
 
 

 ג פ"שנה"ל תש - צוות חינוכי –קשר  פרטי

  צוות ניהול

 זמני התקשרות  מייל תפקיד שם

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

hrz.org.il-navon@office 

8:00 – 16:00 

 יום חופשי -יום ו' 

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

 יום חופשי -יום ו' 

 ימים א' + ד' hrz.org.il-yifat.choen@navon מזכירה  יפעת כהן

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

 

 הודעות במזכירות או במייל 

 יום חופשי  -יום ג'  , 14:00 – 8:00

 יועצת חינוכית   כליל פרידמן 

 'ד-שכבות ג'

hrz.org.il-klil.fridman@navon 

 

 הודעות במזכירות או במייל 

 יום חופשי  -יום ד' , 14:00 – 8:00

  סגנית, ליהי וונטיק

  רכזת פדגוגית 

 ' ג-'אורכזת 

hrz.org.il-lihi.vanetik@navon 

 

 תאום שיחה/פגישה דרך המייל 

 16:00  -14:00 ה'-א'

 יום חופשי  -יום ד' 

 ,סגנית  שכטר-מאיה אילתי

 'ו-ורכזת ד'

hrz.org.il-@navonmaya.eilaty 

 

 ,  16:00-  8:00ה' עד -א'

 יום חופשי -ו'   יום 
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 מחנכות תשפ"ג 

 זמני התקשרות  מייל תפקיד שם

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

 

 מענה לפי פניות אישית. 

 יום חופשי -יום ו' 

 oritgo15@gmail.com מחנכת א' אורית גודל

  

 מענה לפי פניות אישיות 

 יום חופשי -יום ג' 

 galmanor14@gmail.com מחנכת א' גל פטמן 

 

 14:00-21:00מענה בין השעות 

 יום חופשי -יום ג'

 וואטסאפ / תיאום שיחה דרך מייל linoykk884@gmail.com מחנכת א' לינוי נדלר 

 יום חופשי  -ה'יום 

 linoyd1993@gmail.com ורכזת ב' 'במחנכת  לינוי דדון 

 

 תו מענה לפי פניות אישי

 יום חופשי   -יום ג' 

 מחנכת ב'  גלית רוקח נקר 

 ומורה לחינוך גופני

-galit.rokach.nakar@navon

hrz.org.il 

 פי פניות אישיתמענה ל

 יום חופשי - 'גיום 

 landman83@gmail.com מחנכת ב' מעין בוטניק 

 

 תאום שיחה/פגישה דרך המייל 

 16:00  -14:00ה' -א'

 יום חופשי  -יום ד' 
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 זמני התקשרות  מייל תפקיד שם

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

 

 מענה לפי פניות אישיות 

 יום חופשי -יום ה' 

 מחנך ב'   רונן אלמליח

 ומורה לחינוך גופני

ronenelmaliach@gmail.com 

 

 מענה לפי פניות אישיות. 

 יום חופשי - 'היום 

 dganot.navon@gmail.com ורכזת ג'  'גמחנכת  דניס גנות

 

 תאום שיחה דרך המייל

 יום חופשי  -יום ד' 

 מחנכת ג' רימאן יאסין 

 ומורה לערבית

Reman95yaseen@gmail.com 14:00-  16:00  

 יום חופשי  -' היום 

 Michalhe23@gmail.com מחנכת ג' מיכל חסקלוביץ

 

 מענה לפי פניות אישית. 

 יום חופשי -יום ה' 

  'מחנכת ג נטלי כהן 

 ומורה לאנגלית

 

nataliecohen99@gmail.com 

 

מענה לפי פניות אישית עד השעה 

19:00. 

 יום חופשי  -יום ד׳

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

 

 מענה לפי פניות אישית 

15:00-17:00 . 

