
ז"רשימת צוות עובדים תשע

דואר אלקטרונינייד' טלטלפוןכתובתשם ומשפחה

מחנכת ה 050-9796867orlyot@gmail.comחוסןאבישר אורלי 

טכנולוגיה, סיור וניווט138809870479052-4549068arnonmatat@gmail.comמצפה מתת אבני ארנון

אנגלית  054-4781274reutadam35@gmail.comכרמיאל  , 13מבצע אסף אדם רעות 

שירות לאומי052-3345054 א מעלות 69שניר אהרוני איתי

ח"של228358747341052-4269844rahelioh@gmail.comנ .קיבוץ מצובה דאון רחלי

אנגלית- מ"חנ9800102054-4495755mirioffner@walla.comמשגב. נ.  ד20175רקפת אופנר מירי

פי.סייעת סי9976360050-7688137shoolyh@walla.com מעלות16/1ירושלים ' שדאור שולי

אנגלית 058-7506707stefmillar258@gmail.comנ אושרת . ד115נתיב השיירה בית אורי ניקי 

מטפלת  באמנות- מ"חנ251479973790054-9495581ronioren.il@gmail.com כפר ורדים 1210ד .תאורן רוני

סייעת של אריאל בלוטמן050-7788440avishag1603@gmal.comמעלות  , 11/4כרכום אזולאי אבישג

מחנכת כתת תקשורת24953077-4002503054-4838151michal.attias@gmail.com הילה  24953ד .תאטיאס מיכל 

מטפלת במוסיקה- מ"חנ 251479975702054-4201653mielev1@gmail.com כפר ורדים 1441ד . ת18לוטם איזן מיכל

אימון, ציור, תאטרון בובות077-7997644052-8260827iluz51@walla.comמעלות' א/59 יקנטון 1129. ד.תאילוז חגית

ח מחנך ט "של, רכז טיולים251479977659052-6899265zaccad@bezeqint.net    94. ד.ורדים ת.  כ11חירם אכד צפריר

 מדעים20103077-2082632052-7750999hagar.elgali@gmail.comגילון אלגלי הגר

מחנכת כיתה יא052-5275572shyeldar@gmail.comכפר ורדים , 23מרווה  אלדר שי 

מחול, תנועה9979790050-7620479lioraalon1@walla.comמתתאלון ליאורה

שיעורים פרטניים הוראה לעולים חדשים, ספרנית9574358054-2475980כפר ורדים , 9סער אלוני נאוה

פי.מחנכת כתת סי9971212050-3335926sima.sa98@gmail.comמעונה אלוש סימה

מחנכת כיתה ד251359977233050-4600522erinbar@walla.comגליל מערבי  . נ. מושב עין יעקב דאליהו ענבר

אב בית249529571978052-7346882shimi121314@gmail.com מעלות 122/7התאנה אלימלך שמעון

ך"תנ251479574647054-7690170orna111@walla.com כפר ורדים 93. ד.לוטם  תאלנר אורנה

הנחיית עבודות גמר עיוניות 9977115050-6956786maryanna8@gmail.com כפר ורדים 866ד . ת10חבצלת  אמסילי מריאנה 

אומניות לחימה 9570922052-4712299aptertamar@gmail.com כפר ורדים 5ארבל אפטר תמר 

סייעת אישית 9972435054-5804316nurit1215@gmail.com מעלות32/3ירושלים בוחבוט נורית 

פיזיוטרפיסטית בסי פי 6871577052-8834929burstain@gmail.com כרמיאל 8שיטה בורשטיין רחלי 

חשבון138706988717054-2874091biran@ksasa.co.ilקבוץ סאסא בירן אמית
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מחול,  מחנכת ז9510072052-8347803xlimorozx@gmail.com נהריה 34האיריס עוז לימור-בלהנס

 מילויי מקום , רכזת בחינות בגרות , לבורנטית077-3456386052-3396081doritbengama@walla.co.ilכפר ורדים  , 19ד .ת , 56לוטם בן גמא דורית 

מחנכת ג9823442052-5959512hilaeranb@walla.com נהריה68/36הזמיר ישראל הילה-בן 

סייעת בכיתת תקשורת 9570071052-8686647dbenmeir@gmail.com כפר ורדים1369ד . ת16כזיב בן מאיר אנדראה

