות לימוד

ויסאם  סכנין חורה 1
 סואלחה

  קינןשלמה  מקצועות הרכב
  ט' כללית

 
 אלי אלון חשמל מוסמך

מערכות תיכון וייצור 
 באמצ' מחשב

+אדריאנה איתי אופיר
 הדדי

 

2 
 סכנין

 שגב שלום
ויסאם 
 סואלחה

 שלמה קינן מקצועות הרכב

 

 ניהול מערכות משרד
 קתרינה ברבשטיין

 ת-ת משרד כללי-מנהל
 סאבא סאלם חשמל מוסמך

קירור ומיזוג אויר 
 וחשמל 

סאבא סאלם + גדי 
 קורץ

  עיצוב שיער

ויסאם  רהט עמל 3
 סואלחה

איתי אופיר+אדריאנה  מסגרות מבנים
  הדדי

 חשמל מוסמך
סאבא סאלם + גדי 

 קורץ

 

קירור ומיזוג אויר 
 וחשמל 

 שלמה קינן מקצועות הרכב
 אלי דהאן מקצועות העץ

 ניהול מערכות משרד
 קתרינה ברבשטיין

 ת-ת משרד כללי-מנהל
 לובה נגדאי עיצוב שיער

 עתיד 4
 מחנה נתן

 אתי מרון

מערכות תיכון וייצור 
איתי אופיר+אדריאנה  באמצ' מחשב

 הדדי

 
 מסגרות מבנים

 ניהול מחסן ממוחשב
 קתרינה ברבשטיין

 ניהול מלאי ורכש
 -פרויקט הנערה 

 אלי דהאן גרפיקה

דר' אהרון  קמ"ג דימונה 5
 ברנשטיין

 מסגרות מבנים
איתי אופיר+אדריאנה 

מערכות תיכון וייצור   הדדי
 באמצעות מחשב
 שלמה קינן מקצועות הרכב

 עשות עתיד 6
 אשקלון

מערכות תיכון וייצור  אתי מרון
 באמצ' מחשב

איתי אופיר+אדריאנה 
 הדדי

בי"ס צמוד 
 מפעל
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 ת פיקוח מקצועי / פדגוגי בבתי הספר לנוערשטבלת פרי

 חיפהמחוז 
 

 שם ביה"ס מס'
מפקח 
פדגוגי 

 כולל
 הערות מפקח מקצועי מגמות לימוד

כפר  אורט 1
 זיתים

 גבי דהאן

  נביל עטאר חשמל מוסמך
פנימייה 

 חרדית
 

תחזוקת מחשבים 
 ורשתות

 סלימאן אלקיש

 גבי דהאן עץ

2 
כרמל  אורט

 )חיפה(
 ויסאם

 סואלחה
 סאבא סאלם חשמל מוסמך

 
 משה רוסו מקצועות הרכב

3 
אנרג'י טק 
 )חפציבה(

 גבי דהאן

  נביל עטאר חשמל מוסמך

מערכות מיכון 
 תעשייתיות

 אדריאנה הדדי
התמחות 

מערכות יצור 
 חשמל

 –בית אל  4
 זיכרון יעקב

 גבי דהאן

וייצור מערכות תיכון 
 אדריאנה הדדי באמצעות מחשב

 
 

 ניהול מלאי ורכש 
 מנהל/ת משרד כללי/ת בלה ויינטרוב

 ניהול מערכות משרד
 רבקה חדד תפירה בסיסית

 רפי יפת בישול למעונות יום

5 
ישיבת טל 

 חרמון
 (ה)כולל פנימיי

 גבי דהאן

  נביל עטאר חשמל מוסמך
פנימייה 

 יוסי אלמלם מסגרות חרדית

  סלימאן אלקיש תחזוקת מחשבים

-סכנין כיסרא 6
 סמיע

 ויסאם
 סואלחה

 ויסאם איוב מקצועות הרכב

מערכות תיכון וייצור  
 באמצעות מחשב

 יוסי אלמלם

 סלימאן אלקיש תחזוקת מחשבים

 מכללת סכנין 7
 

 ויסאם
 סואלחה

 נביל עטאר חשמל מוסמך

 

