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שם
אביטל כרמי

מקצוע
חינוך ,חנ"ג מגמה ,חנוך גופני ,טהרת המשפח ,פ"ש ,פיזיולוגיה,

טלפון נייד
0545655766

אורלי דניאל

תנך

0507239859

אורנית פרץ

מורת אל"ה

0544323584

אושרית רחל אזריה

חינוך גופני

0508720046

איילת קדם

מתמטיקה

0526928527

אסתר לוי

מתמטיקה

0526139766

אריה גברא

חינוך ,מחשבת ,תושב"ע

0547002124

בן לולו חני חנה

אנגלית,

0522767642

דרבה אדגך

אמהרית

0525688518

דרורה זנדני

לשון ,ספרות ,עברית אולפן מתקדם,

0523969591

הדס כהן

היסטוריה ,חינוך ,טהרת המשפחה ,ספרות ,פ"ש ,תושב"ע

0526955945

הדר רוזנשטיין

עיצוב גרפי,

0545684293

חן פיקסלר

חינוך ,טהרת המשפחה ,לשון

05462162021

לאה חדידה

אנגלית ,העשרה אינסטרומנטלית ,נביא ,תורה

0543754949

מוריה שטרית

חינוך ,טהרת המשפחה ,תושב"ע

0543344985

מיה רחל פרי

ביולוגיה ,מדעים

0524485766

מיכל לוי

היסטוריה

0544573237

מירי אורלב

אומנות בתנ"ך ,חינוך ,טהרת המשפחה ,ספרות ,פ"ש , ,תנך

0546202242

מלכה דוד

גאוגרפיה ,העשרה אינסטרומנטלית ,לשון ,נביא ,תורה

0502090200

נחמה רז

לבורנטית

ניב פייג

אגרו-אקולוגיה ,מדעים

0506478255

סיגלית שמואל

אנגלית ,סולמות

0526742050

סימי אוהב  -ציון

אזרחות ,היסטוריה

0547002028

סמדר עזר

לשון

035794601

עוזי יצחק

הלכה ,עברית ,תושב"ע ,תעבורה

0523482714

ענבל האס

מורת שילוב

0542613372

ענבר חייק

אנגלית

0547918328

פאני בוסקילה

חינוך ,חינוך גופני ,חנ"ג מגמה ,טהרת המשפחה ,פיזיולוגיה,

0547002046

רבקה בן שמחון

מתמטיקה

0548016562

רבקה רובינשטיין

תנך

0506740216

רויטל עוגן

טהרת המשפחה ,פסיכולוגיה ,תושב"ע ,

0504226449

רוצ'ס חנה

חינוך  ,מתמטיקה

0526106477

רינה סנואני

חינוך ,לשון ,עברית ,תושב"ע

0507436854

רעות מוסאי

מתמטיקה

0526351646

שני גיאת

מתמטיקה

0549987803

שרה אסולין

אנגלית

0509466731

שרה אסס

אומנות ,אנגלית ,הלכה ,חינוך ,נביא ,פ"ש ,תורה

0523934458

שרה מאירי

ספרות

0545745214

שרונה סעדיה

אזרחות ,חינוך ,טהרת המשפחה

0547002036

תמר מרציאנו

תנך

0527667359

88511934

הופק על ידי מערכת משו"ב ,הודפס על ידי רותי אטיאס  -תיכון גבעת וושינגטון  -בית רבן .חסוי עפי חוק הגנת
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