צ  "מחנכת א רכזת חט9974871050-2974872sbs9@netvision.net.ilסביונים מעלות.  דירה ב ש15רח האודם בן שבת סימה

מחול224249928720052-2365992be.edna@gmail.com נהריה 30סוקולוב בצלאל עדנה

ח"הנה, מערכת, דיווחי משרד החינוך25257077-9172385052-8229467zafi_bir@walla.com גיתה 40. ד.תברנבוים צפי

י ,ט,מתמטיקה ז052-7967187timornac@gmail.com כפר ורדים 80שניר ברנד תימור 

אנגלית251159960564054-7920379liz197@gmail.comקיבוץ בית העמק ברנע ליז

אזרחות 25143052-2795604urigavish@gmail.comאבירים גביש אורי 

כימיה201709909240052-8327769aeuyy@netvision.net.ilמשגב . נ.עצמון דגבע אלישבע

מוסיקה יסודי9571050052-8187691galigosh@gmail.com כפר ורדים 969ד . ת18חבצלת גושן גלי

אזרחות היסטוריה  , מחנך י052-8011447ranginat@gmail.comצבעון גינת רן 

ייעוץ  ,  ספרות6619029052-5462430RONITGL@BEZEQINT.NETמעלה צביה גלובך ארנולד רונית

קולנוע25233050-6920800shaharon@gmail.comכליל נור שחר-גל

סייע בסי פי 9978380054-2269981gabedahan@gmail.com מעלות 303/22מעלה הבנים דאהן גבי

שעות שילוב9575090052-3200180yisca4bu@gmail.com כפר ורדים 1325ד . ת9מור בוחניק יסכה-דברת

חינוך גופני077-7975177050-7711999irisdav@gmail.com כפר ורדים 654ד . ת43ארבל דוד איריס

תרבות ישראל9886682054-6786642dinaok1@gmail.com כרמיאל50026. ד. ת5/6אשכולות דוד דינה

cpב "מחנכת חט077-4030776053-3408337yulia.davidov@gmail.comכפר ורדים  , 12אורן דוידוב יוליה 

מתמטיקה  9977877054-4600174rayadinitz@gmail.com מעלות 600ד . ת21/460לוי אשכול דיניץ רעיה 

מזכירה251479972390054-4215436lisiadror@gmail.com כפר ורדים 3 חרצית 1237. ד.תדרור ליסיה

קבלה. רכזת ו, רכזת סל תרבות, ספרנית9978849054-7663891hoffmaniris63@gmail.comורדים.   כ7 רימון 1276. ד.תהופמן איריס

פיזיותרפיסטית201429983844054-7484140amir0900@bezeqint.net יובלים 490ד .תהרוש גילה

מטפלת באומנות 054-6880650shirawss@gmail.com 22גיתה וייס שירה

טיפול באמנות- מ"חנ249539975562050-5908543tali.zorea@gmail.comמצפה הילה זורע טלי

תיירות, רכזת אזרחות, כתת תקשורת- מ"חנ9880068052-4397546zy11@zahav.net.il כרמיאל11/8רח מבצע חורב זיגמן יעל

מתמטיקה20100077-4300143054-6230292zeldner54@gmail.com כרמיאל 24/4משעול מורן זלדנר גלינה

מחנכת ח מדעים 9525551053-7422916dafna2907@gmail.com 25123 נווה זיו 7הרקפת חורש דפנה 
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כתת תקשורת- מ"חנ120006931183052-5227599th_dror@walla.com ראש פינה 36. ד.תטחן דרור

פסיכולוגית 054-7981224teperpaty@gmail.comנהריה  , 23/6שדרות בן צבי טפר פטריסה 

ך"תנ, מנהלת היסודי201759801010050-7362782zehavay1@zahav.net.ilרקפת יונה זהבה

תאטרון, ספרות201819998327050-5958853yeshoron@zahav.net.ilקורנית  ישורון איציק

צ"סייעת חט9573888050-9573889tanimalka@gmail.com  מעלות  12/2מעלה רחוב אודם כהן מלכה 

