בית ספר "בראשית"  -הנהגה בית ספרית תשע"ו
כיתה שם
א'1
א'7

ב'1

ב'7

ג'1
ג'7

ד'1

ד'7

ה'1
ה'7

ו'

ז'1

ז'7

ח'

ישוב

נייד

תל-נוף 050-5570255
בלושטין אורלי
055-7725552
ב"א
זינס ינאי
תל-נוף 050-2420255
ברקאי רחלי
ק .שילר 055-0222720
עמיחי נועה
057-0007111
גיבתון
שורר מרינה
050-2517110
ב"א
לזינגר אבי
050-2151222
ב”א
לשנר מירית
057-2522710
ב”א
וחניש סיגלית
055-7175471
ב”א
דפנא לימור
057-0145004
ב”א
שריר עודד
055-7755112
ב”א
שטל אילנה
057-0120725
ב”א
פיינגרש גילאת
050-0407751
גיבתון
אדדי עלין
057-2255202
ב”א
ריבנר לילך
057-5205121
ב”א
קליינברט עדי
055-5002105
ב”א
מוסיוב ליאת
050-2207404
ב”א
סבן רונית
תל נוף 050-2042422
זילברג תמר
ק .שילר 050-5204252
ברקן אופיר
050-0020242
ב”א
בוני יגל
055-7525155
ב”א
טולדנו יונתן
שטדלר בקרמן מיכל תל נוף 050-2072522
055-4777704
ב”א
לורנס ארז
050-5057275
ב”א
ניר רונית
050-0514222
ב”א
לוי רבינוביץ טל
055-5775552
ב”א
רשף רועי
057-0012700
ב”א
חן כהנוביץ'
057-7522155
ב”א
סעדון עינב
057-2044744
גיבתון
בר יעל
055-5255257
ב”א
גלילי נועה
057-5205050
ב”א
בונן רותם
תל-נוף 057-5250052
ברלב מאיה
055-7525155
ב”א
אזואלוס מוטי
055-4441012
ב”א
שריר ורד
050-2205147
ב”א
שניידר לימור
057-4720241
ב”א
לוי עופר
055-0252555
ב”א
טולדנו גלית
057-0770470
ב”א
רוקוטניץ נעמי
052-2250505
ב”א
מלר טל
050-2220750
ב”א
ברנדה נורית
055-2022527
ב”א
פלומפ לילך
057-5224254
ב”א
ורשבסקי סמדר
057-7242751
ב”א
לוי נורית

צוות

דוא"ל

תרבות
orlynetter@gmail.com
yguthi@gmail.com
rachelibarkai@gmail.com
בטחון ובטיחות
noa.amihai@gmail.com
marina.zel@gmail.com
avi_laz@012.net.il
תרבות  +תל"ן
eranlesh1@walla.co.il
חטיבה בוגרת
sigwa@bezeqint.net
ר"צ – תל"ן
daniellimor@gmail.com
odeds@amdocs.com
ilanishtal@gmail.com
מהות ומיצוב
gatf12@gmail.com
מהות ומיצוב
aline.addadi@gmail.com
בטחון ובטיחות
lilach@opt-imaging.com
guradi@zahav.net.il
eitanli@yahoo.com
nofarsab@bezeqint.net
תרבות
tamarsilberg@gmail.com
kolboshiller@walla.co.il
ר"צ  -בטחון ובטיחות
mbony32@gmail.com
מהות ומיצוב
mr.toledano@gmail.com
תרבות
Michal.s.bekerman@gmail.com
ר"צ – מהות ומיצוב
Erez.lorens@gmail.com
חטיבה בוגרת
Ronit-nir@012.net.il
מהות ומיצוב
omerabino@gmail.com
מהות ומיצוב
roeereshef@gmail.com
kahanovitch@gmail.com
מהות ומיצוב
einav.peretz@adama.com
מהות ומיצוב
yaelot1@gmail.com
מהות ומיצוב
galilinoa1@gmail.com
תל"ן  +ר"צ – תרבות
rotem@renuar.co.il
מהות ומיצוב  +חט' בוגרת
mayabarlev73@gmail.com
motia76@gmail.com
חטיבה בוגרת
vsharir@012.net.il
חטיבה בוגרת
limor21269@gmail.com
בוגרת
ר"צ – חטיבה
ofemi@012.net.il
Galit.inbart@gmail.com
מהות ומיצוב  +חט' בוגרת
naomirokotnitz@gmail.com
חטיבה בוגרת
tal_m2@netvision.net.il
תרבות (טיולים)  +חט' בוגרת
miola@zahav.net.il
תל"ן
lilachpl@bezeqint.net
smadar5@012.net.il
חטיבה בוגרת
nuralevy@gmail.com