 ויסאם איוב הרכבמקצועות 
 לובה נגדאי עיצוב שיער

קירור ומיזוג אויר 
 וחשמל 

גדי קורץ ונביל 
 עטאר

 סלימאן אלקיש תחזוקת מחשבים
 וייצור תיכון מערכות

 בהקמה יוסי אלמלם במחש באמצעות

 מבנאות אלומיניום

  מנו"פ יד נתן 8

  אלי דהאן גרפיקה ממוחשבת
שייך למשרד 

 החינוך
פיקוח 
 מקצועי
 בלבד

 
 65מסלול 
 
 

       

 משה רוסו מקצועות הרכב
 בלה ויינטרוב ניהול מערכות משרד
עיצוב שיער ואיפור 

 אירית גיחז אומנותי

מערכות תיכון וייצור 
 יוסי  אלמלם באמצעות מחשב

 משה רוסו מקצועות הרכב

  בלה ויינטרוב הנה"ח
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 שם ביה"ס מס'
מפקח 
פדגוגי 

 כולל
 הערות מפקח מקצועי מגמות לימוד

סכנין אום אל  9
 פאחם )בנות(

ויסאם 
 סואלחה

 ניהול מערכות משרד
 ת-ת משרד כללי-מנהל

 ראניה עבד אלחק טיפול/חינוך
ואיפור  עיצוב שיער

 לובה נגדאי אומנותי

 מלכה כוכבי צילום סטילס ווידיאו
 אדריאנה הדדי אופטיקאות

סכנין אום אל  10
 פאחם )בנים(

 ויסאם
 סואלחה

 1/20 מ  החל תומא יעקוב אוטוטרוניקה

  סלימאן אלקיש תחזוקת מחשבים

11 
סכנין ג'דיידה 

 מאכ"ר
 ויסאם

 סואלחה

 ויסאם איוב מקצועות הרכב

 

 ניהול מערכות משרד
 בלה ויינטרוב

 ת-ת משרד כללי-מנהל
 ראניה עבד אלחק טיפול/חינוך
 לובה נגדאי עיצוב שיער

 סלימאן אלקיש מחשבים

 ויסאם סכנין טורעאן 12
 סואלחה

 לובה נגדאי עיצוב שיער

 
 סאבא סאלם חשמל מוסמך

 ויסאם איוב מקצועות הרכב
 ראניה עבד אלחק טיפול/חינוך

 סכנין ירכא 13
  )אבו סנאן(

 ויסאם
 סואלחה

 ניהול מערכות משרד
 בלה ויינטרוב

 

 ת-כללית משרד -מנהל

 יואב עוקבי מנהל משולב צל"ש

 ראניה עבד אלחק טיפול/חינוך

 גרפיקה ממוחשבת
 פרויקט הנערה

 אלי דהאן

  
 1/20 מ  החל ויסאם איוב מקצועות הרכב

  לובה נגדאי עיצוב שיער

סכנין ערערה  14
 )צפון(

 ויסאם
 סואלחה

חשמל מוסמך/מעשי 
 תלת פאזי

 וחשמל  מיזוגקירור 

סאבא סאלם / גדי 
 קורץ

 סאבא סאלם חשמל מוסמך 
 סלימאן אלקיש תחזוקת מחשבים
 משה רוסו מקצועות הרכב

 ויסאם סכנין שפרעם 15
 סואלחה

 סלימאן אלקיש תחזוקת מחשבים

 
 ויסאם איוב מקצועות הרכב

 בלה וינטרוב מזכירות רפואית
 לובה נגדאי  עיצוב שיער

עמותת  16
 מלכישוע

  נילי מלמוד 1גננות סוג  ------

נצרת  עמל 17
 אלקפזה

 ויסאם
 סואלחה

  סאבא סאלם חשמל  מוסמך
 
 
 
 
 
 
 