אמנות201129588742052-5514209shlomca@gmail.comכמון אגמון שלומית-כהן

פי.סייעת סי9997933050-8247640ronitco28@gmail.com כפר ורדים2ערוגות כהן רונית

ספריה ואומנות 251479573055052-2488486rinacohen66@gmail.comורדים .  כ505. ד. ת9חירם כהן  רינה

פי.סייעת סי, תעסוקה 052-6024524elameirav@walla.comתובל כהן אלה

מרפאה בעיסוק 054-7770421talijc@gmail.com נתיב השיירה 31 משק 125ד .תכהן ירמוס טלי 

סייעת בסי פי 9977076050-4238154rfael5@walla.com כפר ורדים63ד . ת93שניר כהן רחל 

 תאטרון,052-3978478miricle6@gmail.com כליל 108ד .תלביא מירי 

יועצת, מחנכת י251479997729050-7493481ettielivne5@gmail.comורדים .  כ923. ד. ת7גל ' רחלבנה אתי

שירות לאומי249209975776מעונה לוי בת אל

רכזת חטיבת ביניים ותיכון  מדעים, סגנית מנהל251479972177052-5978031lanirnaomi@walla.comורדים .  כ1191. ד. ת49לוטם ' רחלניר נעמי

קלינאית תקשורת2442077-3240163058-7762082yaron.lasri@gmail.comד . מעלות ת1 /9מורן לסרי אבישג

גננת משלימה 1056054-4637706omotlinger@gmail.comד .כפר ורדים ת , 6שונית מוטלינגר אורית 

תיכון /אנגלית יסודי251479997408050-9080275mor.michelle3@gmail.com כפר ורדים 29מירון מור מישל 

מוסיקה 9991157052-5612860vala_mr@walla.co.il יובלים26דן מיילר וולה 

מוסיקה8741355054-4767243dimasik75@gmail.com כפר ורדים3067ד . ת22עפרוני מינישיין  דימה

כתת תקשורת- מ"חנ252339967828050-9274272limibimi@gmail.comכליל פז לימור-מי

מחנכת א751077-7008891052-2477271bruriamar@gmail.comד .ת6עפרוני מרקוביץ ברוריה

תאטרון 201809800440052-8782228yonatmatan@gmail.comיודפת  מתן יונת

יועצת תומכת הוראה 9585307052-5917961michalneus@gmail.com 2/16חטיבת עציוני נאוס מיכל

סייע בכיתת תקשורת 20150052-3745108giln1105@gmail.comנ משגב .קיבוץ יסעור דנחום גיל 

ספרות, מחנכת יב רכזת פדגוגית251289081091052-4840629lilanoy@gmail.comקבוץ פלך נוי לילה

ספרות , מחנכת ז077-5749162052-3418572michalnk3@gmail.com כפר ורדים 24שונית נופך קורן מיכל

חשבון.201009880186050-2133838naiman.maria@gmail.com כרמיאל 20/8יסמין ניימן מריה

הסטוריה,  תיירות251299803516052-6439505galgadit@netvision.net.ilהר חלוץ סדן גדית

אמנות וצילום, רכזת אמנות252579872159054-4803902tgsonnino@bezeqint.net גיתה 42. ד.תסונינו ברטוב טרי
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מרפאה בעיסוק 8258265050-9724484rona.ze86@gmail.com נהריה 31/10שקד סיידנר רונית 

מדעים, ביולוגיה251299803959050-5741560ilanasini@gmail.comהר חלוץ סיני אילנה

ערבית251709870288050-8943191amira_assi@hotmailcom, כפר פסוטה  , 317ד .תעאסי אמירה 

מחנכת ח אומנות  052-5427558taloza3@gmail.com  נהריה 104/4ויצמן עוז טל 

פי.סייעת בכיתת סי9576316054-3476711inbi_14@walla.com כפר ורדים10ערבה עזרא ענבר

ג" חנ20108077-4391317052-3666235itaiganit@gmail.com כפר חנניה 415. ד.תעמית איתי

פיזיוטרפיסטית בסי פי 050-5877790reemfalah@gmail.com מעלות 5נורית פאלח רים 

לשון201429990226052-3273745pbarak-1@bezeqint.netנ משגב יובלים . ד227בית פומרנץ סימה

