
 

 פ"אתש "חוט השני" מבנה ארגוני 

 

 מורים מקצועיים מחנכות בעלי תפקידים

לנה רחמילביץ' - מנהלת : -בית א'רכזת  אי  ב'
 כרמית מאיר

 אנגלית:
 אביבה אזולאי

 אפרת עלימה
 חן קרמניצר

 אדווה פרי  -1א' אתי חן - סגנית
י )רחלי( קושניר  – יועצת   לל

י -1ב' יעל צדוק – שפה מנהלת תחום  מדעים: הילה אלונ
יח  אורפז אלמל

 סקירובדסמי עדי 
 תמר ולטפרייד

ו - מתמטיקה מנהלת תחום  כרמית מאיר -2ב' אסנת זי
ת מנהלת תחום לאי - אנגלי  נתלי גולדמן קשי-3'ב אביבה אזו
   - מדעים מנהלת תחום

   אביבה אזולאי –מנהלת תחום פדגוגיה 
: -רכזת בית ג' חן שוימר - פרט מנהלת תחום  ד'

לנה זנו  אי
 מתמטיקה:
ו  אסנת זי

 
 כרמית מאיר - רכזת זה"ב

ן ימן - רכזת ביטחו ן -1ג' יעל נו  הדס ויסו
ולים  איטל בגה-2ג' בתי אוסקר - רכזת טי

ו  -1'ד אדווה פרי– רכזת סל תרבות לנה זנ  אי
ילך  - רכזת חברתית   ברית:ע ןרפז אלמליחא -2ד' שגיא שבתל

 יעל צדוק
 עדנה חן

 

  מירי שמאי - רכזת תקשוב
וחדים לוז - רכזת צרכים מי   גלית אי

: -רכזת בית ה'  עדי סמידוברסקי – רכזת גמלאים '  ו
 בתי אוסקר סמוראי

 מירי שמאי -1ה' מירי שמאי – רכזת אמירים
יעות לוב: סמידוברסקיעדי  -2ה' אבישג עמר - רכזת סי   מורות שי

לוז  גלית אי
 אבישג עמר

ן - פסיכולוג ביה"ס י  חן שוימר -3ה' עידן ריבשטי
 '   אתי חן -1ו
 '  חינוך מיוחד: יעל לקיה -2ו

 קשי-נתלי גולדמן
 יעל לקיה

' מנהלה  אביבה אזולאי  -3ו
 בתי אוסקר סמוראי-4'ו בר פינסטרה - גזברית
י מור - מזכירה ות:  רחל י ו  אמנ

 אילנה זנו-דרמה
ימר-עיצוב גרפי  חן שו

 לילך שגיא שבת-מחול
ות  אביטל אופק-אמנ

  ניסים חג'ג' - אב בית

  סבחה אבו גאנם - אם בית

ומי  – אב בית משלים  וות אמירים:צ בונןשל

 מירי שמאי
ו  אסנת זי

 לילך שגיא שבת

י - ספרנית נ  יעל עי
 בן חיים מקרביץארי  –שומר 
 חינוך גופני: חוולטמרדכי  –שומר 

נוימן  יעל 
לה ונדר קורצ'  קאהי

 

 

 