 סלימאן אלקיש מחשבים
 ויסאם איוב מקצועות הרכב

ואיפור  עיצוב שיער
 לובה נגדאי אומנותי

 מלכה כוכבי צילום סטילס ווידאו
 רפי יפת טבחות

 בי"ס חרדי בלה ויינטרוב ניהול מערכות משרד גבי דהאן
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 שם ביה"ס מס'
מפקח 
פדגוגי 

 כולל
 הערות מפקח מקצועי מגמות לימוד

מרחביה  עמל 19
 צפת

ת-ת משרד כללי-מנהל  
 מנהל משולב

עיצוב פיאה איפור 
מקצועי ובניית 

 ציפורניים
 אירית גיחז

ישיבה אורט  20
 צפת

 גבי דהאן
 1/20 מ  החל תומא יעקוב אוטוטרוניקה

  סלימאן אלקיש תחזוקת מחשבים

 עמל 21
 קריית חיים

דר' אהרון 
 ברנשטיין

 גרפיקה ממוחשבת
 פרויקט הנערה

 אלי דהאן

 נביל עטאר חשמל מוסמך 

 סלימאן אלקיש תחזוקת מחשבים
 1/20החל  מ  יעקוב תומא מקצועות הרכב

 עמל 22
 רמת דוד

 גבי דהאן

 נביל עטאר חשמל מוסמך

 
 מבנאות מטוסים

 אדריאנה הדדי
 בדק כלי טיס

 ממ"ס מנוע

 ממ"ס גוף

 עמל שיח 23
 )מטה אשר(

דר' אהרון 
 ברנשטיין

 נילי מלמוד אקו חקלאות
 

 דר' אהרון ברנשטיין יצור רב תחומי דיגיטלי

 עתיד ירכא 24
 )בנים(

ויסאם 
 סואלחה

  סאבא סאלם חשמל מוסמך
 
 
 
 
 
 
 

 מבנאות אלומיניום

 יוסי אלמלם

 מסגרות מבנים

מערכות תיכון וייצור 
 באמצעות מחשב

 ויסאם איוב מקצועות הרכב

 
 סלימאן אלקיש תחזוקת מחשבים

קירור ומיזוג אויר 
 וחשמל 

גדי קורץ ונביל 
 עטאר

25 
עתיד "גוליס" 

 "בנות
ויסאם 
 סואלחה

 אלחקראניה עבד  טיפול/חינוך

 

תפירת מוצרי אופנה 
 רבקה חדד וסטיילינג

ואיפור  עיצוב שיער
 לובה נגדאי אומנותי

 בלה ויינטרוב ניהול מערכות משרד
 ת-ת משרד כללי-מנהל יואב עוקבי

 גבי דהאן כרמיאל עתיד 26

ואיפור  עיצוב שיער
 אירית גיחז אומנותי

 נביל עטאר חשמל מוסמך 
מערכות תיכון וייצור 

 cncבאמצעות מחשב 
 יוסי אלמלם

 ת-ת משרד כללי-מנהל
 חדש יואב עוקבי צל"ש

דר' אהרון  מעלות עתיד 27
 ברנשטיין

עיצוב צליל והפקה 
קיימת כיתה  מלכה כוכבי מוסיקלית

 ט' כללית
 ויסאם איוב מקצועות הרכב

ויסאם  מסעדה עתיד 28
 סואלחה

 עטארנביל  חשמל מוסמך
 

 סלימאן אלקיש תחזוקת מחשבים
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 שם ביה"ס מס'
מפקח 
פדגוגי 

 כולל
 הערות מפקח מקצועי מגמות לימוד

 ויסאם איוב מקצועות הרכב
 לובה נגדאי ספרות נשים

 יוסי אלמלם מבנאות אלומיניום

29 
עתיד קריית 

 ביאליק
 גבי דהאן

 