מחנכת ח חשבון721077-9171387050-4503023revital.elbaz@gmail.comד . כפר ורדים ת4משעול הורד פוקס אלבז רויטל

ספרות, מחנך יא201199984051054-6734331poratenator@gmail.comפלך פורת גיא

ס"מנהל ביה050-7362718taloren@netvision.net.ilקריית טבעון , 39בורוכוב פייגנבאום יגאל 

אנגלית252459822341054-4916351avlynne107@gmail.comנתיב השירה פישר אבלין

גננת גן צעיר1208229313050-7209739mayaronp1@walla.comד . ת26אלה פלס מיה 

גננת גן חובה 201009888561052-3863735osnatf9@gmail.comכרמיאל , 26נתיב הסיירים פסטינגר אסנת 

סייעת סי פי251439870842053-7315318pftami@gmail.comאבירים פפר תמי 

מ גנים"מ9574210050-8769421עפרוני פרי בת שבע

מחנכת  כיתת תקשורת9875075050-5729877hilapb1@gmail.com נהריה 63/25שזר ' שדפרי בטש הילה

מחנכת סי פי9524124052-4296707sharonfs10@gmail.comנווה זיו  , 73ד . ת1יסמין פרידמן שרון 

יב בנות -ג ו"חנ054-2286448netayossi@gmail.com(מגורים במעלות) 55פקיעין החדשה משק פרץ נטע

אמנות251479976383054-5208876mikiza@gmail.comורדים .  כ481. ד. ת20מרווה צדיק מיקי

גאוגרפיה, מכטרוניקה, הסטוריה 052-2818684amikamzu@gmail.com כרמיאל 48/10חטיבת כרמלי צורי עמיקם

פי.סייעת בכיתת סי9971192052-8729197tamar_jta@walla.com  מעלות38שניר ציבולבסקי תמר

צהרון 052-7486010ya_3omre_1@hotmail .com כפר יאסיף1086ד .תקבאני היבה

מתמטיקה103006938205054-4855873elena19701@walla.com  חצור הגלילית 2187/6תל חי קגנובסקי ילנה

שירות לאומי052-4489118noamaki@gmail.comקנט נועם 

אנגלית210616989365052-8089365y2nosh@netvision.net.il מעלות 6296ד . ת11הדסים קנט שושנה

פיסיקה9887564050-7475626akaploon@gmail.com כרמיאל18/7הדקל קפלון אלכס

מתמטיקה', מחנכת יב21079054-6385598tonya_k@walla.comב מעלות 9מקור החסידה קקיאשוילי טוני

מתמטיקה20599971852054-6371852liliyakrav@walla.comד . מעלות ת46/21סיגליות נקו ליליה'קרבצ

סייעת בסי פי 077-7575627054-7470140bertayusupov@gmail.com נהריה 4/3קרן היסוד רובינוב ברטה
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אנגלית251239522801054-5627043lori_a@netvision.net.il נוה זיו 1חצב רוט לורי 

,  הוראה מתקנת, רכזת צוות פרט252459824280050-2314312galiraz42@gmail.com  42נתיב השירה מס בית רז גלי

לשון201049588844052-8385350micharei@zahav.net.ilצורית רייס לוי מיכל

אמנות13870054-2874280neasrach@gmail.comנ מרום  הגליל .קבוץ סאסא דבסקי נחמה'רצ

שירות לאומי 054-8146262alon9511@gmail.com נהריה 20סילבר שור אלון 

תאטרון, מחנכת ו 251479573111054-2113417ravitush4@gmail.com כפר ורדים 685ד . ת45יערה שורץ רוית

סייעת גן050-4076288053-3351403liatgelber@gmail.com מעלות 17שוהם טוב ליאת-שם

תנך , ,אזרחות, מנהלנית9997179052-2816029limorshem@gmail.com מעלות 15שוהם שם טוב לימור
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תיירות, רכזת אזרחות, כתת תקשורת- מ"חנ



רכזת חטיבת ביניים ותיכון  מדעים, סגנית מנהל






