
 

 תשע"ח םאלפון מורי

 אימייל טל נייד  תפקיד ר"מ
 arielebo37@gmail.com 052-8119406 תיכוןהמנהל  הרב ליבוביץ אריאל

 berger.ao@gmail.com 052-5424552 מנהל חטיבה הרב ברגר אסף

 ahronp83@gmail.com 052-7203951 1רמ ז הרב פרל אהרון

 giborey9@gmail.com 054-5457587 2רמ ז הרב לופוליאנסקי יעקב

 werthaime@gmail.com 054-6833677 3רמ ז הרב ורטהים ערן

 boazefrati107@gmail.com 052-5735493 3רמ ז אפרתי בועז

 noamgreenblatt@gmail.com 052-8109133 4רמ ז הרב גרינבלט נעם

 kablan9@walla.com 050-9343458 1רמ ח הרב קבלן משה

 yishai.shvimer@gmail.com 052-8693352 2רמ ח הרב שוימר ישי

 sitbonmic@gmail.com 054-6326869 3רמ ח הרב סיטבון מיכאל

 arik.hoffmann@hotmail.com 054-4707417 1רמ ט הרב אריק הופמן  

 zafrir20@gmail.com 054-5223610 2רמ ט הרב פכטר צפריר

 liranfisher@gmail.com 054-6699371 3רמ ט הרב פישר לירן

 nativav.nechalim@gmail.com 052-5665987 4רמ ט הרב נתיב אברהם

 uriyaram@gmail.com 058-5910091 1רמ י הרב שחור אוריה

 avnerher@gmail.com 052-6332635 2רמ י הרב הרשקוביץ אבנר

 netanelhershko@gmail.com 052-8109549 3רמ י הרב הרשקוביץ נתנאל

 yairmarmor@walla.co.il 054-2060977 1רמ יא הרב מרמורשטיין יאיר

 arikfogelman@gmail.com 050-6786709 2רמ יא הרב פוגלמן אריק

 ONI.SHARABI@gmail.com 054-2202270 3רמ יא הרב שרעבי אוני

 Itayhillel04@gmail.com 052-3595228 1רמ יב הרב הלל איתי

 shmuello7@gmail.com 052-7710618 2רמ יב הרב לורנץ שמואל

 roey23@gmail.com 054-3973940 3רמ יב הרב קורנפלד רועי

 yaakov188@gmail.com 050-6467546 4רמ יב הרב שטרן יעקב

 carmeating@walla.com 050-6674536 חנ"ג אטינגר יורם

 cocobango2222@gmail.com 054-8321133 מדעים איטח רבקה  

 meitalbad@gmail.com 050-8756768 מתמטיקה בדיחי מיטל

 nsbendror@gmail.com 052-6071603 כימיה בן דרור שמשי

 idibaravin@gmail.com 052-2559927 אנגלית אבין אידי-בר

 manhigoot2008@walla.com 052-8921458 שילובאנגלית,  מיכלגזבר 

 yaeligrfo@gmail.com 054-4589552 תקשורת גרובר יעל

 taly116@gmail.com 052-5829253 )רכזת מת' חטיבה( מתמטיקה דהן טלי

 haleviavichai@gmail.com 054-3085588 )רכז מדעים( ביולוגיה הלוי אביחי

 helman1@017.net 050-9328857 מעבדה הלמן יפה

 b1234h@gmail.com 058-7954431 לשון המאירי בלה

 scygoren@hotmail.com 052-7821115 קודש גורן רפיהרב 

 yoelvin@gmail.com 054-8187622 דינים הרב וינטרוב יואל

 avishai150@gmail.com 052-2308699 קודש הרב עמיצור אבישי

 liatfink@walla.co.il 052-5977299 מתמטיקה, מחשבת הרב פינק נתנאל

 udifroman@gmail.com 052-8308146 תנך, מת', דינים הרב פרומן אודי

 ohadherz7@gmail.com 050-4746557 תנך הרץ אוהד

 waldman2@gmail.com 052-8554986 הנדסת תכנה וולדמן ניר

 gmail.com@9337511 054-5570567 מתמטיקה ויגדור דוד

  egeret9@gmail.com 052-5666127 מגמת ארץ ישראל וינברגר ידידיה

 ncwr@walla.com 054-7589681 אזרחות הסטוריה ורדיגר נחמיה

 zohar_ze@walla.com 052-6222423 חנ"ג זאבי זוהר

 s0526071644@gmail.com 052-6071644 רכז חברתי זילברצוויג שמואל

 tali@topclass.co.il 054-5488448 )רכזת אנגלית תיכון( אנגלית טרייסמן טלי

 zivbatel@walla.co.il 052-5703945 שילוב יואלמן בתאל

 roniyuval@gmail.com 052-8760032 אנגלית יובל רוני

 mrchicko@gmail.com 054-6262337 חנ"ג יצחק צ'יקו

 ruchibakes@yahoo.com 052-8851230 אנגלית כבדיאל רחל

 galitco@013.net 050-8756587 החטיבה יועצת כהן גלית

 meitalmori60@gmail.com 052-8213141 מדעים מורי מיטל

 mandelbreadr@yahoo.com 052-5796893 אנגלית מנדל רותי

 yair8150@gmail.com 054-5981285 לשון מנדלביץ יאיר

 ehudnahir@gmail.com 054-4930607 התיכון יועץ נהיר אהוד

 miranir9@gmail.com 054-4323603 אנגלית ניר מירה

 meirsendik@gmail.com 050-2289084 מתמטיקה סנדיק מאיר

 eyalparan@gmail.com 053-5251475 )רכז מת' תיכון( מתמטיקה פארן אייל

 pazboris7@gmail.com 0546-545951 )רכז אנגלית חטיבה( אנגלית פז בוריס

 tali-f@bezeqint.net 052-3501147 תקשורת פרידמן טלי

 yairf613@gmail.com 053-4327211 מדעים פרישמן יאיר  

 shlomikapach68@gmail.com 050-7121975 לשון קאפח שלום

 Sharlene.capelouto@yahoo.com 054-7380560 אנגלית קפלוטו שרלין

 adishvimmer@gmail.com 050-4050438 מתמטיקה שוימר עדי

 shalomayelet69@gmail.com 054-2300048 עו"ס שלום איילת

 keren_moti_student@walla.com 054-7240049 לשון שמריהו קרן

 sharonen0707@gmail.com 052-3040707 מתמטיקה שרעבי רונן
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