 משה רוסו מכונאות צמ"ה
 
ומלכה אלי דהאן  ניו מדיה 

 כוכבי

 גבי דהאן צור ים )חיפה( 30

מיכון מערכות 
תעשייתיות )התמחות 

 יוסי אלמלם ימית(
 

מערכות תיכון וייצור 
 באמצעות מחשב

 נביל עטאר חשמל מוסמך

31 
ישיבת  -אורט

דרך הישר, 
 עפולה

 גבי דהאן

מערכות תיכון וייצור 
 באמצעות מחשב

 יוסי אלמלם
 

פנימייה 
 חרדית

 סלימאן אלקיש תחזוקת מחשבים 

דר' אהרון  דרור גליל 32
 ברנשטיין

  נילי מלמוד חקלאות -אקו 

 דר' אהרון ברנשטיין  ייצור דיגיטלי
בהתייעצות  
עם מפקחים 

 מקצועיים

33 
רימונים 
 )טבריה(

דר' אהרון 
 ברנשטיין

 רפי יפת טבחות
 

 אירית גיחז קוסמטיקה

34 
 
 

תיכון חברתי 
 )חיפה(

ויסאם 
 סואלחה

 סלימאן אלקיש תחזוקת מחשבים

 

 אדריאנה הדדי מסגרות מבנים

 נביל עטאר חשמל  מוסמך

 נילי מלמוד אקו ים
 בלה וויינטרוב מדיה חברתית

35 
קריית חינוך 
 ע"ש בן גוריון

 1מנהל חשבונות סוג  
שייך למשרד  בלה ונטרוב בסיסי + חשב שכר

 החינוך
 אירית גיחז ספרות נשים
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 רפרנטים ארציים:
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 שם מפקח נושא

 ויסאם סואלחה אנגלית

 פריד אבו תאיה חינוך תעבורתי

 )בשיתוף המפקחים הפדגוגיים(

 גבי דהאן ידע עם ואזרחות

 דר' רוני ברנשטיין כיתות המשך ובחינות בגרות

 איריס גנון מורשה נגישות

 דר' רוני ברנשטיין מתמטיקה

 ויוסי בן יעקב  אתי מרון תכנית הלימודים להנחלת זיכרון השואה 

 אתי מרון עברית והבעה

 ויסאם סואלחה ערבית

 --------- פרויקט מניעת סמים ואלימות  )בשיתוף עם תא הייעוץ(

 דר' רוני ברנשטיין  פרויקט לקויות למידה )בשיתוף עם תא הייעוץ(

 אלי דהאן תחום מפתנים

 גבי דהאן פנימיות

 יוסי בן יעקב חינוך גופני
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 ה ארצית*שמרכזי שיקום/פרי
 
 

 הערות מפקח מקצועי מגמות לימוד שם המרכז מס'

 בית לוינשטיין 1

  אדריאנה הדדי אופטיקה
 יואב עוקבי 1+2 1הנה"ח סו

 אתי מרון מכינה לחשמל
 אלקטרוניקה

 גדי קורץ
 חשמל מוסמך
 חשמל מעשי
עובדי יצור 

 באלקטרוניקה

מרכז לעיוור  2
 ההרצליי

 1+2הנה"ח סוג 

 יואב עוקבי

 
 יישומי מחשב

 ניהול מחסן ממוחשב

 ניהול מערכות משרד

3 
מרכז שיקום 
 חדרה/נתניה

חשמל מכשירים 
 נביל עטאר ביתיים

 

מניקור ופדיקור ובניית 
 ציפורניים

 אירית גיחז

מרכז שיקום  4
 חיפה

 אירית גיחז קוסמטיקה/איפור
 

מרכז שיקום  6
 ירושלים

 1ש סוג "הנח

  מסדה שניצר
 2ש סוג "הנח

 1,2הנח"ש 
 מזכירות רפואית

 ניהול מערכות משרד

מרכז שיקום  7
 מגדל העמק

 איפור אומנותי
 אירית גיחז

 
 בניית ציפורניים

 פדיקור-מניקור

8 
מרכז שיקום 

 נצרת

 איפור אומנותי
 אירית גיחז

 
 ספרות נשים

 אלי דהאן גרפיקה ממוחשבת

 אתי מרון מכינות
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 פרישה ארצית –מפתנים 
 

 

 

 הערות מפקח מקצועי מגמות לימוד שם המרכז מס'

