
 :2020-2019 – שנת תש"ףבעלי תפקידים 

  דוד-ורד כהן –שנתי קוגל -התיכון הששמנהלת 

  לילך דיין –מנהלת חטיבת הביניים קוגל 

  אילנה מזרחי –סגנית מנהלת חטיבה עליונה, רכזת מערכת ומערך בגרויות 

 הביניים ורכזת פדגוגית: שרון מורדוך-סגנית מנהלת חטיבת 

  ,חטיבת הביניים  , אחראית מערכתערכי-רכזת חינוך חברתיסגנית מנהלת חטיבת הביניים– 

 דוד תמר

 שמעון רביבו -ימנהל אדמיניסטרטיב 

 אולגה גנזר – : חטיבה עליונהערכי ורכזת הכנה לצה"ל-חברתיחינוך ת רכז 

  כהן דורית בייטל –רכזת מדידה והערכה, חטיבה עליונה 

  אלון אופיר –רכז סדירויות, חטיבה עליונה 

 סיגל בלס  – , חטיבה עליונהרכזת התפתחות אישית ומעורבות חברתית 

 סיניק חדד חנית  –, חטיבה עליונה כיתות שח"רת רכז 

 סאם רקיע :, רכז מש"ציםשנתי-שש רכז טיולים 

 דין אביב - חטיבה עליונה רכזת חינוך מיוחד 

 דנה לב -ביניים -חטיבת מלווה מועצת תלמידים ורכזת סל תרבות 

 משה קהימקר -ביניים -אדוארדו לינה; חטיבת -יבה עליונהרכזי תקשוב: חט 

  אורית אבירי –ות למידה והוראה, חטיבה עליונה לקוירכזת 

  אדוארדו לינה –רכז גמלאים 

 חטיבה עליונה:  ;אילה דברת זינוביניים: -: חטיבת"סמים ואלכוהול"(הספר ל-ה ביתמב"ס )מדריכ

 נירה אשכנזי

  חטיבה עליונה: יפתח מרקוביץ'חני סולימנפורחטיבת הביניים:  –רכזי ביטחון ; 

 עליונה: רחלי אלייב שלום חטיבה; אטיאס סהר -אחראים מרכז קשת: חטיבת הביניים 

  שכבה, יועצות שכבה וזכירטבלת: 

 

 שכבה יעוץי ריכוז שכבה שכבה

 , קרן אלימלךאילה דברת זינו כלנית ברוך ז

 אילה דברת זינו קרן דרסה ח

 קרן אלימלך אילה אלט ט

 הדס לוי חיים-אורית בן י

 נירה אשכנזי ליבוביץ'מיכל  יא

 ורדית שוהנדלר יוסי רטנובסקי יב



 

ות והמחנכיםרשימת המחנכ  

הביניים-חטיבת  

 

 שכבת ט שכבת ח שכבת ז 

אל בורנשטיין,-שי 1  

 כליל אברהמי

 צד"ף סטלה חאצבני

 רגינה קריגר 

 אילה אלט עינת מורד אורנה אהרון, אייל מרדכי 2

 כימטק 3

 שרית קוטלובסקי, 

גריידיתהילה   

 כימטק

 קרן דרסה

 כימטק

 עדינה סימן טוב

 לילך להק  תמר דוד לימור הורוביץ, כלנית ברוך 4

 שרון מורדוך  עופר שרון סופי טורנג'י, בל הלוי עטיה 5

 מייקרים 6

 משה קהימקר, יפעת לוי

 

 אורלי פאלח

 חינוך מיוחד

 דנה לב

 חינוך מיוחד 7

 עדנה סימן טוב

 

 מירי ענבר

 

מיוחד חינוך  8  

 גילה לביא 

 

 

