
 מבנה ארגוני שש שנתי 

 מנהלת השש שנתי   - מיכל אפרתי

 עלומים מנהלת חט"ב  -קרן סנדק  

 צוות ניהול שש שנתי 

 מנהלת ורכזת תחום מנהיגות וקידום הישגים  סגנית   אופירה תם 

 מנהלת ורכזת תחום פרט ולוגיסטיקה  סגנית   עופרה פלדמן 

 חט"ע  –ואקלים  סגנית מנהלת לתחום מצויינות אורלי נחום 

 חט"ע  -סגנית מנהלת אחראית על מערכת השעות, כח אדם וסדירויות בית ספריות   שגית תמיר 

אליאורה  

 אוליאל 
 סגנית פדגוגית חט"ב 

 ממונה על המשאב האנושי  רבקה מנור 

 'רכזת שכבת ז מגי זוהר 

   'רכזת שכבת ח שרית מזרחי 

 'רכזת שכבת ט דליה פרץ 

 'רכזת שכבת י בתי פינקל 

 'רכזת שכבת יא שני גבאי 

 'רכזת שכבת יב אורה ספי 



שלומית  

 אלקובי 
  'יועצת ז' ח

 'ט  יועצת  מירב קיני 

מירב  

 טלישבסקי 
 'יועצת י

 'יועצת יא אורנה המר 

 'יועצת יב מיכל תמיר 

 חט"ב ב רכזת מעורבות חברתיתורכזת פדגוגית   כרמית דויטש 

 רכזת מערכת ובטחון בחט"ב  רבקה מנור 

למקה  עינת  

 שניצר  
 רכזת חברתית שש שנתית 

 בחט"ב ת חינוך חברתי רכז מיכל יצהרי 

 רכזת לקויות למידה ומנהלות פדגוגיות ורכזת כיתות מב"ר  עפרה פלדמן  

 : תפקידים נוספים

 ימית הגלילי  רבקה מנור,  בטחון 

 ברוריה שולדהויז  מנהלת אשכול הפיס ורכזת עתודה מדעית טכנולוגית בחט"ב

 רחל בן עמי  מרכזת עתודה מדעית טכנולוגית חט"ע 



  אופירה תם רכז בגרויות 

 :רכזי מקצועות

 חט"ע  חט"ב  מקצוע 

 דינה לוין  נלי מועלם  מתמטיקה 

 מאיה חברוני   רבקה מנור  עברית 

 אופירה תם  תמיר באום  אזרחות 

 אנגלית 
עליזה  

 אולסון 
 קליר איטלאנדר,מרינה אוביל 

 ביולוגיה/מדעים 
רביטל  

 אטינגר 
 יעל סמדג'ה

 אופיר קפלן  תמיר באום   גאוגרפיה 

 ברכה הורן  תמיר באום  הסטוריה 

 רחל בן עמי    הנדסת תכנה/מדעי המחשב 

 מחשוב 
אורנה  

 נמשיץ
 

 חינוך גופני 
אורית  

 חוברס 
 שחר שדה 

 דורית אולרשו    כימיה



 טלי גליקסברג    מדעי החברה 

 פיני שמילוביץ    בטחון ואיראן מודיעין 

 תמר עוז    מוזיקה 

 אורית צ'אושו  אשרת שטרן  ספרות 

 שרה שגיב  הילה בלאסן  ערבית 

 פיזיקה 
רביטל   

 אטינגר 
 סיגל צוריאל 

   מיכל עמר  הכלה והשתלבות 

 שחר שדה   חן עמיאל  רכז טיולים 

   אשרת שטרן  שפה על המפה 

 תנ"ך 
אורית   

 רוזנברג 
 עופרה פלדמן 

 אפרת ששון אל אני    תעבורה

 ענת תבור    תקשורת טלויזיה 

 אביהוד דנציגר    תקשורת רדיו 

 


