דפי קשר של מורים לפי כיתות
הנהלה
הרב לורנץ שמואל
הרב ליבוביץ אריאל
הרב ברגר אסף
הרב פכטר צפריר
צימרמן ליעד
טיירי אביחי

ראש הישיבה
מנהל התיכון
אמונה
סגן מנהל החטיבה
מנכ"ל
מנהל תחזוקה

052-7710618
052-8119406
052-5424552
054-5223610
052-5118488
052-8119405

smuel-lo@nechalim.co.il
arielebo37@gmail.com
berger.ao@gmail.com
zafrir20@gmail.com
liadz10@gmail.com
avitaiiri@gmail.com

גלית כהן
אהוד נהיר

יועצת חטיבה
יועץ תיכון

050-8756587
054-4930607

galitco@013.net
ehudnahir@gmail.com

בוריס פז
טלי דהן
טלי טרייסמן
מאיר סנדיק
אביחי הלוי

אנגלית חטיבה
מתמטיקה חטיבה
אנגלית תיכון
מתמטיקה תיכון
מדעים וביולוגיה

0546-545951
052-5829253
054-5488448
050-2289084
054-3085588

pazboris7@gmail.com
taly116@gmail.com
tali@topclass.co.il
meirsendik@gmail.com
haleviavichai@gmail.com

יועצים
רכזים

כיתה ז 1 -
מורה
הרב אושרי צחי
בר אבין אידי
הרב ברגר אסף
הרב גורן רפי
הרב וינטרוב יואל
הרב לופוליאנסקי יעקב
הרב סיטבון מיכאל
הרב פינק נתנאל
הרב פרומן אודי
ויגדור דוד
זאבי זוהר
חושן גליה
יואלמן בתאל
כהן גלית
מנדל רותי
פז בוריס
פרישמן יאיר
שוימר עדי

מקצוע
ר"מ הכיתה
אנגלית
אמונה
תורה
הלכה
נ"ך
ספרות
מתמטיקה
מתמטיקה
מתמטיקה
חינוך גופני
אנגלית
שילוב
היסטוריה
אנגלית
אנגלית
מדעים
מתמטיקה

נייד
050-8514160
052-2559927
052-5424552
052-7821115
054-8187622
054-5457587
054-6326869
052-5977299
052-8308146
054-5570567
052-6222423
050-4725170
052-5703945
050-8756587
052-5796893
0546-545951
053-4327211
050-4050438

דואר אלקטרוני
zakio@walla.co.il
idibaravin@gmail.com
berger.ao@gmail.com
scygoren@hotmail.com
yoelvin@gmail.com
hila92@013net.net
michael@keshertlv.co.il
liatfink@walla.co.il
udifroman@gmail.com
9337511@gmail.com
zohar_ze@walla.com
galyahoshen@gmail.com
zivbatel@walla.co.il
galitco@013.net
mandelbreadr@yahoo.com
pazboris7@gmail.com
yairf613@gmail.com
adishvimmer@gmail.com

כיתה ז 2 -
מורה
הרב סיטבון מיכאל
בר אבין אידי
הרב אושרי צחי
הרב ברגר אסף

מקצוע
ר"מ הכיתה
אנגלית
לשון
אמונה

נייד
054-6326869
052-2559927
050-8514160
052-5424552

דואר אלקטרוני
michael@keshertlv.co.il
idibaravin@gmail.com
zakio@walla.co.il
berger.ao@gmail.com

הרב גורן רפי
הרב וינטרוב יואל
הרב פינק נתנאל
הרב פרומן אודי
ויגדור דוד
זאבי זוהר
חושן גליה
כהן גלית
מנדל רותי
עמיצור אבישי
פז בוריס
פרישמן יאיר
שוימר עדי

תורה
הלכה
מתמטיקה
מתמטיקה
מתמטיקה
חינוך גופני
אנגלית
היסטוריה
אנגלית
נ"ך
אנגלית
מדעים
מתמטיקה

052-7821115
054-8187622
052-5977299
052-8308146
054-5570567
052-6222423
050-4725170
050-8756587
052-5796893
052-2308699
0546-545951
053-4327211
050-4050438

scygoren@hotmail.com
yoelvin@gmail.com
liatfink@walla.co.il
udifroman@gmail.com
9337511@gmail.com
zohar_ze@walla.com
galyahoshen@gmail.com
galitco@013.net
mandelbreadr@yahoo.com
avishai150@gmail.com
pazboris7@gmail.com
yairf613@gmail.com
adishvimmer@gmail.com

