חברי הנהלת בית הספר ובעלי תפקידים
הנהלה ראשית:
חגית לוי – מנכ"לית ,מנהלת שש שנתי
איציק שלם-קמינסקי – מנהל חטיבה עליונה
גילית יצחקי – מנהלת חטיבת הביניים
פורום הנהלה מקצועית:
מנהלות :חגית לוי ,איציק שלם קמינסקי וגילית יצחקי
רכזות חינוך חברתי :נעמה אלדד-סגל ורונית בלנק
הנהלה מורחבת שש-שנתית:
מנהלות :חגית לוי ,איציק שלם קמינסקי ,גילית יצחקי
סגי מנהלת חט"ב :אתי יטח ,צבר שמיר
אחראי מערכת :צבר שמיר
רכזת פדגוגית חט"ב :מיכל ברגר
רכזת פדגוגית חט"ע :עדי ליכטנשטיין
רכזת בגרויות :עינב טובול-דרטלר
רכזי שכבה :אינה פישביין )ז'( ,צבר שמיר )ח'( ,לנה חטיב )ט'( ,יוספה רטנר )י'( ,מיכאל
פלדמן )י"א( ואורית עוז )י"ב(.
יעוץ והכוון :סמדר שם-טוב )ז'( ,מורן מורצקי )ח'( ,עביר אבו חאמד )ט'( ,ליאת דולב )י'( ,בת-
אל תירם )י"א( ופז אלפסי )י"ב(.
רכזת אגף שח"ר :נאני ברוק

רכזי מקצועות לימוד
המקצוע
אמנות פלסטית
אנגלית
אזרחות
ביולוגיה
גיאוגרפיה
היסטוריה
חינוך גופני
כימיה
לשון והבעה
עברית
מדעי החברה
תרבות ישראל
משפט עברי
מחשבים
מתמטיקה
ספרות
ערבית
פיסיקה
של"ח ולימודי ארץ ישראל
תיאטרון
תנ"ך
ביוטכנולגיה
תקשורת  /קולנוע
רובוטיקה

המורה המרכז/ת
נלי הופמן
אירנה גידלביץ
רוית כהן יפה
שמעון בוהדנה
דרורית כהן
רבקה לסטר
דקלה גיש
יסמין ברזילי
שמעון בוהדנה
קרן ליאונציני
בקי ראובן
לירז מילשטיין
רונית בלנק
עפרה אמסלם
אורית חליווה
רוית סובול
מיכל ברגר
איריס שפירא
יוליה לויטן
סמיון קובריק
סבטלנה קויפמן
מריאנה גרוסברד  -טכניוניות
חוה אנטוניאר
ליאת מריאש
רחל נוי,
דאנא אבו ח'דרה
גבי שביב
יניב יעקב
דני קרן
עדי חצרוני
כרמית מלינה
חובב בשן
נעמה אלדד סגל
משה הקמן ,איציק שלם-
קמינסקי
מיכאל שקולניטסקי

כיתות
ז – יב
ז–ט
י  -יב
ז-ט
י  -יב
ז-ט
י – יב
ז – יב
ז-ט
י  -יב
י – יב
ז' – ט
י – יב
ז -ט
י – יב
י – יב
ז–ט
י – יב
ז – יב
י – יב
ז–ט
ז – יא
ז-ט
י  -יב
י  -יב
ז-ט
ז-ט
י  -יב
ז–י
ז – יב
ז-ט
י  -יב
י – יב
י  -יב
י – יב

תפקידים נוספים:
לילך מרקו לידור – רכזת מצוינות מדעית שש שנתי ועתודה מדעית חט"ע
יעקב קיבה – מנהל מערכות מחשוב מנהלה ובגרויות
יוסי ברקאי ועומרי חן – אתר בית הספר
מלי פילו – מנהלנית בית הספר
ברק טל – רכז ביטחון טנא
אלי אוזן – רכז ביטחון ביכורים
מנשה זאדה – רכז טיולים ,רכז מש"צים
נורית אזולאי – רכזת מיתוג
קרן מנור גרינברג – רכזת תעודת בגרות חברתית ,רכזת מעורבות אישית ומשלחת פולין
עדי ליכטנשטיין – רכזת התאמות לימודיות
חובב בשן – רכז תכנית בארי ,מכון הרטמן
ליאת דולב – מלוות מורים חדשים
רונית בלנק – מלוות מועצת חט"ב
ברוק נאני – מלווה מועצת תלמידים חט"ע
פסיכולוגית חט"ב – נרמין מטר
חוה אנטוניאר – רכזת אל"ה
דרורית כהן – רכזת משלחת גרמניה
שרית דניאל ,מזכירות הנהלה – 04-8353209
מלי פילו ,מנהלנית בית הספר – 04-8353210
ענת בר ,מזכירות חט"ע – 04-8353214
תמרה אלון ,מזכירות חט"ב טנא – 04-8353215
משה ,מדריך מוגנות – 052-8461431