1 
ירושלים 

 והדרום

  רפי יפת קונדיטוריה
 אלי דהאן נגרות

 אדריאנה הדדי מסגרות
 אלי דהאן גרפיקה

  נילי מלמוד גננות בית חגי 2

 הרצליה 3

  לובה נגדאי עיצוב שיער
 דהאןגבי  נגרות

 אדריאנה הדדי מסגרות
 אלי דהאן גרפיקה

 טירה 4
  לובה נגדאי עיצוב שיער
 רפי יפת קונדיטוריה

 אלי דהאן גרפיקה

 יבנה 5

  לובה נגדאי שיערעיצוב 
 אלי דהאן נגרות

 אדריאנה הדדי מסגרות
 שלמה קינן מכונאות

 כפר סבא 6

  לובה נגדאי עיצוב שיער
 רפי יפת קונדיטוריה

 אלי דהאן נגרות
 מלכה כוכבי צורפות

 תל אביב 7
  לובה נגדאי עיצוב שיער
 רפי יפת קונדיטוריה

 אלי דהאן גרפיקה

 אום אל פאחם 8

  דהאן גבי נגרות
 יוסי אלמלם מסגרות
 משה רוסו מכונאות
 בהקמה אלי דהאן גרפיקה

 מגרר 9

 לובה נגדאי עיצוב שיער

 
 גבי דהאן נגרות

 יוסי אלמלם מסגרות
 מלכה כוכבי צילום

 נצרת 10
 גבי דהאן נגרות

 יוסי אלמלם מסגרות 

 דהאןאלי  גרפיקה

 צפת 11
  אירית גיחז עיצוב שיער
 רפי יפת קונדיטוריה

 דהאןגבי  נגרות

 קריית ים 12

 אירית גיחז עיצוב שיער

 רפי יפת קונדיטוריה 
 יוסי אלמלם מסגרות
 אלי דהאן גרפיקה

 שפרעם 13
  דהאןגבי  נגרות

 יוסי אלמלם מסגרות
 דהאןאלי  גרפיקה

 
 תמרה 14

  לובה נגדאי עיצוב שיער
 רפי יפת קונדיטוריה

 י דהאןגב נגרות
 יוסי אלמלם מסגרות
 בהקמה אלי דהאן גרפיקה
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 סכניןו עתידבתפעול רשתות  מרכזי הכשרה ממשלתיים
 

 מגמות לימוד שם המרכז מס'
מפקח 
 הערות מקצועי

מרכז הכשרה  1
 אשקלון

 קירור מיזוג וחשמל 
+ גדי  אלוןאלי 

 קורץ
 

 איריס גנון מגמת בניה

 אריאלה בוטה טיפול/חינוך וניהול מעון

 אתי מרון מכינות טכנולוגיות
 שלמה קינן מקצועות הרכב

 אלי דהאן נגרות/מקצועות העץ

 מסגרות מבנים
 מסגרות + ריתוך אדריאנה הדדי

 cnc-עיבוד שבבי ממוחשב

 מסדה שניצר מקצועות המנהל

מרכז הכשרה  2
 כרמיאל

 מדידות והבטחת איכות

 יוסי אלמלם

 

 מסגרות מבנים
 cnc -עיבוד שבבי  ממוחשב 

 ריתוך
 חשמל מוסמך

 מכשירי חשמל ביתיים סאבא סאלם
 עובדי יצור באלקטרוניקה

 מוהנד זועבי מקצועות הבניין
-שרה כרמון טיפול/חינוך+ניהול מעון

 הדרכה רדיד
 אתי מרון מכינות טכנולוגיות

 יואב עוקבי מחסן ממוחשב לניהו

 ויסאם איוב מקצועות הרכב

 דהאן גבי  נגרות/מקצועות העץ

 רבקה חדד תדמיתנות

3 
מרכז הכשרה 
 מלט"ב חולון

גדי קורץ ואלי  חשמל מעשי תלת פאזי
 אלון

 

