טבלת דרכי התקשרות לשנה"ל תשע"ו  -בי"ס בית אור
 בפנייה במייל יש לציין את נושא הפנייה ,שם התלמיד והכיתה .
שם המורה

תפקיד

אביבה שלומי

מתמטיקה
מחנכת ו'3

אביטל בן-דוד

פסיכולוגית
ביה"ס

טלפון בבית טלפון נייד
08-9340871

050-9340871
17:00-20:00

מייל
shaviva@netvision.net.il

08-6993030

אבישג וואנו

עברית  /היסטוריה,
מחנכת ז'1

054-7333283

avishag2012@gmail.com

אווה סולומון

אנגלית

054-725-0372

evasolomon6@gmail.com

אוריאנה רגב

גיאוגרפיה /
תנך

052-2963498

regevor@bezeqint.net

אורית עמית

מדעים

054-5649683 08-9412283

oritamit@gmail.com

אורנה גוטמן-עדני

עידוד קריאה

אורנה משה

עברית,
מחנכת ד'2

איילת מועלם

חינוך מיוחד

nissoa@bezeqint.net
ornamoshe3@walla.co.il
052-8841112

ayeletmoalem@walla.com

שם המורה

תפקיד

טלפון בבית טלפון נייד

מייל

אינגה פיין

עברית/חשבון
מחנכת ב'2

054-9846868

ingafine@walla.co.il

אפרת זמין

תרבות ישראל/
עברית,
מחנכת ו'2

052-3800708

zeevik20@zahav.net.il
efratzamin@gmail.com

אתי אור

אנגלית

052-2292599

אפרת הרשקוביץ

מחנכת ג'2

גליליה דנקנר

מוסיקה

גלית אידן

עברית/חשבון
מחנכת ג'2

054-7568158

דינה רומם

מוסיקה

052-2700679

דפנה יזהר

עברית/חשבון,
מחנכת ב'1

דר גולדמן

גיאוגרפיה

הדס אילוז סלמן

עברית,
מחנכת ג'4

הילה גורן-שמיר

אומנות

הדר יעקובי-חסיד

מדעים

050-2332558 077-4005611

Efrat0228h@gmail.com
gliliah@dankner.org

08-9450632

dafnaizhar73@walla.com
054-4726431
hadas.mora@gmail.com
054-2383217

hila_s1@walla.co.il

שם המורה

תפקיד

זיוהחן לובשבסקי

עברית

חני ריגר

יועצת ו-ח

טלי אוברסט

תרפיסטית

טלי אלקבץ

חינוך גופני

יפעת כהן

חינוך גופני,
מחנכת ה'1

מור אלתר-לב

מתמטיקה,
מחנכת ד'1

מורן אהרון

עברית  /חשבון

מזכירות בית ספר

טלפון בבית טלפון נייד

מייל

052-2710341
08-8591218
050-4435522
050-7221267
052-3531731

talibnaya@hotmail.com
Yifat37@gmail.com
moralterlev@gmail.com
morani41@gmail.com

08-8591218

מיכל טל

עברית  /מדעים
מחנכת ו'1

054-4913375

talmichal@walla.com

מעיין אזולאי

חינוך גופני

052-3981301

Maayan_az8@walla.com

מעיין זסלבר

מדעים,
מחנכת ח'3

052-2381048

nz.maayan@gmail.com

מתי אשכנזי

מתמטיקה

052-5542727

mateymora@walla.com

שם המורה

תפקיד

סגלית אדלר

מתמטיקה,
מחנכת ז'2

סגלית זיגדון

חינוך מיוחד/שילוב,
מחנכת ו'4

טלפון בבית טלפון נייד
050-9562538

מייל
adlerfamily@012.net.il

בשעות 17:00-21:00

sigal204@gmail.com

סיגי כהן

עברית  /חשבון,
מחנכת א'3

050-7501573

sigi341@gmail.com

סילבי קיסלניק

מתמטיקה,
מחנכת ה'3

054-4491223

kiss@zahav.net.il

סילביה להט

אנגלית

054-7350174

סיסי לוי

עברית  /חשבון
מחנכת ב'3

052-4349033

סמדר כהן

אנגלית

ענת גור

יועצת א-ה

sisilevy@gmail.com
cohensmadar10@gmail.com

08-8591218

ענת מדגאר

מתמטיקה,
מחנכת ה'4

052-2654170

anatmadgar@gmail.com

ענת שמעוני

אומנות

054-4794005

shiana47@gmail.com

עפרה אורטז

מדעים,
מחנכת ג'1

ofraortz3@walla.com

שם המורה

תפקיד

ענבל שמש

מחנכת כיתת
תקשורת

פאני יוניש

מתמטיקה

טלפון בבית טלפון נייד

מייל

052-3258146
08-8699128

צילה שמילוביץ

עברית  /חשבון
מחנכת א'2

054-2690199

zil24@013.net

קטי ניסים

שילוב

054-6202043

knessim@bezeqint.net

רוזין זיו

אנגלית ,מחנכת ה'2

054-2172430

rozingabay@yahoo.com

רויטל ג'רסי

מתמטיקה,
מחנכת ח'1

052-8594949

gerassir@gmail.com

רויטל כרמלי

עברית,
מחנכת ד'3

רוית ריסלינג

עברית  /חשבון
מחנכת א'1

רונית שרוני

ספרות  /עברית
מחנכת ז'3

1rivi@walla.com
077-3204470

rislingravit@gmail.com
ronitamar.sharoni@gmail.com 052-4690289
ימים א'-ה' בין השעות
20:30-22:00

ריטה פרלשטיין

מוסיקה

050-7911781

Margaritaperl15@gmail.com

ריקי בסון

חינוך גופני

052-2340179

riceybasson@gmail.com

טלפון בבית טלפון נייד

שם המורה

תפקיד

רעיה קמרי

עברית  /תנך

רונן טל

מתמטיקה

שבי ערבה

אמנות

שושי הרטשטיין

ערבית,
מחנכת ח'2

08-9417321

שני

רכזת פרויקט
בי"ס מנגן

08-9352835

שלומית רצון

עברית  /שילוב

שרלה גרוטס

תרפיסטית

תמר דוד

ספרות

תמר שמר

מורת שילוב

דר גולדמן

מורה לג"ג
ותנ"ך

מייל
moraaya10@gmail.com

052-6491124

shevia898@gmail.com

050-5730380

familyhe@netvision.net.il
ul_muzik@gbrener.org.il
shlomitmora2@gmail.com

050-3000763

Saragro9@gmail.com
tzd@zahav.net.il

08-8608648

058-4733850

Temi10@walla.com

054-4726431

Hobbit_il@yahoo.com

קטי ניסים

knessim@bezeqint.net

קפלה מיה

kapla10@012.net.il

רונן טל

Ronental41@gmail.com