 חטיבה עליונה
 

י שכבת  אשכבת י  בשכבת י   
 אתגר 1

 לימור בסעוד
 אתגר

 תמר כהן
 אתגר

 מלי אורטל

 נחשון 2
 שירה צ'סנר

 נחשון
 דורית בייטל כהן

 נחשון
 יוסי רטנובסקי

מדעית; ביוכימיה;  –הנדסית  3

; שפותג"ג-סייברתקשורת;   
 סיגל בלס

 מדעית; ביוכימיה; –הנדסית 

שפותג"ג; -סייבר; תקשורת  
 אורלי בולשוב

מדעית; ביוכימיה;  -הנדסית 

 תקשורת; מדה"ח; שפות
 מיקי שגיא

 חינוך מיוחד 4
 דינה דביר

 חינוך מיוחד
 עמית ליפשיץ

 חינוך מיוחד
 דין אביב

מדעית; ביוכימיה;  –הנדסית  5

שפותג"ג; -סייבר; תקשורת  
חיים-אורית בן  

 מדעית; ביוכימיה; –הנדסית 

שפותג"ג; -סייבר; תקשורת  
 דיאנה ריחני

מדעית; ביוכימיה;  –הנדסית 

 תקשורת, מדה"ח; שפות
 איריס אזולאי

מדעית; ביוכימיה;  –הנדסית  6

שפותג"ג; -סייבר; תקשורת  
 אלון אופיר

מדעית; ביוכימיה;  –הנדסית 

שפותג"ג; -סייבר; תקשורת  
'מיכל ליבוביץ  

מדעית; ביוכימיה;  -הנדסית 

 תקשורת; מדה"ח; שפות
 אילנה מזרחי

 מב"ר 7
 לימור שורץ

 מב"ר
פטאופיר רוזנז  

 מב"ר
 חנית חדד סיניק

 

 



 רכזי תחומי הדעת

 רכז/ת מקצוע רכז/ת מקצוע

 טלי ברוכים –חט"ב  מתמטיקה

 חגית גרואר –חט"ע 

 שרית קוטלובסקי –חט"ב  מדעים 

 אורלי מאמיה –חט"ע 

 רגינה קריגר  –חט"ב  אנגלית

 חנה אלפסי –חט"ע 

 אירית מור -חט"ע  ניהול עסקי 

 סטלה חצבני  –חט"ב  ערבית איריס אזולאי –חט"ע  עברית הבעה והבנה

 רונית צחר מלכה תקשורת אלון אופיר –חט"ע  ספרות

 נס-אורלי פלאח –חט"ב  תנ"ך

 בסט-קובי בן –חט"ע 

 משה קהימקר –חט"ב  תקשוב

 אדוארדו לינה –חט"ע 

 עינת מורד –חט"ב  היסטוריה

 אמה אברמוב –חט"ע 

 שי אל בורנשטיין –חט"ב  חינוך גופני

 יפתח מרקוביץ' –חט"ע 

 עינת מורד –חט"ב  אזרחות

 יוסי רטנובסקי -חט"ע 

 ישראל אברמוביץ' מחשבים

 
 נהלהעובדים ומ

 
  סימה בדש – ליונהעמזכירה ראשית חטיבה 

 רינה שמעוני – ביניים-יבתמזכירה ראשית חט 

 דליה בהנם – ת תלמידיםמזכיר 

  סיון לוי – מזכירה בחטיבה העליונה 

 נופר נתן –עליונה החטיבה ב אדם-חת כמזכיר  

  חניתה עוזר –מזכירה בחטיבת הביניים 

  סוניה מור –מנהלת חשבונות 

 טולצ'ינסקי, אלונה נתנאל , אריאלסבטלנה אורצקי – םלבורנטי 

 (בי רוקניאן )חטיבת בינייםג (,אילן ימיני )חטיבה עליונה – מחשוב 

  טיגיסט ביאדגלין, ריקרדו לאפין -ספרנים 

  חטיבת ביניים אבי יעקב (;)חטיבה עליונה פסח זולונדק, מנשה שירי -אבות הבית() 

 

 