כיתה ז3 -
מורה
הרב הופמן אריק
הרב אפרתי בעז
גזבר מיכל
הרב ברגר אסף
הרב גורן רפי
עמיצור אבישי
צ'יקו יצחק

מקצוע
ר"מ הכיתה ,גמרא
אנגלית
היסטוריה
אמונה
תורה
הלכה
חינוך גופני

נייד
054-4707417
052-5735493
052-8921458
052-5424552
052-7821115
052-2308699
054-6262377

דואר אלקטרוני
arik.hoffmann@hotmail.com
boazefrati107@gmail.com
manhigoot2008@walla.com
berger.ao@gmail.com
scygoren@hotmail.com
avishai150@gmail.com
mrchicko@gmail.com

כיתה ז 4 -
מורה
הרב שוימר ישי
בר אבין אידי
הרב ברגר אסף
הרב גורן רפי
הרב וינטרוב יואל
הרב סיטבון מיכאל
הרב פינק נתנאל
הרב פרומן אודי
ויגדור דוד
זאבי זוהר
חושן גליה
יואלמן בתאל
כהן גלית
מנדל רותי
עמיצור אבישי
פז בוריס
פרישמן יאיר
קאפח שלום
שוימר עדי

מקצוע
ר"מ הכיתה
אנגלית
אמונה
נ"ך
הלכה
ספרות
מתמטיקה
מתמטיקה
מתמטיקה
חינוך גופני
אנגלית
שילוב
היסטוריה
אנגלית
תורה
אנגלית
מדעים
לשון
מתמטיקה

נייד
052-8693352
052-2559927
052-5424552
052-7821115
054-8187622
054-6326869
052-5977299
052-8308146
054-5570567
052-6222423
050-4725170
052-5703945
050-8756587
052-5796893
052-2308699
0546-545951
053-4327211
050-7121975
050-4050438

דואר אלקטרוני
yishai.shvimer@gmail.com
idibaravin@gmail.com
berger.ao@gmail.com
scygoren@hotmail.com
yoelvin@gmail.com
michael@keshertlv.co.il
liatfink@walla.co.il
udifroman@gmail.com
9337511@gmail.com
zohar_ze@walla.com
galyahoshen@gmail.com
zivbatel@walla.co.il
galitco@013.net
mandelbreadr@yahoo.com
avishai150@gmail.com
pazboris7@gmail.com
yairf613@gmail.com
shlomikapach68@gmail.com
adishvimmer@gmail.com

כיתה ח 1 -
מורה
הרב פרל אהרון
בר אבין אידי
דהן טלי
הרב אושרי צחי
הרב ברגר אסף
הרב הופמן אריק
הרב וינטרוב יואל
הרב לופוליאנסקי יעקב
ויגדור דוד
יואלמן בתאל
מנדל רותי
עמיצור אבישי
פז בוריס
צ'יקו יצחק
קאפח שלום

מקצוע
ר"מ הכיתה
אנגלית
מתמטיקה
היסטוריה
אמונה
מדעים
הלכה
נ"ך
מתמטיקה
שילוב
אנגלית
תורה
אנגלית
חינוך גופני
לשון

נייד
052-7203951
052-2559927
052-5829253
050-8514160
052-5424552
054-4707417
054-8187622
054-5457587
054-5570567
052-5703945
052-5796893
052-2308699
054-6545951
054-6262377
050-7121975

דואר אלקטרוני
ahronp83@gmail.com
idibaravin@gmail.com
taly116@gmail.com
zakio@walla.co.il
berger.ao@gmail.com
arik.hoffmann@hotmail.com
yoelvin@gmail.com
hila92@013net.net
9337511@gmail.com
zivbatel@walla.co.il
mandelbreadr@yahoo.com
avishai150@gmail.com
pazboris7@gmail.com
mrchicko@gmail.com
shlomikapach68@gmail.com

כיתה ח 2 -
מורה
הרב לופוליאנסקי יעקב
בר אבין אידי
דהן טלי
הרב גמליאל רפאל
הרב הופמן אריק
הרב וינטרוב יואל
הרב פרל אהרון
ויגדור דוד
יואלמן בתאל
מנדל רותי
פז בוריס
צ'יקו יצחק
קאפח שלום

