
 מדעים וטכנולוגיהמתמטיקה יחידות ב 5ישראל מכפילה את מספר בוגרי  –מקדמים מצוינות  

 

 משותפים מדדיםצוותי עבודה בנושא 
 

 צוות מורים

 
 תלמידיםצוות 

 
 תפקיד שם ארגון  

 מנהל מחלקת תוכן ערן רביב תפוח 1
 מנהלת התיכון הוירטואלי ד"ר דפנה רביב מטח 2
 ראש דסק פדגוגי ענבל בייטלר קדימה מדע 3
 מנהלת תחום חינוך וחברה שרון נוימן דרכארשת  4
 מנהלת תכנית חגית אליאס ידידי עתידים 5
 חוקרת קרן דביר מכון סאלד 6
 מנהלת  מירה יובל יגור -כרמל זבולון תיכון  7
 מנהל יחידת תלמידים ירדן בן חורין מכון דוידסון 8
 מנהלת תחום חינוך וקשרי אקדמיה מריאנה ווקסמן אינטל 9

 מנהלת מיה הלוי מוזיאון המדע בירושלים 10
 מורה לפיזיקה איל סיני תיכון ע"ש רבין, מודיעין 11
מתמטיקהמדריכה מחוזית של  נלי קלר  משרד החינוך 12  
 מרכזת מחקר והערכה הדס ברודי שרודר ברנקו וויס 13

 

 תפקיד שם ארגון  
 )2,3המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה(מפגש  שולמית קפון פרופ"מ טכניון 1

 )1,4וטכנולוגיה(מפגש המחלקה לחינוך למדע   איריס זודיקד"ר  טכניון 
 ראש יחידת מורים ד"ר אורלי לכיש  מכון דוידסון 2
 המנהל המכון למצוינות בהורא  אבי פולגד"ר  המרכז הישראלי למצוינות 3
 בכירה סגל אקדמיחברת  פרופ' עטרה שריקי מכללת אורנים 4
 רכזת תחום מתמטיקה ומדעים ד"ר סלעית רון חותם 5
 משנה למנכ"ל סנדיסק משההדר בן  סאנדיסק 6

 מחקר ופיתוח בצוות המדעים של המכון  ד"ר גידי קפלן ברנקו וייס 7

 חוקרת בכירה  איקן יעדית מנד"ר  מכון סאלד 8
9.  חוקרת דנה רוזן מכון סאלד 

10.  ראש תחום מתמטיקה  ד"ר שרה הרשקוביץ מטח 
11.  מנכ"ל   אלי הורביץ קרן טראמפ 
12.  מנכ"ל מייקרוסופט בעבר מורה בהווה אבי נתן   
 למנכ"לי משרד החינוך יועצת לשעבר מרים רקנאטי מתנדבת 13
 מנהל תחום פדגוגיה קובי אנטין תפוח  14
 במדעים ומצוינותמיזם העשרה  -גליליוםרכזת הערכה,  קרן קופיעץ אשכול גליל מזרחי  15
 מנהלת תחום חינוך טובה צירלין נס טכנולוגיות 16
 בדי הוראהמפקח מוסדות להכשרת עו כמאל חוואלד משרד החינוך 17
 מפקח מתמטיקה חינוך דרוזי וצ'רקסי סאלימן סלמה משרד החינוך 18
 מדריכה מחוזית של מתמטיקה אירית בן עמי משרד החינוך 19
 מפמ"ר כימיה ד"ר דורית טייטלבאום משרד החינוך 20

                       

 

 


