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 פרטי התקשרות צוות ביה"ס שנה"ל תש"ף 
 הורים יקרים 

לפניכם דרכי התקשרות עם הצוות. יש להפעיל שיקול דעת בפנייה למורה ,במידה והדבר 
 אינו דחוף ניתן לפנות במייל .

דרכי התקשרות נועדו לתת מענה לבנכם/ בתכם, הקפידו לא לפנות בוואצאפ או במהלך יום 
 ניתן להשאיר הודעה במזכירות (במקרים חריגים הלימודים)

 לכל מורה יש שעת ניהול כיתה, במידת הצורך ניתן לקבוע פגישה. 
 

 מנהלת ביה"ס  -שלהבת בני
 . ניתן לתאם פגישה דרך המזכירות  08-6216835/6טלפון להתקשרות דרך המזכירות 

 biluimgedera@gmail.comמייל: 

 יועצת -עינב סיידו
 ניתן להשאיר הודעה במזכירות ביה"סבמהלך יום הלימודים 

 )למעט מקרים דחופים( 050-34033302בלבד לטלפון : 15:30 -14:00ניתן להתקשר בין השעות : 
 einavmo1981@gmail.comמייל:  

 1סגנית מנהלת +מחנכת ו/ -ליאת בלומנפלד
  6660888 050לטלפון:  19:00-21:00ניתן להתקשר בין השעות 

  blumliat@gmail.comמייל:

מחנכת  שם המורה
 \כיתה

 מקצוע

 שעות לפניה טלפונית
 ה בלבד -בימי א

 מייל  מספר טלפון

 maayan1green@gmail.com 052-3262907 14:30-16:30 1א מעיין גרין

 Irislevy23@gmail.com   054-2049777 19:00-21:00 2א איריס לוי

 Shlomit056@gmail.com 054-6736809 20:00-22:00 3א שלומית אבקסיס

 niritglick@gmail.com 050-7310686 14:00 - 16:00 4א נירית גליק

 shirbd11@walla.co.il 0525812533 19:30-20:30 1ב שיר בובליל

 lironaom@walla.com 050-3302244 19:00-21:00 2ב לירון רחימי

 moranshemesh5@gmail.com 050-8367681 19:30-21:30 3ב מורן שמש
 

 SHIRISHERMAN123@GMAIL.COM 0777681476 20:00-21:30 1ג שירי שרמן

 Mayazxzx@gmail.com 0523396692 17.30-19.30 2ג מיה אלבכרי

  morannosrti@gmail. com 054-9767691 19:00-21:00 3ג אוחנה מורן

 ג'-א' 17:00-18:30 4ג אורלי היינה
 ב',ד', ה' 19:00-21:00

08-8653335 orly.hei@gmail.com 

 aharon_r@yahoo.com 052-3264422 19:30-21:30 1ד רביד אהרון
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 advalands@gmail.com 0545-248535 15:00-17:00 2ד אדוה לנדסמן

 adibenaim@gmail.com 054-5207184 19:30-21:30 3ד עדי בן נעים

 adirt111@gmail.com 0547375166 14:30-16:30 1ה אדיר טרב

  Miriyacov1311@gmail.com 0522561248  20.30-22.00 2ה מירי יעקב

 Liatraz7@walla.co.il 052-7252714 17:00-19:00 3ה ליאת רז

 1ו ליאת בלומנפלד
 

19:00-21:00 050-6660888 blumliat@gmail.com 

 galittal74@gmail.com 054-2127636 19:00 - 21:00 2ו גלית טל
 

 jessybn21@gmail.com 054-8044494 18:00-20:00 3ו יסמין בן לולו

  14:00-15:00 4ו שרה אבגוסט
18:00-19:00 

052-5526500 saraa28@gmail.com  

 tammiv33@gmail.com 050-8464782 20:00-21:30 אנגלית תמי ולינסקי

  et.tzikori@gmail.com 050-8585440 15:00-17:00 אנגלית אסתי ציקורי

 navetaliel3@gmail.com 052-72212752 17:00-19:00 מדעים אורית ממן

 galitwr@gmail.com 052-3368925 19:30-21:30 אומנות גלית וייס

 innashtein1969@gmail.com 052-8310198 19:00-21:00 אומנות אינה שטיין

 עופרי פרס
 גלית עברי

 אורית ארליך

 תרפיה 
 תרפיה
 תרפיה

19:00-21:00 
19:00-21:00 
19:00-21:00 

050-6803588 
054-4966801 
052-4572091 

ofry@gbrener.org.il 
 Galitivri8@gmail.com 
erlich@naan.org.il 

 

 elenasolnana@gmail.com 0544851400 19:30-21:30 מוסיקה סולימנובילנה 

חינוך  יובל אלמקייס
 גופני

19:00- 21:00 0523132147  Elm.yuval@gmail.com 

חינוך  מיטל שלג
 גופני

17:00-19:00 0542274322 tulylevi@gmail.com 

 dvorit_y@walla.com מזכירות ביה"ס 14:20-15:00ימים ג עד ה  תיאטרון יוסףדבורית בן 

מורת  עדי דיין ענבר
 שילוב

20:30-21:30 0546614410 adinbar@gmail.com 

מורת  אלינור שמש
 שילוב

14:00-16:00 0545735685  melinorbg23@gmail.co 
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