מבנה ארגוני תשע"ט
מחנכ/ת

מורים
מקצועיים

בעלי תפקידים

רכזת בית א'  -ב'  -רחלי ביטון
א  - 1הילה אלוני
א  - 2רחלי ביטון
ב  – 1כרמית מאיר
ב  – 2אדווה פרי

אנגלית
אביבה אזולאי
טלי קורן קטן
אפרת עלימה
מדעים
כוכי פרל
שרונה אהרוני
שלומית מזוז
מתמטיקה
אסנת זיו
אתי חן
איטל בגה
הדס ויסון

ד  – 4טלי קורן קטן

רכזת חברתית – לילך שגיא שבת
עפרה דנן
רכזת תקשוב – הילה אלוני
בתי אוסקר
רכזת צרכים מיוחדים – גלית אילוז
הילה אלוני
רכזת גמלאים – שירה בטאט
עברית
רכזת אמירים – חן שוימר
יעל נעים
רכזת סייעות – אבישג עמר
שירה בטאט
פסיכולוג ביה"ס – עידן ריבשטיין
חן שוימר
מנהלה
רחלי ביטון
גזברית – אור עלימה  +טלי וויצמן
ליטל מלכה
מזכירה – רחלי מור
מירי שמאי
אב בית – ניסים חג'ג'
עדנה חן
אם בית – סבחה אבו גאנם
כרמית מאיר
אב בית משלים – רונ ן שאול
אדווה פרי
מורות שילוב
חנ"מ
נתלי קאשי גולדמן גלית אילוז
אבישג עמר
ספרנית
יעל עייני

רכזת בית ג'  -ד'  -הדס ויסון
ג  – 1עפרה דנן
ג  – 2איטל בגה
ג  – 3אילנה זנו
ד  – 1שירה בטאט
ד  – 2נתלי קאשי גולדמן
ד  – 3הדס ויסון

רכזת בית ה'  -ו'  -אביבה אזולאי
ה  – 1יעל נעים
ה  – 2חן עדנה
ה  – 3שוימר חן
ו  – 1מירי שמאי
ו  – 2אביבה אזולאי
ו  – 3אתי חן

אמנויות
דרמה  /אומנות דיגיטלי ת – חן שוימר
מחול  -לילך שגיא שבת
אמנות  -אורלי פינקל
מוסיקה – אריאלה אסא
חנ"ג
יעל נוימן
הילה ונדר קורצ'אק

מנהלת – אילנה רחמילביץ'
סגנית – אתי חן
יועצת – תמי רוט
רכזת שפה – יעל נעים
רכזת מתמטיקה – אסנת זיו
רכזת אנגלית – אביבה אזולאי
רכזת מדעים – כוכי פרל
רכזת פרט – הדס ויסון
רכזת תרבות ישראל  -מירי שמאי
רכזת זה"ב  -כרמית מאיר
רכזת ביטחון – יעל נוימן
רכזת טיולים – בתי אוסקר
רכזת סל תרבות – חסרה