מקצוע
ר"מ הכיתה
אנגלית
מתמטיקה
תורה
מדעים
הלכה
מתמטיקה
מתמטיקה
שילוב
אנגלית
אנגלית
חינוך גופני
לשון

נייד
054-5457587
052-2559927
052-5829253
054-2127373
054-4707417
054-8187622
052-7203951
054-5570567
052-5703945
052-5796893
0546-545951
054-6262377
050-7121975

דואר אלקטרוני
hila92@013net.net
idibaravin@gmail.com
taly116@gmail.com
refaelgamliel@gmail.com
arik.hoffmann@hotmail.com
yoelvin@gmail.com
ahronp83@gmail.com
9337511@gmail.com
zivbatel@walla.co.il
mandelbreadr@yahoo.com
pazboris7@gmail.com
mrchicko@gmail.com
shlomikapach68@gmail.com

כיתה ח 3 -
מורה
הרב אפרתי בעז
בר אבין אידי
דהן טלי
הרב גורן רפי
הרב פרל אהרון
הרב שוימר ישי
ויגדור דוד
יואלמן בתאל
מורי מיטל

מקצוע
ר"מ הכיתה
אנגלית
מתמטיקה
תורה
מתמטיקה
כישורי חיים
מתמטיקה
לשון
מדעים

נייד
052-5735493
052-2559927
052-5829253
052-7821115
052-7203951
052-8693352
054-5570567
052-5703945
052-8213141

דואר אלקטרוני
boazefrati107@gmail.com
idibaravin@gmail.com
taly116@gmail.com
scygoren@hotmail.com
ahronp83@gmail.com
yishai.shvimer@gmail.com
9337511@gmail.com
zivbatel@walla.co.il
meitalmori60@gmail.com

מנדל רותי
עמיצור אבישי
פז בוריס
צ'יקו יצחק
שוימר עדי

אנגלית
הלכה
אנגלית
חינוך גופני
מתמטיקה

052-5796893
052-2308699
0546-545951
054-6262377
.050-4050438

mandelbreadr@yahoo.com
avishai150@gmail.com
pazboris7@gmail.com
mrchicko@gmail.com
adishvimmer@gmail.com

כיתה ח 4 -
מורה
הרב גרינבלט נעם
בר אבין אידי
דהן טלי
הרב גורן רפי
הרב וינטרוב יואל
הרב פרל אהרון
הרב שוימר ישי
ויגדור דוד
יואלמן בתאל
מנדל רותי
עמיצור אבישי
פז בוריס
פרישמן יאיר
צ'יקו יצחק
קאפח שלום

מקצוע
ר"מ הכיתה
אנגלית
מתמטיקה
אמונה
הלכה
מתמטיקה
היסטוריה
מתמטיקה
שילוב
אנגלית
תורה
אנגלית
מדעים
חינוך גופני
לשון

נייד
052-8109133
052-2559927
052-5829253
052-7821115
054-8187622
052-7203951
052-8693352
054-5570567
052-5703945
052-5796893
052-2308699
0546-545951
053-4327211
054-6262377
050-7121975

דואר אלקטרוני
noamgreenblatt@gmail.com
idibaravin@gmail.com
taly116@gmail.com
scygoren@hotmail.com
yoelvin@gmail.com
ahronp83@gmail.com
yishai.shvimer@gmail.com
9337511@gmail.com
zivbatel@walla.co.il
mandelbreadr@yahoo.com
avishai150@gmail.com
pazboris7@gmail.com
yairf613@gmail.com
mrchicko@gmail.com
shlomikapach68@gmail.com

כיתה ט 1 -
מורה
הרב קבלן משה
גזבר מיכל
דהן טלי
הרב אפרתי בעז
הרב ברגר אסף
הרב גורן רפי
הרב הופמן אריק
הרב וינטרוב יואל
הרב לופוליאנסקי יעקב
הרב סיטבון מיכאל
הרב שוימר ישי
ויגדור דוד
חושן גליה
מנדל רותי
פז בוריס
פרישמן יאיר
צ'יקו יצחק
קאפח שלום
שוימר עדי

