
 
 

 צוות חינוכי –רשימת קשר 

 שנה"ל תש"ף

 זמני התקשרות מייל תפקיד שם

 Office.Yesodi.Navon@gmail.com 8:00 – 16:00 מנהלת שירלי רוזמן

 יום חופשי - יום ד'

09-7897200 

 במזכירותאנא השאירו הודעה  Office.Yesodi.Navon@gmail.com יועצת טל בן טוב

8:00 – 14:00 

 יום חופשי - יום ג'

09-7897200 

 אין הגבלה. מענה לפי פניות אישית. linoyd1993@gmail.com מחנכת א' לינוי דדון

 יום חופשי - יום ג'

 מחנכת א' חבי ק'צלסקי 

 מורה לאמנות כיתות א'

havikat2019@gmail.com .אין הגבלה. מענה לפי פניות אישית 

 יום חופשי - יום ה'

 תאום שיחה דרך המייל rahavs89@gmail.com מחנכת א' רהב שמע

 19:00  -17:00ה' -א'

 יום חופשי - יום ג'

mailto:linoyd1993@gmail.com


 
 

 זמני התקשרות מייל תפקיד שם

 מחנכת ב'  מרינה זמיר

 ב'-א' שכבות  רכזת 

marinazamirk12@gmail.com .אין הגבלה. מענה לפי פניות אישית 

 יום חופשי -יום ה' 

 תאום שיחה דרך המייל dganot.navon@gmail.com מחנכת ב' דניס גנות

 יום חופשי -יום ד' 

 תיאום שיחה דרך המייל shirsec@gmail.com מחנכת ב' שיר סכר 

   20:00  -18:00ב', ד', ה' 

 21:00 - 19:30ג' 

 יום חופשי-יום א' 

 מחנכת ג'   ליהי וונטיק

 ד'-ג' שכבות  רכזת 

lihivanetik@gmail.com 'ה' -א 

 14:00 - 15:00 ,20:30 - 21:30 

 יום חופשי - יום ד'

 אין הגבלה. מענה לפי פניות אישית. oritgo15@gmail.com מחנכת ג' אורית גודל

 יום חופשי - יום ה'

 21:00  -17:00ה' -א' t.mayaeilaty@gmail.com מחנכת ד' שכטר מאיה אילתי

 יום חופשי - ד' יום 

 אין הגבלה. מענה לפי פניות אישית. lironbargig93@gmail.com מחנכת ד' לירון ברגיג

 יום חופשי - יום ג'



 
 

 זמני התקשרות מייל תפקיד שם

 מדעים  אבי שמיר

 ד'-ג'

avishamir08@gmail.com 

 

 21:00 -17:00 , ה''ב', ג

 אינו בביה"ס בימים א', ד', ו'

 אין הגבלה. מענה לפי פניות אישית. hila.vered@gmail.com מורת שילוב הילה ורד 

 יום חופשי - יום ד'

 אין הגבלה. מענה לפי פניות אישית. chen_1114@walla.co.il חינוך גופני חן פלד 

 יום חופשי - יום ו'

 .תאום שיחה דרך המייל noaarbel100@gmail.com חשבון לנועה ארב

 'ה, 'ד ', אזמינה בימים 

 .תאום שיחה דרך המייל nataliecohen99@gmail.com אנגלית נטלי כהן

 , ד'זמינה בימים ב', ג'

 הגבלה. מענה לפי פניות אישית.אין  reman95yaseen@gmail.com ד'-ערבית ג' רימאן יאסין 

 מלמדת בימי ג'.

 תאום שיחה דרך המייל kerenmk74@gmail.com אמנות ומייקרס קרן מאיר 

 21:00 -20:00בין ימים ב',ד',ה' 

 

 