 איריס גנון מגמת בניין וסביבה
 אתי מרון מכינות טכנולוגיות

 1/20 מ  החל תומא יעקוב מקצועות הרכב
 ניהול מעון

-שרה כרמון
 רדיד

 
 טיפול/חינוך

 הדרכה
-עיבוד שבבי ממוחשב

C.N.C אדריאנה הדדי 
 ריתוך

 קירור ומיזוג אויר
 גדי קורץ חשמל ו

 תדמיתנות
 רבקה חדד

 תפירת מוצרי אופנה
 אלי דהאן מקצועות העץ

 לובה נגדאי איפור אומנותי
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4 
מרכז הכשרה 

 תל ארזה

 אלקטרוניקה
 אלי אלון

 
 חשמל  מוסמך
 חשמל מעשי

 הנה"ח

 מסדה שניצר
 מזכירות רפואית

 ניהול מערכות משרד
 מזכירות משפטית

 מינהל משולב
 איריס גנון מגמת בניין וסביבה

  טיפול/חינוך
 אריאלה בוטה

  ניהול מעון
 הדרכה אריאלה בוטה

 אתי מרון מכינות טכנולוגיות
 שלמה קינן מקצועות הרכב

 אלי דהאן נגרות/מקצועות העץ
צורפות טכנולוגיות תכנון 

 מלכה כוכבי ויצור

 נילי מלמוד גננות נוי

ואלי  גדי קורץ וחשמל קירור ומיזוג אויר
 אלון

 תדמיתנות ממוחשבת
 רבקה חדד

 תפירת מוצרי אופנה
 אלי דהאן גרפיקה ממוחשבת

 אדריאנה הדדי c.n.c-עיבוד שבבי ממוחשב

 תמרה 5

/    סאבא סאלם מוסמךחשמל 
 גדי קורץ

 וחשמל קירור מיזוג
 מוהנד זועבי מגמת בניין וסביבה

ראניה עבד  טיפול/חינוך
 אלחק

 אתי מרון מכינות טכנולוגיות
 מסגרות מבנים

 יוסי אלמלם
 ריתוך

 ויסאם איוב מקצועות הרכב

 גבי דהאן נגרות/מקצועות העץ
 זהר אביב סיעות מאומנות

ראניה עבד  ניהול מעון
 הדרכה אלחק

 תדמיתנות ממוחשבת
 רבקה חדד

 תפירת מוצרי אופנה
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 הכשרת מבוגרים / בי"ס עסקיים/מתוקצבים
 

 הערות אזורי פעילות שמות המפקחים שם הענף

 כל הארץ ארצי -רבקה חדד  תדמיתנות
בנוסף מסייעת לענף 

 טיפוח החן

 כל הארץ ארצי– זועבי מוהנד בניין וסביבה
מפקח על קורסים של 

מפעילי עגורן צריח ונייד 
 בכל הארץ

  כל הארץ איריס גנון

 כל הארץ ארצית-נילי מלמוד גננות נוי
כולל: שתלנות, שזירת 
פרחים, אקו חקלאות, 

 אילנאות.

