מס

פלאפון

שם המורה

מייל

מקצוע הוראה

1

מעוז חניתה

050-2425102

מנהלת השש שנתי ,תנ"ך

hanita@danciger-school.com

2

אבו-ג'בל פהד

050-7946949

מדעים ,סיוע לתלמידי צד"ל

abujabalf@hotmail.com

3

אברהם אמנון

052-5283687

אחראי מחשבים ,מדעי הטכנולוגיה

aamnon68@gmail.com

4

אגמון אירית

050-4031014

אנגלית

iritka2009@gmail.com

5

אהרון מלי

052-6997068

לשון

mali601@walla.co.il

6

אוחיון הילה

050-3211112

ערבית

hilaoha7@walla.com

7

אזולאי לוטם

054-7282984

מחנך י' ,4הסטוריה

Lotema204@gmail.com

8

אזולאי מיקי

054-7777940

ספרות

Shaymiki15@gmail.com

9

אזולאי רונן

054-2126388

רכז שכבת ח' ,רכז חינוך-גופני בית צעיר

Rmll8@walla.co.il

 10אזרן נתלי

050-8866020

מחנכת ט' ,3מתמטיקה

natalyazran@gmail.com

 11אילון רגב

052-8828802

של"ח

regevelon@gmail.com

 12אלון יוסי

050-4282002

מחנך י"א ,9רכז שכבת י"א ,הסטוריה

josialon@gmail.com

 13אליעז נעמי

052-7332002

רכזת תנ"ך בית צעיר

neomi153@walla.com

 14אלקיים אייל

050-6909158

תנ"ך

eyali100me@walla.com

 15אלקיים יפה

050-8664344

רכזת לשון חט"ע ,לשון

yaffae163@walla.com

 16אפשטיין שרון

050-7674939

מחנכת ט' ,4אנגלית

sheronep@walla.com

 17אקוסטה אמה

054-4343807

חנ"ג

Ema2001@walla.co.il

 18אשד רוני

052-3774449

מדעים

Ronieshed17@gmail.com

 19בבג'ני טלי

050-7275740

חינוך מיוחד

tali0110@gmail.com

 20בוהדנה מירב

054-2823025

Meravb35@gmail.com

 21בוזגלו אברהם

052-8500551

תנ"ך

Bavraham27@gmail.com

 22בוזגלו יעקב

050-9408808

היסטוריה ,רכז אזרחות

yacov_boz@walla.com

 23בוזגלו מרגלית

052-2400831

רכזת ספרות

marglitbu@gmail.com

 24בוזורגי רבקה

052-3717782

מחנכת ח' , 5רכזת הסטוריה בית צעיר

rivka_2007@walla.com

 25בוטבול ז'קי

052-5361066

מטפל בדרמה

jacky@shamir.org.il

 26בוכריס יעקב

054-4841904

רכז אלקטרוניקה

yaacovi50@gmail.com

 27בוליינקו ילנה

054-4695926

מתמטיקה

elenabuleenko@walla.com

 28ביטון אלונה

054-4294144

אנגלית

Alonabit5@gmail.com

 29ביטון יפה

052-3816186

ניהול עסקי

Yafa943@gmail.com

 30ביתן רעות

052-8372507

היסטוריה

reutbittan@walla.com

 31בלדב אורנה

-

רכזת ערבית

ornabal1@gmail.com

 32בנשבת ימית

052-8087429

מחנכת ז' ,9מדעים

Yamit035944685@gmail.com

 33בן אבי שמעון

052-6358985

מחנך ז' ,5תרבות יהודית ,אזרחות

ben6882@Walla.com

 34בן דוד אורן

054-9806048

מחנך ח' ,7הסטוריה

orenbenda@gmail.com

 35בן זקן גלית

050-8819507

יועצת ז'

