
 בעלי תפקידים
 

  הנהלת ביה"ס 
 ענת חן  מנהלת חטיבה ב' 

 מרים ברק  ' חסגנית ורכזת כיתות 

 יעל סדן  ' ז רכזת כיתות 

 רויטל אברהם  רכזת קורונה ו  'טרכזת כיתות  

 יהודית בן צור  רכזת פדגוגיה 

 דורית פוקס  רכזת חינוך חברתי ובי"ס קהילתי  

 
 

 צוות מוביל בית ספרי 
 אגי מנדל  קשוב וכתו"ם מערכת, תרכזת 

 אחראית כתות יחודיות  
 ופעילויות חוץ בית ספריות 

 ענת גואטה 

 עדי סבן  רכזת הערכה ומדידה 

 מירי ליכטנברג  רכזת מועצת תלמידים 

 זיטה גון  רכזת ביטחון 

 דלית שחר  רכזת טיולים 

 רויטל מואס   אחראית אתר ביה"ס 

 
 

 טיפולי-צי ו יעצוות 
 מת"לית  

 אסתי הדר  )מעריכה תיפקודי למידה(

רכזת השתלבות  
 מירי ליכטנברג  ואוכלוסיות מיוחדות 

  יועצות ביה"ס 

   ליאורה מייזל

   נילי אסף

 ציפי בנדר 

 רית ווקנין נו

 מור יואלס  פסיכולוגיות 

 סיגל גפני  רכזת שילוב 

 גיליה רחמיאל  עובדת סוציאלית 

 שרה וקנין  קצינת ביקור סדיר 

 נאור חלי  מדריך מוגנות 

 
  



 רכזי מקצוע 
 ויקי פרל  אנגלית 

 לילי וייל  אדם וסביבה  - גיאוגרפיה

 ליאורה מייזל  היסטוריה ואזרחות 

 יעל סגל  זה"ב 

 יורם בן חמו  כדורעף ו ני חינוך גופ 

 ליאת סנדל    חינוך מיוחד

 ליאורה מייזל  ייעוץ 

 שמחה בנימין  מדעים )ביולוגיה, פיסיקה(

 אגי מנדל  מחשבים 

 אלכס ברונפמן  מתמטיקה 

 אורית לאה  ספרות 

 טל שוורץ  ערבית 

 דלית שחר  של"ח  

 אביגיל לוי  שפה עברית )לשון עברית(

 יהודית בן צור  תנ"ך 

 ליאת פורקוש   ית ישראל הודית יתרבות  

 
 

 מינהלה 

 מזכירות 

   -סנדרה דהן
 מזכירה ראשית 

   -לילי לחמני
 אחראית מנב"ס 

 אורטל אבוחצירא 

 שירה בן אבו  

 ברת יוגל וד מנהלת חשבונות 

 משה אלימלך  אחראי מיחשוב וטכנאי כתו"ם 

 איילה מליק  לבורנטית 

 אנשי אחזקה 

 פתחי חמדוני 

 דודו שמעון 

 כהן   וסיי

 
 
 
 
 
 



 

 שכבת ז' 
 יעל סדןרכזת: 

 נורית ווקניןציפי בנדר, ת: ויועצ
 מזכירת השכבה: איריס קדוש 

 אליס אלביליה  מורן סבג  ספורט  1ז'
 סיון חריס  ורד ראובן  אמנויות 2ז'
 איילה דרור  עינב אלתר  3ז'
 אסתי מעברי  צביה פלדמן  4ז'
 הדס מזרחי  עדן גוזלן  5ז'
 דניאל גווילי  ש ליאת פורקו   6ז'
 ליטל אברהמי  לילי וייל  ם " כתו   7ז'
 מיטל סרוגו  יעל סדן  מדעים  8ז'
 -------------  אורלי עמר  מ "חנ 9ז'

 

 שכבת ח'
 מרים ברק  רכזת: 

 ליאורה מייזל ת: יועצ
 זכירת השכבה: מאירה דיפני מ

 יעל סגל  יורם בן חמו  ספורט  1'ח
 אביגיל לוי  עדי סבן  אמנויות 2'ח
 שני אזולאי  ת כתבן אפר 3'ח
 דנה רקוביצקי  אורית דיין  4'ח

 שירז בללוב  פנית אמראל    5ח'
 תהילה ארדיטי  אגי מנדל  ם " כתו  6'ח
 מירי ליכטנברג  מרים ברק  מדעים  7'ח