 דפוס, צילום והפקה

 גרפיקה כל הארץ אלי דהאן

מפקחת  – מלכה כוכבי
 ארצית

 כל הארץ

עיצוב צליל )סאונד( והפקה 
צילום סטילס מוסיקלית, 

ועריכה + פיקדון  ווידאו

 כולל עסקי ומפתנים חמש

  כל הארץ ארצי-יוסי בן יעקב הצלה

 חשמל

 ארצי–נביל עטאר 
מתח גבוה כולל  כל הארץ

 ומסוייג
מתח \בודקכולל חשמל 

 גבוה/מסוייג

 חשמל ואלקטרוניקה ודרום חיפה סאלם סאבא

 אלוןאלי 
, תל באר שבע ירושלים,

 אביב
 חשמל ואלקטרוניקה

 מסוייג/רפרנט מתמטיקה

 כל הארץ גדי קורץ
  קירור ומיזוג אויר

 חשמל מוסמך –תל אביב 

 טיפוח החן

 ארצי -לובה נגדאי 
 כל הארץ )כולל אילת

 (ומגזר ערבי

 עיצוב שיער+
בניית  + קוסמטיקה/איפור

 יים )מניקור/פדיקור(נציפור

 גיחז אירית
, דרום, צפון תל אביב,

 מרכז

 עיצוב שיער+
בניית  + קוסמטיקה/איפור

 יים )מניקור/פדיקורנציפור

 כל הארץ איריס גנון מורשה נגישות
הקורסים מבוצעים ע"י 
 מוסדות להשכלה גבוהה

 ת"א, ירושלים, דרום מפקח ארצי–משה אמיר  מחשבים
 

 צפון, מרכז, ירושלים סלימאן אלקישדר' 

 חינוך וטיפול

  כל הארץ ארצית –רדיד -שרה כרמון

 זוהר אביב
 ירושלים, תל אביב, חיפה,

 באר שבע
 סייעות מאומנות

 אריאלה בוטה
 ירושלים 
 והדרום 

 חברה דוברת ערביתכולל 

 ומרכז חיפה ראניה עבד אלחק
 חברה דוברת ערביתכולל 

 צפון 
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 מנהל

  כל הארץ ארצי -יואב עוקבי 

 חיפה / נוער מבוגרים וירושלים הצפון ויינטרובבלה 

 וחיפה תל אביב והמרכז שרון בצר
/  ארצי / חמ"ש מבוגרים

 ת"א נוער

 מסדה שניצר
באר ירושלים והדרום, 
 שבע והנגב

 ירושלים נוער/  מבוגרים

 ברבשטיין קתרינה
ת"א והמרכז, ירושלים 

 והדרום, באר שבע והנגב
 מבוגרים / נוער ת"א ובאר

 שבע

מכינות ייעודיות, 
עולים, הכוון, 

 טכנולוגיות
  כל הארץ ארצי -אתי מרון 

 
 

 מלונאות

  כל הארץ ארצי -משה כץ 

 רפי יפת
 כל הארץ

 

נוער, מבוגרים, עסקי כולל 
כלא ופרויקטים מיוחדים, כולל 

 "צלמון"+
 מפתנים )פריסה ארצית(

 מלונאות
 מוזגות

 מערכות אנרגיה ומים
כולל מתכת וגז טבעי 

 מכונות

 כל הארץ אדריאנה הדדי

 
 יוסי אלמלם

ומרכז ורפרנט ארצי  חיפה
 ריתוך

  וירושלים באר שבע ודרום איתי אופיר

פרא רפואי / 
 אופטיקה

 חיפה ורפרנט ארצי ריתוך יוסי אלמלם

 וירושלים ודרום שבע באר איתי אופיר 

 חיפה ותל אביב אדריאנה הדדי

 / עץ נגרות
 כל הארץ ארצי -אלי דהאן 

כולל מרכזי הכשרה 
 ומפתנים

 ותל אביב מחוז צפון גבי דהאן
 כולל מפתנים/פיקדון חמ"ש

 ופנימיות

מפקחת  – מלכה כוכבי צורפות
 ארצית

 כל הארץ
כולל מרכז הכשרה, 

 מפתנים, עסקיים

 רכב

 מקצועות הרכב כל הארץ ארצי-משה רוסו

 מקצועות הרכב חיפה, תל אביב יעקוב תומא

 שלמה קינן
ירושלים, באר שבע, תל 

 אביב
 מקצועות הרכב

 מקצועות הרכב חיפה, תל אביב ויסאם איוב

 התחבור

 כולל מגזר ערבי כל הארץ ארצי -תאיה -פריד אבו

 מחמוד חוג'יראת
 ,ת"א, ירושלים, חיפה

 דרום
 כל הארץ כולל מגזר ערבי

  ומרכז, דרום ת"א, חיפה רוברט רבינוביץ'

 פדגוגיה

  ארצי דר' אהרון ברנשטיין

 מגזר ערבי כל הארץ ויסאם סואלחה

  צפון ומרכז גבי דהאן

  מרכז וירושלים אתי מרון

 