galitbz@gmail.com

 36בן נר רינה

050-3109155

קדם עתידים  +מצוינוטבע

Rinabn0@gmail.com

 37בן עוליאל שמוליק

050-4500351

Shmulik.metaget@gmail.com

 38בן ציון מזל

050-2041104

מחנכת י"ב3

Mazalbn1@walla.com

 39בן שבת יורם

050-5932299

רכז מתמטיקה חט"ע

yoramben12@012.net.il

 40בן שושן כפיר

054-9750555

מחנך י'5

kfirbenshu@gmail.com

 41בנדיק ורד

052-8313848

מטפלת בדרמה

bendic@walla.com

 42בר אילן שולמית

054-4664471

רכזת אנגלית חט"ע

shuly.ba@gmail.com

 43בר חנין עינב

050-7459099

מדעים ,כימיה

barchi12@gmail.com

 44בר יהודה רחלי

050-5663994

מתמטיקה

Racheli.bar .yehuda@gmail.com

מס

שם המורה

מקצוע הוראה

פלאפון

מייל

 45ברזני ניר

054-2874102

מחנך ט' ,5לשון

rovskin@gmail.com

 46ברק מזל

050-8613021

תנ"ך

Mazal.barak23@gmail.com

 47ברשח רעות

052-8455200

רכזת היסטוריה חט"ע

Reut.raanan@gmail.com

 48בשירי איריס

050-6728840

לשון

irisbashiri@gmail.com

 49גואטה שמחה

050-6336234

מחנכת י"ב ,8רכזת ביולוגיה

Gwetasim42@gmail.com

 50גבאי אביבה

050-7438294

אנגלית

aviva_ga@walla.com

 51גבריאל זוהר

050-5922798

מחנכת ז' ,6ערבית

zohargav@gmail.com

 52גור עדי

052-5635998

סגן חינוך חברתי ,מחנך יא ,7חנ"ג

adi@danciger-school.com

 53גלס אלישבע

050-3320704

ספרות

glass.elisheva@gmail.com

 54גלעד בני

054-4850008

Bgilad42@gmail.com

 55גנדלסמן מרק

052-4286701

מחשבים

mark.gandel@gmail.com

 56גרובס איציק

050-6795167

רכז שכבת ט' ,מחנך ט' ,8הסטוריה

itzik@danciger-school.com

 57גרנות רונה

054-5355410

מחנכת ח' ,6מדעים

ronakros@gamil.com

 58דאב דוד )דייב(

050-3232390

אנגלית

david.dubb@gmail.com

 59דגני יותם

054-7704098

אנגלית ,רכז ביטחון

yotamdegani@gmail.com

 60דדון אורלי

052-2826025

מחנכת י' ,3מתמטיקה

Dadon0r4@gmail.com

 61דוארי מירי

050-2548878

אנגלית

Mirid55@walla.com

 62דוידזאדה כחלון עדי 050-6694906

מחנכת י' ,9מתמטיקה

Tovtov83@gmail.com

052-6409417
 63דומיניק בן שמחון סמדר

תנ"ך

smadar.bs@gmail.com

 64דיין דורין

052-5608230

מחנכת ז' ,2לשון

Dorindayan164@walla.com

 65הגלעדי תום

052-2448965

חל"ת

tomhughesgames@gmail.com

 66הרצוג קידר רעות

050-7382611

reutkeidar@gmail.com

 67וגנר אבינועם

053-3324062

פיזיקה ,מדעים ,ביוטכנולוגיה

Vn71632@walla.com

 68וולפין איריס

050-2425103

אנגלית

iriswolfin@gmail.com

 69וידל )סקורי( מיכל

050-6711164

רכזת תקשורת

mikbik@walla.com

 70ויילר אדם

-

היסטוריה ,אזרחות ופילוסופיה

adamanat@hotmail.com

 71ולדמן מיכל

052-6176528

תנ"ך

mechalyairwal@gmail.com

 72זבין יעקב

054-4625131

מתמטיקה

natzevin@gmail.com

 73זמירי עדי

050-6466655

מדעים

Adizamiri13@gmail.com

 74זפרני ליאת

052-3417366

סגנית חט"ב ,מחנכת ז' ,7מדעים

liat@danciger-school.com

 75חדד אמיר

052-6900738

מחנך י"א ,5חנ"ג

Amirhadad7@gmail.com

 76חדד-דיין שני

052-8335750

רכזת חינוך מיוחד

Shanishimi3@walla.co.il

 77חותם מיכל

050-6587004

מחנכת י' ,6תקשורת

michalchotam@gmail.com

 78חזיזה דריה

050-8344648

מחנכת ט' ,10חינוך מיוחד

dariabiss@gmail.com

 79חטיב ג'אסן

052-7541862

רכז כימיה

gassankh@walla.co.il

 80חכמון חלי

