
 

  , גדרהיסודי הביל"ויים-בי"ס ממלכתי
 הומניסטי בדרך המשחק והחקר-חינוך ערכי

 08-6528686: פקס   08-6216835ן: טלפו    גדרה  , 36רח' דרך הפרחים 

  

   הורים יקרים 

                                        , מענה זה חשוב לנו ולכם באותה המידה .   וות החינוכי להלן דף התקשרות מול הצ 

יום  על שעות ההתקשרות )למעט מקרים דחופים (, הימנעו מלהתקשר למורה במהלך  שתקפידו לשמור    נבקש

אנו נעשה כל מאמץ  .  ר הודעה  ניתן להתקשר למזכירות ולהשאי .הקפידו לא לשלוח הודעות במהלך היום הלמידה . 

 . בהתאם לצורך טי במסגרת שעות הלמידה/ סיום הלמידה על מנת להיות בקשר ולהעביר מידע חיוני ורלוונ 

 זמני התקשרות  תפקיד  דוא"ל  טלפון שם 

-08 שלהבת בני 
6216835/6     

 מזכירות  

mbiluimgedera@gmail.co   מנהלת
 ביה"ס 

בתיאום עם  
 המזכירה 

ליאת  
 בלומנפלד 

050-6660888 blumliat@gmail.con   סגנית
 מנהלת 

 

14:00-16:00 
 

רכזת שילוב   elinorbg23@gmail.com 054-5735685 אלינור שמש 
 )חנ"מ( 
מורת  
 שילוב

 ד -ימים א 
14:20-16:20 

 יום ו 
12:00-13:00 

 

ניתן להתקשר   יועצת  Ellanachum@gmail.com 08-6216837 אלה נחום 
למשרד, לשלוח  

מייל או להשאיר  
 הודעה במזכירות. 

מורת   adinbar@gmail.com 0545735685 עדי ענבר
 שילוב

 ה-ימים א
 14:30-15:30 

20:00-21:00 

מורת   hillaorlev@gmail.com 0542378282 הילה אורלב 
 14:30-15:30 שילוב

19:30-21:00 

 

 1מחנכת א Sivanfb.school@gmail.com 052-3261804 סיוון בוחבוט 
רכזת 

 תקשוב

15:00-17:00 

מחנכת   shirisherman123@gmail.com 052-3287211 שירי שרמן 
 2כיתה א

17:00-19:00 

שלומית  
 אבקסיס

054-6736809 shlomit056@gmail.com   מחנכת
 3כיתה א

14:00-16:00 

 1מחנכת ב adibenaim@gmail.com 054-5207184 עדי בן נעים 
רכזת חינוך  

 חברתי 

15:00-17:00 

 18:00-20:00 2מחנכת ב' Almogalfasi175@gmail.com 052-9593261 אלמוג אלפסי 
 

 3מחנכת ב Oshratg87@walla.com 054-4710034 אושרת מולאי 
רכזת 

 שכבה 
 ב -א

18:00-20:00 

 תשפ"ב צוות ביה"ס לשנה"ל   –דף התקשרות  
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מחנכת   Galit.zakri78@gmail.com 052-8888348 גלית זקרי  
 4כיתה ב

15:00-17:00 

מחנכת   lironaom@walla.com 050-3302244 לירון רחימי 
 1כיתה ג

 רכזת שפה 

17:30-19:30 

מחנכת   Orly.hei@gmail.com 052-8358862 אורלי היינה 
 2כיתה ג

18:00-20:00 

בנצ'יעלם  
 סלילך 

053-8231561 Banchialme97@gmail.com   מחנכת
 3כיתה ג

16:00-18:00 

מחנכת   niritglick@gmail.com 050-7310686 נירית גליק
 4כיתה ג

16:00- 20:00 

מחנכת   hodayaedry@gmail.com 052-3121064 הודיה טבול 
 1כיתה ד

14:30-16:30 

 18:00-20:00 2מחנכת ד Dikla.z770@gmail.com 054-5252762 דיקלה גרומך 

 08-9390775 מיה אלבכרי 
052-3396692 

mayazxzx@gmail.com   מחנכת
 3כיתה ד

רכזת 
 מתמטיקה 

18:00-20:00 

מחנכת   galittal74@gmail.com 054-2127636 גלית טל כהן 
 1כיתה ה

 רכזת זה"ב 

16:00-18:00 

 16:00-18:00 2מחנכת ה Navetaliel3@gmail.com 052-7221272 אורית ממן 

ליאת  
 בלומנפלד 

050-6660888 blumliat@gmail.com   מחנכת
 3כיתה ה
סגנית  
 מנהלת 

כזת כיתות  ר
 ו -ה

14:00-16:00 

מחנך כיתה   Adirt111@gmail.com 054-7375166 אדיר טרב 
 4ה

 רכז ביטחון 

15:00-17:00 

 18:00-20:00 1מחנך ו Yarons7514@gmail.com 052-9450461 ירון סיני 

מחנכת   Mor.dafna11@gmail.com 050-4006199 מור דפנה 
 2כיתה ו

 רכזת הכלה 

14:30-16:30 

מחנכת   Shiran.yer@gmail.com 052-6411009 שירן סופר 
 3כיתה ו

15:00-17:00 

מורה   Ifati6623@gmail.com 052-3482062 יפעת אלישקה 
 לאנגלית 

17:00-19:00 

מורה   tbenvenisti@gmail.com 050-7499575 טרי בנביניסטי 
 לאנגלית 

15:00-17:00 
 

מורה   Leamargalit2@walla.com 050-3902667 לאה מרגלית 
 למדעים 

16:00-18:00 

גלית וייס  
 רוזנפלד 

052-3368925 galitwr@gmail.com   מורה
 לאומנות 

19:00-20:00 
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 ,כדי להצליח ללמד ילדים"....

 ,לקשר –אנו זקוקים לא רק לכשרון, אלא 

 ,ילניסו -איננו זקוקים רק לניסיון, אלא 

 .המיוחד איננו זקוקים להשוות , אלא למצוא את

 לדרך  –איננו זקוקים לתוצאות בלבד, אלא 

 ,להתקדמות איננו זקוקים רק להצלחה אלא ,

 לא קל ללמד ילדים -וגם אז

 כך גם מורים ,ילדים שונים זה מזה  ,

 כך גם ללמד ילדים 

 ילד הוא עולם ומלואו 

 ..." ילד  מורה הוא עולם ומלואו ו..

 )מתוך :שיר הודי( 

מורה   Leonidshtein33@walla.com 052-8310198 אינה שטיין 
 לאומנות 

15:00-17:00 

 054-4851400 ילנה סגלמן 
 

elenasolnana@gmail.com   מורה
 למוסיקה  

 ד -א
אחראית  
טקסים  
 ואירועים 

18:00-20:00 

מורה   dvorit_y@walla.com 050-6615527 דבורית בן יוסף 
 לתיאטרון 

17:00-18:00 

 מורה לחנ"ג  tulylevi@gmail.com 054-2274322 מיטל לוי שלג 
רכזת 

טיולים  
 ותרבות 

18:00-20:00 

 16:00-18:00 מורה לחנ"ג  Danitchohen31@gmail.com 054-2643735 דנית כהן 
 

אדוה לנדסמן  
 פאר

054-5248535 advalands@gmail.com   מורה
 למתמטיקה 

רכזת 
 אמירים 

 א, ד 
15:00-17:00 