מקצוע
ר"מ הכיתה
שילוב
מתמטיקה
אנגלית
אמונה
תורה
מתמטיקה
הלכה
נ"ך
אזרחות
היסטוריה
מתמטיקה
אנגלית
אנגלית
אנגלית
מדעים
חינוך גופני
לשון
מתמטיקה

נייד
050-9343458
052-8921458
052-5829253
052-5735493
052-5424552
052-7821115
054-4707417
054-8187622
054-5457587
054-6326869
052-8693352
054-5570567
050-4725170
052-5796893
0546-545951
053-4327211
054-6262377
050-7121975
050-4050438

דואר אלקטרוני
kablan9@walla.com
manhigoot2008@walla.com
taly116@gmail.com
boazefrati107@gmail.com
berger.ao@gmail.com
scygoren@hotmail.com
arik.hoffmann@hotmail.com
yoelvin@gmail.com
hila92@013net.net
michael@keshertlv.co.il
yishai.shvimer@gmail.com
9337511@gmail.com
galyahoshen@gmail.com
mandelbreadr@yahoo.com
pazboris7@gmail.com
yairf613@gmail.com
mrchicko@gmail.com
shlomikapach68@gmail.com
adishvimmer@gmail.com

כיתה ט 2 -
מורה
הרב גמליאל רפאל
גזבר מיכל
דהן טלי
הלוי אביחי
הרב אושרי צחי
הרב אפרתי בעז
הרב הופמן אריק
הרב וינטרוב יואל
הרב סיטבון מיכאל
הרב פרל אהרון
הרב שוימר ישי
ויגדור דוד
חושן גליה
מנדל רותי
פז בוריס
פרישמן יאיר
צ'יקו יצחק
שוימר עדי

מקצוע
ר"מ הכיתה
שילוב
מתמטיקה
מדעים
לשון
נ"ך
מתמטיקה
הלכה
אזרחות
אמונה
היסטוריה
מתמטיקה
אנגלית
אנגלית
אנגלית
מדעים
חינוך גופני
מתמטיקה

נייד
054-2127373
052-8921458
052-5829253
054-3085588
050-8514160
052-5735493
054-4707417
054-8187622
054-6326869
052-7203951
052-8693352
054-5570567
050-4725170
052-5796893
0546-545951
053-4327211
054-6262377
050-4050438

דואר אלקטרוני
refaelgamliel@gmail.com
manhigoot2008@walla.com
taly116@gmail.com
haleviavichai@gmail.com
zakio@walla.co.il
boazefrati107@gmail.com
arik.hoffmann@hotmail.com
yoelvin@gmail.com
michael@keshertlv.co.il
ahronp83@gmail.com
yishai.shvimer@gmail.com
9337511@gmail.com
galyahoshen@gmail.com
mandelbreadr@yahoo.com
pazboris7@gmail.com
yairf613@gmail.com
mrchicko@gmail.com
adishvimmer@gmail.com

כיתה ט 3 -
מורה
הרב פכטר צפריר
גזבר מיכל
דהן טלי
הלוי אביחי
הרב אושרי צחי
הרב אפרתי בעז
הרב ברגר אסף
הרב גורן רפי
הרב הופמן אריק
הרב וינטרוב יואל
הרב סיטבון מיכאל
ויגדור דוד
חושן גליה
מנדל רותי
עמיצור אבישי
פז בוריס
צ'יקו יצחק
שוימר עדי

מקצוע
ר"מ הכיתה
שילוב
מתמטיקה
מדעים
לשון
היסטוריה
אמונה
תורה
מתמטיקה
הלכה
אזרחות
מתמטיקה
אנגלית
אנגלית
נ"ך
אנגלית
חינוך גופני
מתמטיקה

נייד
054-5223610
052-8921458
052-5829253
054-3085588
050-8514160
052-5735493
052-5424552
052-7821115
054-4707417
054-8187622
054-6326869
054-5570567
050-4725170
052-5796893
052-2308699
0546-545951
054-6262377
050-4050438

דואר אלקטרוני
zafrir20@gmail.com
manhigoot2008@walla.com
taly116@gmail.com
haleviavichai@gmail.com
zakio@walla.co.il
boazefrati107@gmail.com
berger.ao@gmail.com
scygoren@hotmail.com
arik.hoffmann@hotmail.com
yoelvin@gmail.com
michael@keshertlv.co.il
9337511@gmail.com
galyahoshen@gmail.com
mandelbreadr@yahoo.com
avishai150@gmail.com
pazboris7@gmail.com
mrchicko@gmail.com
adishvimmer@gmail.com