050-4945130

מחנכת ז' ,8גיאוגרפיה

heli10001@walla.com

 81חליווה רחל

050-9226276

מתמטיקה

rachelh6@walla.com

 82חמו טובה

052-7037101

אנגלית

tova.hemo@gmail.com

 83חסד אסף

054-2233476

רכז מוגנות ,רכז חינוך חברתי ,עזריאלי

assafh@sulam.co.il

 84חתואל אתי

052-6801037

מתמטיקה

Eti31362@gmail.com

 85טל חגי

054-7955210

רכז תקשורת מעשית

hagaiski@gmail.com

 86טורג'מן שוש

052-8309005

כח אדם

shoshtur@danciger-school.com

 87יאיר מוטי

052-3864688

מתמטיקה

motimatika@gmail.com

 88יום-טוב מיכל

052-8088236

רכזת ליקויי למידה

micheleyom@gmail.com

 89יוסף חי כוכי

052-6309027

רכזת ספרות חט"ב

cochiyh@walla.com

מס

פלאפון

שם המורה

מייל

מקצוע הוראה

 90יל חזי

052-5793930

תיאטרון ואומנות

heziy9@walla.com

 91ינון רן

054-5986389

תקשורת מעשית

Rani.yanon@gmail.com

 92כהן אבידן שרית

052-6980555

מחנכת י"א ,6מתמטיקה

Saritav1@gmail.com

 93כהן אורית

054-7830095

רכזת ניהול עסקי ,רכזת ש .פרטניות

orit970@walla.com

 94כהן אתי

050-7798718

רכזת שכבת ז' ,מחנכת ז' ,1חנ"מ

eticohen93@gmail.com

 95כהן מזל

050-4889027

מחנכת י"ב ,1חינוך מיוחד

mazalcoh1@gmail.com

 96כהן ספיר

050-2546474

מ"מ סיון שמחאי חינוך ח'10

sapir1472@walla.com

 97כהנים אוחנה לילך

052-3052100

אנגלית

ravivgal@bezeqint.net

 98כחילה לויטס הדס

052-8760961

יועצת

hadasika@gmail.com

 99כרמון סימה

054-4360892

מחנכת י"ב ,7רכזת גיאוגרפיה

simaca@walla.com

 100לב גלית

054-4937173

Levgalit18@gmail.com
מחנכת ח' ,9רכזת מתמטיקה חט"ב ,סגנית שנייה חט

 101לוין אינה

054-5200822

מתמטיקה

innalevin21@gmail.com

 102לוי אולגה

052-5453202

מוסיקה

Olga99001@gmail.com

 103לוי עינב

050-5438065

חל"ת

einavel5@walla.co.il

 104לנצ'ינסקי לירון

052-2552112

מחנך י"ב4

lironlanch@gmail.com

 105מאירי רויטל

050-6402435

תקשורת

meirirevital@gmail.com

 106מויאל כהן שירי

052-3114013

מתמטיקה

234shiri@gmail.com

 107מועלם מגי

050-8675084

רכזת ביוטכנולוגיה

magimua@gmail.com

מדעים

Miri41she@netvision.net.il

 109מלאכי חנן

050-6848844

של"ח

Hanan.malchi@gmail.com

 110מלכה דניאל

054-9912312

חנ"ג

Malka867@gmail.com

 111מלך נטע

054-4693884

מחנכת ט' ,1חנ"מ ומרכז תמיכה

netarubin9@gmail.com

 112מלמד רותי

053-2842201

יועצת  -שבתון

ruthieme@gmail.com

 113מניר אתי

054-5540704

אנגלית

ettieswim@gmail.com

 114מנצור שיבולת

052-2410434

פסיכולוגית בית הספר

048247616@bezeqint.net

 115מרקוביץ שירי

052-4575580

לשון

Shirimar269@gmail.com

 116נבון אופיר

052-2703705

סגן פדגוגי ,מחנך י' ,8מתמטיקה

onavon@gmail.com

 117נגר סימונה

052-8761829

מחנכת י"א ,4ספרות

simonan10@gmail.com

 118נגר רוית

050-4414040

מחנכת ט' ,7ספרות ,לשון

nagaravit@gmail.com

 119נדב מרצי

050-2408886

תקשורת ,ניהול עסקי

Merci36@bezeqint.net

 120נוסבאום אתי

052-8731084

עיצוב גרפי

E0528731084@gmail.com

 121נחום-ארצי לבנת

054-7948787

מחנכת ח' ,1חינוך מיוחד

livnatartzi@gmail.com

 108מושקוביץ שלם מירי 052-8113034

 122נמור פאדי

054-7445958

רכז לתלמידי צד"ל

Fadi193@walla.com

 123סגול עירית

052-2486836

יועצת בית בוגר יא'-יב'