  יפעת ברודצקי  תל"מ    8ח'
  ליאת סנדל  ל"ל   חנ"מ  9ח'
  ורד צפורה  ל"ל   חנ"מ  10ח'

 

 שכבת ט'     
 רויטל אברהם רכזת: 

 נילי אסף : יועצת
 מזכירת השכבה: עינב ח. סולומון 

 רויטל אברהם  ספורט  1ט'
 סבין קידר  אמנויות  2ט'
 אורית לאה  3ט'
 עדי בן שטרית    4ט'
 טל שוורץ  כתו"ם   5ט'
 ויקי פרל  מדעים  6ט'
 זיטה גון  תל"מ  7ט'
 שירן בטש  ל"ל   "מנח  8ט'
 אסתי הדר  התנהגות   "מ נח 9ט'



 צוותי המקצוע
 

 

ז/ת  רכ מקצוע
 המקצוע 

 מורי הצוות 

 ויקי פרל אנגלית 
לנה ,  גליקזליגתמר , גון זיטה דניאל גווילי, ויקי פרל, ענת חן, 

, שרית מואסרויטל , אפרת כתבן ,, מעיין חמובללובשירז גרשון, 
 רוטשטיין

 קידר, דבורה סופר סבין  אמנות

אדם   -גיאוגרפיה
 ורד ראובןלילי וייל,  לילי וייל  וסביבה

 טוריההיס
,   גוזלןעדן   ברודצקי, ,  יפעתלאה , אורית ברקמרים ,  מייזל ליאורה ליאורה מייזל  ואזרחות 

 , איילה דרורבן שטרית עדי

 יעל סגל   זה"ב

  , גבעתירויטל אברהם, בני   אלביליה,אליס יורם בן חמו,  יורם בן חמו וכדורעף  חנ"ג
 ישראל רחום,  ליאור לוי

יעל  , הדראסתי שירן בטש, דניאל גווילי, סיגל גפני , ליאת סנדל,  ל ליאת סנד חנ"מ
 דנה רקוביצקי ורד צפורה,    ,עמר אורליסגל, 

 כהן דני   טכנולוגיה

 נורית ווקנין ציפי בנדר, ליאורה מייזל, נילי אסף,  ליאורה מייזל  ייעוץ

 מדעים
 ,   סיון חריס , רובסקי,  פנית אמראלטניה אלכסנד שמחה בנימין,  בנימין שמחה  )ביולוגיה,פיסיקה( 

  ינצ, אנה פשנישליסלברגסימונה  שחר,ספיר ליכטנברג,  מירי

 מנדל אגי, עמר אורלי  אגי מנדל  מחשבים 

 גן טובה כ  מל"א 

 אלכס ברונפמן מתמטיקה 
מאיה , מירה בן שטרית, אלתרעינב שני אזולאי, אלכס ברונפמן , 

עדי סבן, צביה אגי מנדל,  , אורית דיין, רוסלנה יוסיםגורניק, 
  שנקר  מלכה, זהבה שומוביץ , טניה שלנקביץפלדמן, 

 דנה רקוביצקיליאת פורקוש,  ברק,אורית לאה, מרים  אורית לאה  ספרות

 מרוא כנעאן תהילה ארדיטי,  ליטל אברהמי, יעל סדן,  טל שוורץ,  טל שוורץ ערבית

 נטלי וובינקין  שחמט 

דנה ורד צפורה  אסתי הדר, שירן בטש, דניאל גווילי,  , ל גפניסיג סיגל גפני   שילוב
 רקוביצקי

 בר  דלית שחר, גבי  דלית שחר  של"ח 

 שפה עברית 
ליטל  מיטל סרוגו,  , ארדיטייפעת ברודצקי,  תהילה   אביגיל לוי, לוי אביגיל   ( לשון והבעה) 

 ספיר אביטל אסתי מעברי, , שני אזולאי  ,אברהמי

 רוסו תומר   תיאטרון

 , הדס מזרחי , ליאת פורקושיהודית בן צור, מורן סבג יהודית  בן צור תנ"ך

תרבות יהודית  
 ליאת פורקוש  ישראלית  

מורן סבג, ורד ראובן, מירי ליכטנברג, לילי וייל, עדן ליאת פורקוש, 
מיטל סרוגו, יעל סגל, ספיר אביטל, הדס  גוזלן, איילה דרור, 

 י מזרח