 יום חופשי -יום ג'
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 זמני התקשרות  מייל תפקיד שם

 ורכזת ד'' ד מחנכת  ליהי וונטיק

 

hrz.org.il-lihi.vanetik@navon 

 

 תאום שיחה/פגישה דרך המייל 

 יום חופשי -  ', ד 16:00  -14:00 ה'-א'

 lauraginzberg@gmail.com מחנכת ד' ברודזקי-לאורה גינזברג

 

 14:00-18:00ד' -א'מענה בימים 

 יום חופשי -יום ה' 

 ת. ו מענה לפי פניות אישי linoy4848@gmail.com מחנכת ד' לינוי אשורי 

 יום חופשי -יום ה' 

 יום חופשי  -יום ד׳ , meytarhadad98@gmail.com 14:00-20:00 'ד מחנכת  מיתר חדד 

 @gmail.comt.mayaeilaty ורכזת ה'  'המחנכת  שכטר-מאיה אילתי

 

 21:00 עד ה' -א'

 יום חופשי - ו'  יום 

 מחנכת ה' הגר לנקרי 

 מדעים רכזת ו

hrz.org.il-hagar.lankri@navon 

 

 21:00 –  16:00ה'   -א' מענה 

 יום חופשי -יום ג' 

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

 

 14.00-21.00 -ה׳-א׳מענה 

 יום חופשי -יום ד׳ 

 @gmail.comlironbargig93 מחנכת ו' ורכזת ו'  לירון ברגיג

 

 ת. ו מענה לפי פניות אישי

 יום חופשי -יום ג' 

  מחנכת ו' הילה טאובר

 ומדריכת חשבון 

Hila.tauber@gmail.com 

 

 .ת ו מענה לפי פניות אישי

 יום חופשי -יום ה' 
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 צוות מקצועי 

 זמני התקשרות מייל  תפקיד שם

 talisakal9@gmail.com מורה מקצועית  טלי סקל

 

 ת ו מענה לפי פניות אישי

 יום חופשי  -ד' יום 

  איה סעיד 

 

 אומנות ומייקרס

Aya.1999.a@hotmail.com 

 

 ת ו מענה לפי פניות אישי

 יום חופשי -ה', ו'יום 

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

 

 מענה לפי פניות אישיות. 

 ימים חופשיים  -ימים א', ה' 

  מענה לפי פניות אישיות. tshprontz@gmail.com תמר שפרונץ 

 ימים חופשיים -ימים א', ב' 

   אנגלית  נטלי כהן 

 ורכזת אנגלית 

nataliecohen99@gmail.com תאום שיחה דרך המייל 

 יום חופשי  –יום ד' 

  אימאן פדילה

 אנגלית

Iman.fadilah98@gmail.com תאום שיחה דרך המייל 

 יום חופשי -יום ג'

 תאום שיחה דרך המייל Edenbarda76@gmail.com עדן ברדה 

 בימים ד',ה' 
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 זמני התקשרות מייל  תפקיד שם

  אסיל מנסור

 

 

 

 חינוך גופני

Asseel_2@hotmail.com  .מענה לפי פניות אישיות 

 יום חופשי - 'ויום 

galit.rokach.nakar@navon- גלית רוקח נקר 

hrz.org.il 

 מענה לפי פניות אישיות. 

 יום חופשי - 'גיום 

 מענה לפי פניות אישיות.  liron.sola@gmail.com לירון שבי 

 בימים א',ג',ה'

 ronenelmaliach@gmail.com רונן אלמליח

 

 מענה לפי פניות אישיות. 

 יום חופשי - 'היום 

 מדעים הגר לנקרי 

 ורכזת מדעים

hrz.org.il-hagar.lankri@navon 

 

 21:00 –  16:00ה'   -א' מענה 

 יום חופשי -יום ג' 

 מענה לפי פניות אישיות lina_mansour87@hotmail.com מדעים לינה נאסר

 ה' -בימים ב'

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

 

 ת ו מענה לפי פנייה אישי 

 ה' -בימים ד'

 maryleebe@gmail.com ריקוד  מרילי שטרית

 

 ותמענה לפי פניות אישי

 ,ו' בימים ב',ג'
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 זמני התקשרות מייל  תפקיד שם

   שילוב הילה ורד 

 ורכזת שילוב 

hila.vered@gmail.com 

 

 מענה לפי פניות אישיות. 

 יום חופשי  - יום ד'

  הדס ברוורמן

 

 ת שילוב ומור

hadasbraverman@gmail.com 

 

19:00 - 21:00 

 בימים א',ג',ד' 

 מענה לפי פניות אישיות.  davhila1@gmail.com דודהילה 

 בימים א',ב',ד' 

 מענה לפי פניות אישיות.  Dekter17@gmail.com עדי דקטר 

 ב' -בימים א'
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