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        חברי הנהלה ותפקידיהםחברי הנהלה ותפקידיהםחברי הנהלה ותפקידיהםחברי הנהלה ותפקידיהם
  

  

  

  דני ליבובי
   	מנהל הגימנסיה  •

 מירי ראוב�  	מנהלת חטיבת הביניי�  •

 עופר טס –מנהל החטיבה העליונה  •
 אליר� דיי� –סג� מנהל  •
 יעל שלו� –סגנית מנהלת חט"ב  •

 לר� פרנק –מנהל פדגוגי  •
  
  
  
  
  
  
  

        מרכזי מקצועמרכזי מקצועמרכזי מקצועמרכזי מקצוע
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  ש� הרכז  המקצוע
  אמנו� קרת  אזרחות
  חט"ב –שרה מורגנשטר�   אנגלית

  חט"ע –שושי הריס 
  ציפי אפשטיי�  גיאוגרפיה
  מרב רויטר נוסבאו�  היסטוריה
  יובל כדי  חינו� גופני
  לשו� והבעה

  פדגוגיה חט"ב
  רותי לוי סייג

  ענת באבאי  מדעי�
  נלה קנטה   מתמטיקה

  ז'יל אמויאל  ספרות
  שרית להב  ערבית
�  אסנת הלוי פלדמ�  תנ''

  תרבות יהודית 
  ישראלית

  יהושע שחר
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        "א"א"א"אפפפפמרכזי שכבה יועצות ומחנכים תשמרכזי שכבה יועצות ומחנכים תשמרכזי שכבה יועצות ומחנכים תשמרכזי שכבה יועצות ומחנכים תש
        חטיבת בינייםחטיבת בינייםחטיבת בינייםחטיבת ביניים

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        חטיבה עליונהחטיבה עליונהחטיבה עליונהחטיבה עליונה

  

  
        
        
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
        
        
        
        
        
        

  'ז שכבת
  י ליבנהיוס�רכז
  ורית פרידמ�א �יועצת

  'ח שכבת
   אור מזרחי�רכז

  מנואל זרמתי �יועצת   

  'ט שכבת
   ליל� אטיה�רכזת

 ריקי ח��יועצת   
  

דוד  	  1'ט  ענת באבאי – 1ח'  יוסי ליבנה  1'ז

  הרשליקובי

  יעל בביא� 	  2'ט  אור מזרחי – 2ח'  אילה שפיצר – 2ז'
  עדי הירש 	  3'ט  ג'ואנה בורוס – 3ח'  רותי לוי סייג – 3ז'
  טלי ברזני 	  4'ט  אביבה גזית – 4ח'  ראומה קרייזל – 4ז'

  יעטרה הרונ 	  5'ט  אליר� דיי� – 5ח'  דליה פאר – 5ז'
  סבטלנה    	  6'ט  הילה מור – 6ח'  הילה מדמוני – 6ז'

  גמריל           
  זיו סיוסה    – 7'ט  יהלו� אזולאי – 7ח'  מיכל נבו איטח – 7ז'

  ניסי�          
  אפרת ב� עטר –8ז'

  נטלי יפרח        
  נטלי טביב – 8ט  אורלי אסולי�  – 8ח'

  לאה רודריגז         

  'י שכבת
דגנית פלישתי  –רכזת 

  מוקאזדה
  שני כה� סיידו�  –יועצת 

  'יא שכבת
  שילה ברק–רכז 

ליטל דוגה �יועצת   
  שלו�

  'בי שכבת
   ירדנה כ�  �תרכז
שלומית יששכר  �יועצת

  רובינשטיי�
  שושי      – 1יא'   רווית גלע� – 1י'

  בוסקילה            
  קלה לויד   	 1יב' 

  דגנית פלישתי  – 2י'
  זדהאמוק         

  אילנה  – 2יא'
  אלקסלסי           

  עיי� מורמ    	 2יב' 

  מירב    – 3י'
  נוסבאו� רויטר         

שילה  – 3יא'
  ברק

         נוע� ב�  דרור   	 3יב' 
  

  שרה    – 4יא'  אביבה כרמל – 4י'
  גמליאל           

  טס עופר 	  4יב' 

  ירדנה כ
  – 5יב'   יובל פולק – 5יא'  הדר ברקת – 5י'
  אבשלו� נחמני  – 6יב'   טל קופל – 6יא'  אור חיו� – 6י'
  עינת אלקיי� – 7י'

  עדי דוסט         
אביה  – 7יא' 

  בטקר
  ליאת אביר        

  אלינור גור� – 7יב'
  אושרת שילה          

   – 8יא  
  מיה מזרחי
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        בעלי תפקידים נוספים בבית הספרבעלי תפקידים נוספים בבית הספרבעלי תפקידים נוספים בבית הספרבעלי תפקידים נוספים בבית הספר
  

 דודי שרמ�  –רכז מחויבות אישית  •

 דקלה לוי – התפתחות אישית ומעורבות חברתיתרכזת  •
 ליל� אטיה –רכזת תקשוב  •
 יעל שלו� –רכזת מרכז מל"א  •

 יניב רוז�  –רכז מערכת ובחינות בגרות  •
 מנואל זרמתי  –התאמותרכזת  •
 דפנה הדיה –שעות פרטניות רכזת  •

 מעיי� מור. –רכזת חינו� ערכי   •
 שירלי דוד חי –מנהלנית  •
 .נטלה שמשילשוילי, רינה לביא – ותלבורנטי •

 שושי שקיבאי   –ספרנית  •
 נעמה דורו� –מת"לית  •
 פיילכנפלדאסתי  –רכזת סל שילוב  •

 אור חיו� –רכז טיולי�  •
 יניב אביט� 	 השאלת ספרי לימוד רכז פרויקט •
 עוז 	רונית  בר –רכזת לענייני  גיוס לצה"ל וקליטת מורי� חדשי�  •

 רכזת פרט חט"ע –דרור הראל  •
  


