
 
 

 צוות חינוכי –קשר  פרטי

 בפ"שנה"ל תש

 זמני התקשרות  מייל תפקיד שם

 hrz.org.il-navon@yhirles מנהלת שירלי רוזמן

hrz.org.il-navon@office 

8:00 – 16:00 

 יום חופשי - 'ויום 

 hrz.org.il-navon@office 8:00 – 16:00 מנהלנית מעיין מלאכי

 יום חופשי - 'ויום 

 hrz.org.il-navon@tal.bentov יועצת טל בן טוב 

 

 אנא השאירו הודעה במזכירות

8:00 – 14:00 

 יום חופשי - יום ג'

 hrz.org.il-navonzamir@.marina ג' -סגנית ורכזת א' מרינה זמיר

 

 מענה לפי פניות אישית. 

 יום חופשי  -' ד יום 

 רכזת פדגוגית  ליהי וונטיק

 ו'-ורכזת ד'

hrz.org.il-lihi.vanetik@navon 

 

 

 תאום שיחה/פגישה דרך המייל 

 16:00  -14:00 ה'-א'

 יום חופשי  - 'ד יום 
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 זמני התקשרות מייל  תפקיד שם

galit.rokach.nakar@navon- א' מחנכת  גלית רוקח נקר 

hrz.org.il 

 מענה לפי פניות אישית. 

 יום חופשי - 'גיום 

 linoyd1993@gmail.com 'אמחנכת  לינוי דדון 

 

 מענה לפי פניות אישית. 

 חופשי יום  - 'ד יום 

 מחנכת א' לינוי נדלר 
linoykk884@gmail.com 

 פ.אטסאוו / תיאום שיחה דרך מייל

 יום חמישי יום חופשי 

 landman83@gmail.com מחנכת א' מעין בוטניק 

 

 .אפטסא וו/ תיאום שיחה דרך המייל

 יום ו' יום חופשי. 

 hrz.org.il-ravid.alfasi@navon מחנכת א' רביד אלפסי

 

מענה לפי פניות אישיות )עדיפות 

 טסאפ( אלוו

 יום חופשי -יום ה' 

 hrz.org.il-orit.goudel@navon מחנכת ב' אורית גודל

 

  מענה לפי פניות אישיות 

 טסאפ( א)עדיפות לוו

 יום חופשי - 'גיום 

 amira.bishara16@gmail.com מחנכת ב' בשארה  - אמירה מנסור

 

 מענה לפי פניות אישית. 

 יום חופשי - יום ו'
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 זמני התקשרות מייל  תפקיד שם

 hrz.org.il-navonzamir@.marina מחנכת ב' מרינה זמיר

 

 פניות אישית. מענה לפי 

 יום חופשי  -' ד יום 

 מחנכת ב' נטלי כהן 

 

nataliecohen99@gmail.com  עדיפות ) מענה לפי פניות אישית

 .21:00עד השעה  (טסאפאלוו

 יום חופשי -יום ג׳ 

 hrz.org.il-sapir.yaacov@navon מחנכת ב' ספיר יעקב

 

עדיפות ) מענה לפי פניות אישית 

 . 15:00-17:00 (טסאפאלוו

 יום ג' יום חופשי 

 dganot.navon@gmail.com 'גמחנכת  דניס גנות

 

 תאום שיחה דרך המייל

 יום חופשי  -' ד יום 

 mayashal01@gmail.com 'גמחנכת  מאיה שלום

 

 שיחה דרך המייל  / פגישהתיאום 

 יום חופשי -יום ה׳ 

 meytarhadad98@gmail.com 'גמחנכת  מיתר חדד 

 

 מענה לפי פניות אישית

 19:30  – 20:30   

 יום חופשי -יום ד׳ 

 idanlavi1@gmail.com מחנך ג'  דן לביאעי

 

עדיפות ) מענה לפי פניות אישית 

 יום חופשי -'יום ה, (טסאפאלוו
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 זמני התקשרות מייל  תפקיד שם

 hrz.org.il-klil.fridman@navon מחנכת ד' כליל פרידמן 

 

 פניות אישיתמענה לפי 

 ימים חופשיים  -ימים א' וג' 

 talisakal9@gmail.com 'ד מחנכת  טלי סקל

 

  מענה לפי פניות אישית 

   (טסאפאלוועדיפות )

  יום חופשי -ד' יום 

 lauraginzberg@gmail.com מחנכת ד' לאורה גינזבורג

 

14:00-21:00 

 חופשי יום -' גיום 

 @gmail.comlironbargig93 מחנכת ה' לירון ברגיג

 

 מענה לפי פניות אישית. 

 יום חופשי -יום ג' 

 Michalhe23@gmail.com מחנכת ה' מיכל חסקלוביץ

 

 מענה לפי פניות אישית. 

 יום חופשי -יום ה' 

 ' ומחנכת  ליהי וונטיק

 

hrz.org.il-lihi.vanetik@navon 

 

 

 תאום שיחה/פגישה דרך המייל 

 16:00  -14:00 ה'-א'

 יום חופשי  - 'ד יום 

 @gmail.comt.mayaeilaty 'ומחנכת  שכטר-מאיה אילתי

 

 21:00 עד ה' -א'

 יום חופשי - ו'  יום 
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 מני התקשרותז מייל  תפקיד שם

 hrz.org.il-gali.talyosef@navon מנות ומייקרסוא גלי טליוסף 

 

 מענה לפי פניות אישית. 

 יםחופשי ימים -' ב -'אם מיי

 מענה לפי פניות אישית.  havikat2019@gmail.com מנות ומייקרסוא חבי ק'צלסקי 

 חופשייםימים  – , ו'ה'ג',  מים י

 anatkundel@gmail.com אנגלית ענת קונדל 

 

 תאום שיחה דרך המייל

 יום חופשי –' ויום 

 אנגלית נטלי כהן 

 

nataliecohen99@gmail.com תאום שיחה דרך המייל 

 יום חופשי  –יום ד' 

 20:00עדיפות לאחר  alonzil1@gmail.com חינוך גופני אלון זילברמן 

 ' ,ד 'בימים ג

galit.rokach.nakar@navon- חינוך גופני גלית רוקח נקר 

hrz.org.il 

 מענה לפי פניות אישית. 

 יום חופשי - 'גיום 

 מענה לפי פניות אישית.    chenpeled1986@gmail.com חינוך גופני חן פלד 

 יום חופשי - יום ו'

 ronenelmaliach@gmail.com חינוך גופני וחשבון  אלמליחרונן 

 

 מענה לפי פניות אישית. 

 יום חופשי - יום ו'
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 מני התקשרותז מייל  תפקיד שם

 hrz.org.il-hagar.lankri@navon מדעים הגר לנקרי 

 

20:00 - 21:30 

 יום חופשי -יום א' 

 hrz.org.il-adi.rachmiel@navon מוזיקה עדי רחמיאל

 

 אישית. אין הגבלה. מענה לפי פניות  

 יום חופשי -יום ו' 

 

 hadasbraverman@gmail.com מורת שילוב  הדס בוורמן

 

19:00 - 21:00 

 חופשייםימים  –ו' ימים א',ה',

 hila.vered@gmail.com מורת שילוב  הילה ורד 

 

 מענה לפי פניות אישית. 

 יום חופשי  - יום ד'

 atalia.ra@gmail.com 20:00 – 21:00 מורת שילוב  עתליה רסולי 

 יום חופשי –יום ג' 

  Reman95yaseen@gmail.com 14:00-  16:00 ערבית רימאן יאסין 

 יום חופשי  -יום ד' 
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