כיתה י 1 -
מורה
הרב שחור אוריה
בן דרור שימשי
הלוי אביחי
המאירי בלה
הרב הרץ אוהד
הרב הרשקוביץ נתנאל
הרב פינק נתנאל
הרב פרומן אודי
הרב שוימר ישי
הרב שמואליאן משה
ויגדור דוד
וינברגר ידידיה
ולדמן ניר
טרייסטמן טלי
ירקוני מריאנה
כבדיאל רחל
נהיר אהוד
צ'יקו יצחק
רוני יובל
שוימר עדי

מקצוע
ר"מ הכיתה
פיסיקה
ביולוגיה
לשון
תנ"ך
מבוא למדעים
מתמטיקה
הלכה
ספרות
היסטוריה
מתמטיקה
ארץ ישראל
הנדסת תוכנה
אנגלית
אנגלית
אנגלית
חלמיש
חינוך גופני
אנגלית
מתמטיקה

נייד
058-5910091
052-6071603
054-3085588
058-7954431
054-4746557
052-8109549
052-5977299
052-8308146
052-8693352
050-3231613
054-5570567
052-5666127
052-8554986
054-5488448
050-6551291
052-8851230
054-4930607
054-6262377
052-8760032
050-4050438

דואר אלקטרוני
uriyaram@gmail.com
nsbendror@gmail.com
haleviavichai@gmail.com
b1234h@gmail.com
ohadherz7@gmail.com
netanelhershko@gmail.com
liatfink@walla.co.il
udifroman@gmail.com
yishai.shvimer@gmail.com
efratshmu@gmail.com
9337511@gmail.com
egeret9@gmail.com
waldman2@gmail.com
tali@topclass.co.il
hercul@inter.net.il
ruchibakes@yahoo.com
ehudnahir@gmail.com
mrchicko@gmail.com
roniyuval@gmail.com
adishvimmer@gmail.com

כיתה י 2 -
מורה
הרב הרשקוביץ אבנר
בן דרור שימשי
הלוי אביחי
הרב הרשקוביץ נתנאל
הרב פינק נתנאל
הרב פרומן אודי
הרב שוימר ישי
הרב שמואליאן משה
ויגדור דוד
וינברגר ידידיה
ולדמן ניר
טרייסטמן טלי
ינאי חן
ירקוני מריאנה
כבדיאל רחל
נהיר אהוד
צ'יקו יצחק
רוני יובל
שוימר עדי

מקצוע
ר"מ הכיתה
פיסיקה
ביולוגיה
מבוא למדעים
מתמטיקה
הלכה
ספרות
היסטוריה
מתמטיקה
ארץ ישראל
הנדסת תוכנה
אנגלית
לשון
אנגלית
אנגלית
חלמיש
חינוך גופני
אנגלית
מתמטיקה

נייד
052-6332635
052-6071603
054-3085588
052-8109549
052-5977299
052-8308146
052-8693352
050-3231613
054-5570567
052-5666127
052-8554986
054-5488448
054-7455813
050-6551291
052-8851230
054-4930607
054-6262377
052-8760032
050-4050438

דואר אלקטרוני
avnerher@gmail.com
nsbendror@gmail.com
haleviavichai@gmail.com
netanelhershko@gmail.com
liatfink@walla.co.il
udifroman@gmail.com
yishai.shvimer@gmail.com
efratshmu@gmail.com
9337511@gmail.com
egeret9@gmail.com
waldman2@gmail.com
tali@topclass.co.il
yannaybiu@gmail.com
hercul@inter.net.il
ruchibakes@yahoo.com
ehudnahir@gmail.com
mrchicko@gmail.com
roniyuval@gmail.com
adishvimmer@gmail.com

כיתה י 3 -
מורה
הרב הרשקוביץ נתנאל
בן דרור שימשי
ברט ורדית
הלוי אביחי
הרב הרץ אוהד
הרב פינק נתנאל
הרב פרומן אודי
הרב שמואליאן משה
ויגדור דוד
וינברגר ידידיה
ולדמן ניר
טרייסטמן טלי
ינאי חן
ירקוני מריאנה
כבדיאל רחל
נהיר אהוד
צ'יקו יצחק
רוני יובל
שוימר עדי

