בעלי תפקידים
בעלי תפקידים בבית ספר השש-שנתי
אופירה גל

9253053250

מנהלת בית הספר שש שנתי

קארין ברזין

9255295352

מנהלנית

הדס מן

9255330259

רכזת מערכת

לילך שושן

9292226552

רכזת יועצות

רונית אילון

9292305562

רכזת חברתית

מיכל אבן (חט"ע)

9253233632

מעיין פרטוש(חט"ב)

9293223525

רכזת טיולים וסיורים

טל חומסקי

9255529055

רכזת מועצת תלמידים

קרולין בראשית

9293636323

רכזת חינוך מיוחד

דגנית גיסין

9233392222

רכזת תקשוב

אביבה שליו

9253536062

מדריך מוגנות

יוגב יחיא

9255955235

סגנית מנהלת שש שנתי

ומנהלת החט"ע

בעלי תפקידים בחטיבת הביניים
מנהל חטיבת ביניים

מושיק לוי

9255262023

סגנית מנהל חטיבת ביניים

מאיה מורן

9252300359

רכזת מרכז סיוע לימודי

סיגל שודזיק

9253055350

רכזת שכבה ז

רחל סולימני

9292300253

רכזת שכבה ח

נופר מלכה

9252562225

רכזת שכבה ט

תיקי בקר

9295322625

יועצת שכבה ז

אורה צ'יקוטה

9295339532

יועצת שכבה ח

מירה נווה

9295922552

יועצת שכבת ט

רונית איילון

9292305562

1

בעלי תפקידים בחטיבה העליונה
מנהלת החטיבה עליונה

קארין ברזין

9255295352

רכזת התאמות

חני לוי

9252222622

רכזת מב"ר

חני לוי

9252222622

רכזת מערך בחינות בגרות

שרהל'ה שי

9252222666

יועצת שכבת י'

הגר יחיאלי

9236022325

יועצת כיתה יב 3חנ"מ

אורה צ'יקוטה

9295339532

יועצת כיתות יא , 5יב,2יב ,5יב3

הגר יחיאלי

9236022325

יועצת כיתות יא',2יא,3יא3

מירה נווה

9295922552

יועצת כיתה יא 2חנ"מ

רונית אילון

9292305562

רכז מעורבות חברתית

אמיתי מן

9253025320

עובדי מנהלה
מזכירות

אורלי מירב

9635325399

מזכירות רכזת בגרויות ,מבחנים

שרהל'ה שי

9635325392

ומערכות מידע
אחראית מערכת

לילך שושן

9635325396

ספרנית

זמירה לוי

9635325353

אחראית השאלת ספרי לימוד

איבט דיקר

אחראי משק ואחזקה

עמרם מלכה

9236662622

לבורנטיות

סוזאנה בלבצ'יאן

9635325356

תאיר בשור-לוץ

9635325356

2

מחנכים
ז -רכזת שכבה

רחל סולימני

9292300253

ז2

סאלי פלח

9292302329

ז5

רחל סולימני

9292300253

ז3

ליטל כהן

9236225355

ז3

לירז ברנס

9253033035

ז2

טליה בן צור

9255332655

ז2

מעין פרטוש

9293223525

ח -רכזת שכבה

נופר מלכה

9236662622

ח2

דיאנה חוארס

9236026502

ח5

נופר מלכה

9236662622

ח3

לירון כהן

9296505903

ח3

רונית ארד

9230626026

ח2

ורד פרקש

9293535503

ח2

ויקי ליפניק

9255320650

ח6

דינה חג'בי

9296225552

ט – רכזת שכבה

תיקי בקר

9295322625

ט2

אושי צור

9253363622

ט5

תיקי בקר

9295322625

ט3

לירן ינאי

9235533262

ט3

קרולין בראשית-כרמי

9293636323

ט2

אסתר סמוך

9235323920

ט2

נירית אלגזי

9253205665

3

י  -רכזת שכבה

חני לוי

9252222622

י2

ענבל אחרק

9232523363

י5

אלינה

9293562229

י3

חני לוי

9252222622

י3

דיוויד בר

9236605532

י2

רווית שניידר

9292023539

י2

שאול מורן

9235533262

יא – רכזת שכבה

יפעת לוי רייך

9253053222

יא2

לנה אוסקץ'

9293602200

יא5

טל חומסקי

9255529055

יא3

רונן כץ

9235533299

יא3

דורי ריבקין

9255035225

יא2

יפעת לוי רייך

9253053222

יב – רכזת שכבה

רעיה פסי

9253053955

יב2

רעיה פסי

9253053955

יב5

אירנה פיאסטרו

9236523552

יב3

פאולינה סוסביץ'

9292692632

יב3

דגנית גיסין

9233392222

4

רכזי מקצועות
מתמטיקה חט"ע

אילאיל בורדה

9253055302

מתמטיקה חט"ב

לנה אוסקץ'

9293602200

אנגלית חט"ע

קארין ברזין

9255295352

אנגלית חט"ב

אירנה פיאסטרו

9236523552

תנ"ך

אביבה שלו

9253536062

מחשבת ישראל

דיוויד בר

9236605532

ספרות

מירב חזן

9256565509

לשון

סיגל בראל

9235526595

היסטוריה

שולה קלרק

9232393653

אזרחות

אמיתי מן

9253025320

מדעים

ניצה ירושלמי

9255632526

פיזיקה

מיכאל רבין

9230552520

ערבית

נחמה לומקיס

9292022256

חינוך גופני

מנחם כתב

9233025525

מגמת ספורט

נאוה גל

9253053960

אמנות

רמי לוי

9236002225

הנדסת תוכנה

אלכס ברויטמן

9235290205

מינהל וכלכלה

אורי בנבניסתי

9252693329

מדעי החברה

מעין פרטוש

9293223525

קולנוע

דורי ריבקין

9255035225

תיאטרון

אולגה ז'גוריאנסקי

9255235352

מוזיקה

בר ערמון

9235339503
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