צוותים חינוכיים חטיבתיים
חטיבת הביניים :מנהלת -גילית יצחקי
שכבת ז' -בניין הטנא
בעלי תפקידים בשכבה

כיתה

מחנכים

ס .מנהלת חט"ב – אתי יטח ,צבר שמיר

ז1

אינה פישביין

רכזת שכבת ז' – אינה פישבין

ז2

דינה פליישמן-טייכמן

יעוץ והכוון שכבת ז' – סמדר שם טוב

ז3

חוה אנטוניאר

רכזת מל"א – מיכל אלבלינגר

ז4

אלינור כהן

רכזת שילובים – נעמי גולדנברג

ז5

לנא אבו חאמד )עומרי חן(

ז6

אבו ח'דרה דאנא

ז7

אביטל ספיר

ז8

נעמי גולדברג

שכבת ח' -בניין הטנא
בעלי תפקידים בשכבה

כיתה

מחנכים

רכז שכבת ח' – צבר שמיר

ח1

צבר שמיר

יעוץ והכוון שכבת ח' – מורצקי מורן

ח2

נג'וא אבו רוכון

רכזת מל"א – מיכל אלבלינגר

ח3

אירנה גידלביץ

רכזת שילובים – אתי יטח

ח4

אלכס אזרייב

ח5

רותם זליקוביץ

ח6

קריסטין פארס

ח7

רוני שקד

ח8

אתי יטח/איילת אושר

שכבת ט' – בנין הביכורים

בעלי תפקידים בשכבה

כיתה

מחנכים

רכז שכבת ט' – לנא ביבר )חטיב(

ט1

לנה ביבר )חטיב(

ט2

תורג'מן שגית

ט3

נועה יציב

ט4

אלירן מלכה

ט5

יעל ניב

ט6

שמעון בוהדנה

ט7

רונית בלנק

ט8

כספיה אבן

ט9

יעל ניב

ט 10

כספיה אבן

יעוץ והכוון שכבת ט' – עביר אבו
חאמד
סגנית מנהלת חט"ב – אתי יטח ,צבר
שמיר
רכזת שילובים – כספיה אבן

חטיבה עליונה :מנהל – איציק שלם-קמינסקי
שכבת י' – בנין הביכורים
בעלי תפקידים בשכבה

כיתה

מחנכים

רכזת שכבת י' – יוספה רטנר

י1

יוספה רטנר

יעוץ והכוון שכבת י' – ליאת דולב

י2

איריס שפירא

י3

עדי ליכטינשטיין

י4

יסמין ברזילי

י5

נעמי שחם

י6

עדן סונין

י7

מנשה זאדה

י8

אלכסנדרה סקיבלו

שכבת י"א – בנין הביכורים
בעלי תפקידים בשכבה

כיתה

מחנכים

רכז שכבת י"א – מיכאל פלדמן

י"א 1

מיכאל פלדמן

ייעוץ והכוון שכבת י"א – בת-אל תירם

י"א 2

בת-אל תירם

י"א 3

טל איינס

י"א 4

רוית שאווט

י"א 5

עינב טובול-דרטלר

י"א 6

נוגה שינוולד

י"א 7

נדב בן-עמי

י"א 8

רונה גיל

שכבת י"ב – בנין הביכורים
בעלי תפקידים בשכבה

כיתה

מחנכים

רכזת שכבת י"ב – אורית עוז

י"ב 1

אורית עוז

ייעוץ והכוון שכבת י"ב – פז אלפסי

י"ב 2

דפנה ג'רפי

י"ב 3

אורי וינברגר

י"ב 4

אלי אוזן

י"ב 5

אריק זילבר

י"ב 6

עדי צור

י"ב 7

אדי בן-אהרון

י"ב 8

ליאת מריאש

י"ב 9

אמיר גבעון

י"ב 10

גלית בונה