מקצוע
ר"מ הכיתה
פיסיקה
ספרות
ביולוגיה
תנ"ך
מתמטיקה
הלכה
היסטוריה
מתמטיקה
ארץ ישראל
הנדסת תוכנה
אנגלית
לשון
אנגלית
אנגלית
חלמיש
חינוך גופני
אנגלית
מתמטיקה

נייד
052-8109549
052-6071603
053-2407552
054-3085588
054-4746557
052-5977299
052-8308146
050-3231613
054-5570567
052-5666127
052-8554986
054-5488448
054-7455813
050-6551291
052-8851230
054-4930607
054-6262377
052-8760032
050-4050438

דואר אלקטרוני
netanelhershko@gmail.com
nsbendror@gmail.com
Varditbart@gmail.com
haleviavichai@gmail.com
ohadherz7@gmail.com
liatfink@walla.co.il
udifroman@gmail.com
efratshmu@gmail.com
9337511@gmail.com
egeret9@gmail.com
waldman2@gmail.com
tali@topclass.co.il
yannaybiu@gmail.com
hercul@inter.net.il
ruchibakes@yahoo.com
ehudnahir@gmail.com
mrchicko@gmail.com
roniyuval@gmail.com
adishvimmer@gmail.com

כיתה י4-
מורה
הרב הלל איתי
בדיחי מיטל
הרב הרשקוביץ נתנאל
הרב שוימר ישי
טרייסטמן טלי
ינאי חן
ירקוני מריאנה
כבדיאל רחל
נהיר אהוד
צ'יקו יצחק
רוני יובל

מקצוע
ר"מ הכיתה
מתמטיקה
מבוא למדעים
ספרות
אנגלית
לשון
אנגלית
אנגלית
חלמיש
חינוך גופני
אנגלית

נייד
052-3595228
050-8756768
052-8109549
052-8693352
545488448
054-7455813
050-6551291
052-8851230
544930607
054-6262377
052-8760032

דואר אלקטרוני
Itayhillel04@gmail.com
meitalbad@gmail.com
netanelhershko@gmail.com
yishai.shvimer@gmail.com
tali@topclass.co.il
yannaybiu@gmail.com
hercul@inter.net.il
ruchibakes@yahoo.com
ehudnahir@gmail.com
mrchicko@gmail.com
roniyuval@gmail.com

כיתה  - m-21רב גילאית
מורה
הרב כהנא ידידיה

מקצוע
ר"מ הכיתה

נייד
054-7828964

דואר אלקטרוני
Yedidyakahana2@gmail.com

כיתה יא 1 -
מורה
הרב קרונפלד רועי
אטינגר יורם
בדיחי מיטל
בן דרור שימשי
ברט ורדית
הלוי אביחי
המאירי בלה
הרב גרינבלט נעם
הרב כהנא ידידיה
הרב פינק נתנאל
הרב פרומן אודי
וינברגר ידידיה
ולדמן ניר
טרייסטמן טלי
ירקוני מריאנה
כבדיאל רחל
סנדיק מאיר
פרידמן טלי
רוני יובל

מקצוע
ר"מ הכיתה
חינוך גופני
מתמטיקה
פיסיקה
ספרות
ביולוגיה
לשון
היסטוריה
תנ"ך
מתמטיקה
מתמטיקה
ארץ ישראל
הנדסת תוכנה
אנגלית
אנגלית
אנגלית
מתמטיקה
תקשורת
אנגלית

נייד
054-3973940
050-6674536
050-8756768
052-6071603
053-2407552
054-3085588
058-7954431
052-8109133
054-782-8964
052-5977299
052-8308146
052-5666127
052-8554986
054-5488448
050-6551291
052-8851230
050-2289084
052-3501147
052-8760032

דואר אלקטרוני
roey23@gmail.com
carmeating@walla.com
meitalbad@gmail.com
nsbendror@gmail.com
Varditbart@gmail.com
haleviavichai@gmail.com
b1234h@gmail.com
noamgreenblatt@gmail.com
Yedidyakahana2@gmail.com
liatfink@walla.co.il
udifroman@gmail.com
egeret9@gmail.com
waldman2@gmail.com
tali@topclass.co.il
hercul@inter.net.il
ruchibakes@yahoo.com
meirsendik@gmail.com
tali-f@bezeqint.net
roniyuval@gmail.com