Sagol13@gmail.com

 124סויסה חיים

052-8918007

מחנך ח' ,4מתמטיקה

swhaim@gmail.com

 125סלמה רחל

052-3791686

של"ח ,רכזת טיולים

Magnezi1970@gmail.com

 126סמואל מורן

052-2858413

מחנכת ט' , 2חינוך מיוחד

moris101@hotmail.com

 127עזרן גלית

050-5555508

סייעת חינוך מיוחד

imrigalit@walla.com

 128עמר שירן

052-5634942

סייעת חנ"מ

-----------------------

 129עמרם חנה

050-5654358

מתמטיקה

hana-amram@bezeqint.net

 130עסאף גריס

050-2581257

ערבית

g_a_power@hotmail.com

 131עפר בן-שושן מיכל

050-4008890

מרכז תמיכה

Michalofer61@gmail.com

 132פוזנר זאב

-

מתמטיקה

volo20@gmail.com

 133פלג חנה

050-5778903

לשון

hana1777@walla.co.il

 134פרוחי רויטל

050-2749755

מחנכת י"א ,1חינוך מיוחד

revitalfaruhi@gmail.com

מס

שם המורה

פלאפון

מייל

מקצוע הוראה

 135פרי שלמי

050-5998946

מתמטיקה

shlomip@thlhai.co.il

 136פרידקין מאיה

050-8626322

מתמטיקה

maya.fridkin@gmail.com

 137פרץ תמר

050-6978575

מחנכת י"ב , 5חנ"ג

Dayan_tamar@walla.com

 138ציטרון שוורץ רונית

050-7807026

מחנכת ט' ,9רכזת לשון חט"ב

ronit_cit@walla.com

 139צינוביץ אדריאן

052-3791675

אנגלית

edrienne@danciger-school.com

 140צרפתי רן

050-7803524

רכז שכבת י"ב ,מחנך י"ב ,6ג"ג

rantz69@gmail.com

 141קדושים אלמוג

052-4789973

מחנכת ז' ,4חנ"ג

Almogshuler13@gmail.com

 142קינן דליה

050-2055462

לשון  -חל"ת

daliakeinan@gmail.com

 143קוזיקרו תמי

050-7779222

מחנכת ט' ,6לשון

tamicojo@gmail.com

 144קור מאיר

052-5270500

מחנך י"ב ,9רכז פיסיקה

meirkor@yahoo.com

 145קלדררו הילה

050-3278775

רכזת חדר ספרים

Hilakal58@gmail.com

 146קריספיל אביבה

050-8616615

חינוך גופני

Aviva015@gmail.com

 147רבינו מיכל

050-8316781

רכזת אנגלית חט"ב

michalra3@gmail.com

 148רודן יהודית

054-4797490

יועצת שכבת ח'

Judiro13@gmail.com

 149רחמקין אתי

054-7488437

ספרות

etti_r1@netvision.net.il

 150רוט ויטל

050-3609555

מנהלת בית צעיר ,מדעים

vital@danciger-school.com

 151ריאטי גדעון

052-3666686

מחנך י"א ,3הסטוריה

Gidon42@gmail.com

 152רייכנטל שוש

052-8353346

מחנכת ח' ,8רכזת מתמטיקה בית צעיר

shry@walla.co.il

 153ריקלין דוד רעות

050-2205525

תקשורת

Reutdavid3105@gmail.com

 154רכניץ ישי

058-5348027

מחשבת ישראל ,היסטוריה

yishaire@gmail.com

 155שוהם טל

050-7766037

הסטורה ,רכז חינוך חברתי

talshoha@gmail.com

 156שושן ליאת

052-3484691

רכזת מרכז תמיכה

liatnnosrh@walla.com

 157שחר אביבה

054-6806850

מתמטיקה

aviva@danciger-school.com

 158שטילמן ליאת

050-3228239

מחנכת י' ,1חנ"מ

sliati@gmail.com

 159שטרן רני

050-2425108

ביולוגיה ,מתכלל חינוך ערכי ומנהל אשכולות פיסRani.danciger@gmail.com

 160שלי קארין

054-4508923

מתמטיקה ,פיסיקה ,מוט"ב

karin.shelli@gmail.com

 161שלנגר דובי

052-2617092

חינוך גופני  +רכז מערכת

Shdov22@gmail.com

 162שלזינגר זיו

052-4343639

רכז שכבת י' ,מחנך י' ,7אנגלית

Zivsc13@gmail.com

 163שמחאי סיוון

052-2668030

מחנכת ח' \10חינוך מיוחד

jiljolim@walla.com

 164שרייר צבי

055-6657164

מחשבת ישראל  ,אזרחות

tzvicomp@gmail.com

 165שרייר עידית

053-9987194

מרכז תמיכה

iditadaya1@gmail.com

 166תורג'מן מאיה

052-4243354

תנ"ך

liortur@walla.co.il