כיתה יא 2 -
מורה
הרב הרץ אוהד
אטינגר יורם
בדיחי מיטל
בן דרור שימשי
ברט ורדית
הלוי אביחי
המאירי בלה
הרב גרינבלט נעם
הרב פינק נתנאל
הרב פרומן אודי
הרב קרונפלד רועי
הרב שרעבי אוני
וינברגר ידידיה
ולדמן ניר
טרייסטמן טלי
ירקוני מריאנה
כבדיאל רחל
סנדיק מאיר
פרידמן טלי
רוני יובל

מקצוע
ר"מ הכיתה
חינוך גופני
מתמטיקה
פיסיקה
ספרות
ביולוגיה
לשון
היסטוריה
מתמטיקה
מתמטיקה
מתמטיקה
תנ"ך
ארץ ישראל
הנדסת תוכנה
אנגלית
אנגלית
אנגלית
מתמטיקה
תקשורת
אנגלית

נייד
054-4746557
050-6674536
050-8756768
052-6071603
053-2407552
054-3085588
058-7954431
052-8109133
052-5977299
052-8308146
054-3973940
054-2202270
052-5666127
052-8554986
054-5488448
050-6551291
052-8851230
050-2289084
052-3501147
052-8760032

דואר אלקטרוני
ohadherz7@gmail.com
carmeating@walla.com
meitalbad@gmail.com
nsbendror@gmail.com
Varditbart@gmail.com
haleviavichai@gmail.com
b1234h@gmail.com
noamgreenblatt@gmail.com
liatfink@walla.co.il
udifroman@gmail.com
roey23@gmail.com
ONI.SHARABI@gmail.com
egeret9@gmail.com
waldman2@gmail.com
tali@topclass.co.il
hercul@inter.net.il
ruchibakes@yahoo.com
meirsendik@gmail.com
tali-f@bezeqint.net
roniyuval@gmail.com

כיתה יא 3 -
מורה
הרב שמואליאן משה
אטינגר יורם
בדיחי מיטל
בן דרור שימשי
ברט ורדית
הלוי אביחי
המאירי בלה
הרב גרינבלט נעם
הרב הרשקוביץ נתנאל
הרב פינק נתנאל
הרב פרומן אודי
הרב קרונפלד רועי
וינברגר ידידיה
ולדמן ניר
טרייסטמן טלי
ירקוני מריאנה
כבדיאל רחל
סנדיק מאיר
פרידמן טלי
יובל רוני

מקצוע
ר"מ הכיתה
חינוך גופני
מתמטיקה
פיסיקה
ספרות
ביולוגיה
לשון
היסטוריה
תנ"ך
מתמטיקה
מתמטיקה
מתמטיקה
ארץ ישראל
הנדסת תוכנה
אנגלית
אנגלית
אנגלית
מתמטיקה
תקשורת
אנגלית

נייד
050-3231613
050-6674536
050-8756768
052-6071603
053-2407552
054-3085588
058-7954431
052-8109133
052-8109549
052-5977299
052-8308146
054-3973940
052-5666127
052-8554986
054-5488448
050-6551291
052-8851230
050-2289084
052-3501147
052-8760032

דואר אלקטרוני
efratshmu@gmail.com
carmeating@walla.com
meitalbad@gmail.com
nsbendror@gmail.com
Varditbart@gmail.com
haleviavichai@gmail.com
b1234h@gmail.com
noamgreenblatt@gmail.com
netanelhershko@gmail.com
liatfink@walla.co.il
udifroman@gmail.com
roey23@gmail.com
egeret9@gmail.com
waldman2@gmail.com
tali@topclass.co.il
hercul@inter.net.il
ruchibakes@yahoo.com
meirsendik@gmail.com
tali-f@bezeqint.net
roniyuval@gmail.com

כיתה יב 1 -
מורה
הרב מרמורשטיין יאיר
אטינגר יורם
בדיחי מיטל
בן דרור שימשי
הלוי אביחי
הרב גמליאל רפאל
הרב פוגלמן אריק
הרב פינק נתנאל
וינברגר ידידיה
ולדמן ניר
טרייסטמן טלי
ירקוני מריאנה
כבדיאל רחל
סנדיק מאיר
פרידמן טלי
רוני יובל

מקצוע
ר"מ כיתה
חינוך גופני
מתמטיקה
פיסיקה
ביולוגיה
תנ"ך
אזרחות
מתמטיקה
ארץ ישראל
הנדסת תוכנה
אנגלית
אנגלית
אנגלית
מתמטיקה
תקשורת
אנגלית

נייד
054-2060977
050-6674536
050-8756768
052-6071603
054-3085588
054-2127373
050-6786709
052-5977299
052-5666127
052-8554986
054-5488448
050-6551291
052-8851230
050-2289084
052-3501147
052-8760032

דואר אלקטרוני
yairmarmor@walla.co.il
carmeating@walla.com
meitalbad@gmail.com
nsbendror@gmail.com
haleviavichai@gmail.com
refaelgamliel@gmail.com
arikfogelman@gmail.com
liatfink@walla.co.il
egeret9@gmail.com
waldman2@gmail.com
tali@topclass.co.il
hercul@inter.net.il
ruchibakes@yahoo.com
meirsendik@gmail.com
tali-f@bezeqint.net
roniyuval@gmail.com

כיתה יב 2 -
מורה
הרב פוגלמן אריק
אטינגר יורם
בדיחי מיטל
בן דרור שימשי
הלוי אביחי
הרב הרשקוביץ אבנר
הרב פינק נתנאל
הרב פרומן אודי
וינברגר ידידיה
ולדמן ניר
טרייסטמן טלי
ירקוני מריאנה
כבדיאל רחל
נהיר אהוד
סנדיק מאיר
פרידמן טלי
יובל רוני

מקצוע
ר"מ הכיתה
חינוך גופני
מתמטיקה
פיסיקה
ביולוגיה
תנ"ך
מתמטיקה
הלכה
ארץ ישראל
הנדסת תוכנה
אנגלית
אנגלית
אנגלית
מחשבת ישראל
מתמטיקה
תקשורת
אנגלית

נייד
050-6786709
050-6674536
050-8756768
052-6071603
054-3085588
052-6332635
052-5977299
052-8308146
052-5666127
052-8554986
054-5488448
050-6551291
052-8851230
054-4930607
050-2289084
052-3501147
052-8760032

דואר אלקטרוני
arikfogelman@gmail.com
carmeating@walla.com
meitalbad@gmail.com
nsbendror@gmail.com
haleviavichai@gmail.com
avnerher@gmail.com
liatfink@walla.co.il
udifroman@gmail.com
egeret9@gmail.com
waldman2@gmail.com
tali@topclass.co.il
hercul@inter.net.il
ruchibakes@yahoo.com
ehudnahir@gmail.com
meirsendik@gmail.com
tali-f@bezeqint.net
roniyuval@gmail.com

כיתה יב 3 -
מורה
הרב שרעבי אוני
אטינגר יורם
בדיחי מיטל
בן דרור שימשי
הלוי אביחי
הרב הלל איתי
הרב פוגלמן אריק
הרב פינק נתנאל
וינברגר ידידיה
ולדמן ניר
טרייסטמן טלי
ירקוני מריאנה
כבדיאל רחל
סנדיק מאיר
פרידמן טלי
רוני יובל

מקצוע
ר"מ הכיתה
חינוך גופני
מתמטיקה
פיסיקה
ביולוגיה
מחשבת ישראל
אזרחות
מתמטיקה
ארץ ישראל
הנדסת תוכנה
אנגלית
אנגלית
אנגלית
מתמטיקה
תקשורת
אנגלית

נייד
054-2202270
050-6674536
050-8756768
052-6071603
054-3085588
052-3595228
050-6786709
052-5977299
052-5666127
052-8554986
054-5488448
050-6551291
052-8851230
050-2289084
052-3501147
052-8760032

דואר אלקטרוני
ONI.SHARABI@gmail.com
carmeating@walla.com
meitalbad@gmail.com
nsbendror@gmail.com
haleviavichai@gmail.com
Itayhillel04@gmail.com
arikfogelman@gmail.com
liatfink@walla.co.il
egeret9@gmail.com
waldman2@gmail.com
tali@topclass.co.il
hercul@inter.net.il
ruchibakes@yahoo.com
meirsendik@gmail.com
tali-f@bezeqint.net
roniyuval@gmail.com

