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 Wordקובץ   

 

 זטיבההעליונהבשנתהלימודיםתשע"מערךהתפקידיםבח

 

 קרן אדרי –מנהלת חטיבה עליונה 

 

 הנהלת שכבות חטיבה עליונה

 והארגוני. , החברתיהנהלת השכבות אחראית לתחום החינוכי

 ההנהלה  כוללת את: מנהלת חטיבה עליונה 

 מקשרות ויועצות השכבות                                  

 רכזת פדגוגית                     

 מקשרות חינוך חברתי                      

 אחראית  קשרי קהילה וגרעין "דרור"                      

 מלוות מורים חדשים                    

 

 ב"ישכבת 

 קדמי -חגית לוי  -  מקשרת

 שולמית כהן    -  יועצת

 7616760נטע שלום, טלפון:   – השכבהמזכירת 

 

http://www.kdror.co.il/file2017/stuff_12.doc
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 הנהלת מקשרי המקצועות

 מקצועי.-הנהלת הצוותים המקצועיים אחראית לתחום הלימודי

  רננה כליפא-  ההנהלה כוללת את: המידענית והאחראית על המרכז ללומד העצמאי

 המקשרים המקצועיים ו                                 

 

 

 בעלי תפקידים 

 

 עינת יאירי –טיולים  רכזת 

 עינת יאירי ועינת רוזנברגמקשרות חברתיות: 

 שלומית עצמון –ריכוז פדגוגי 

)מובילה בית ספרית למניעת אלימות ולמניעת   - אישית עורבות קהילתיתואחראית ממב"סית 

 עינת רוזנברג –השימוש בחומרים ממכרים( 

 כנרת שמואלי – רכזת חינוך מיוחד שש שנתי

 חגית בנט – וך מיוחד שש שנתייועצת חינ

 טלי מרום– אחראית תכנית מארג שש שנתי

  – אחראית קשרי חוץ

 חימוביץ ליאת פילין – רכזת כיתות שח"ר )מב"ר אתג"ר( 

 קלרמן אורן גלית -יועצת כיתות שח"ר

 אסתי שליו -רכזת התאמות

 עוז כהן -רכז שח"ק ירוק

 ראורית קלינג –אחראית תקשוב והאתר הבית ספרי 

 דורית אסולין – אחראית קשרי קהילה וגרעין דרור

 7616762חיה רוזנפלד,  טלפון:  –מזכירה של מנהלת חטיבה עליונה 

 7616764יאיר, טלפון:  -נירה כהן - בגרויות  על אחראיתמזכירה 

 7616760נטע שלום, טלפון :  – אחראית על נוכחות תלמידיםמזכירה 

 40-7616760לימור דמארי, טלפון:  –והפיס אחראית על הסעיםמזכירה 

 40- 7616702שולי שוהם, טלפון:  – מזכירה אחראית על תעודות ומשו"ב

 400-0241027זוהר אריה, טלפון :  –אחראי על הבניינים: אורן, ארז ואלון איש אחזקה 

 400-0241020אמיר רוזנר, טלפון:  – אחראי על הבניינים: ערבה ודולבאיש אחזקה 
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 מקצועיים מקשרים

 אזרחות ליאורה עינב מדעים)פיסיקה וכימיה( ענת פלדנקרייז

 אגט הימלהוך מוסיקה אורית אורבך

 

 אמנות פלסטית

 ועיצוב גרפי ממוחשב

 אנגלית ענת פינקלשטיין מחול אביגיל רובין

 ארץ ישראל שלמה שני מתמטיקה סימה קומרניצקי

 גיאוגרפיה ליאת אופק ספרדית דליה גונזלס

 היסטוריה עמית אור ספרות ית טולדוגל

 חינוך גופני אודי ג'רמון ערבית קרן אנפנג

 חינוך מיוחד כנרת שמואלי קולנוע דור טוקר

 לשון והבעה אסנת פיקהולץ תקשורת חנה אופיר

 מדעי החברה נילי אכברט תיאטרון פבלו זלצמן

 ביולוגיה בילי פרידמן תנ"ך  אורנה פדר

 מדעי המחשב לאה גבע תעבורתי חינוך דורית אסולין

 מדעי הסביבה חני צרפתי עיצוב חזותי שלומית עצמון

 

 שרון מאיק  -ליווי פדגוגי רבי מלל 

 שלומית עצמון  -ליווי פדגוגי  אמנויות 

 חגית לוי קדמי  - ליווי פדגוגי מדעים
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 מ ח נ כ י ם

 כיתות י"ב

 כיתה מחנך כיתה מחנך

 1'בי כהן עוז 8יב' שולמית כהן

 2'בי מרי רבינוביץ 9' בי עינת רוזנברג

 3'בי דליה גונזלס 11' בי אודי ג'רמון

 4'בי חגית יערי 11' בי מאיק-שרון נוי

 5' בי איילת יגר 13' בי ג'סיקה הרוש

 6' בי קדמי-חגית לוי  

 7' בי עינת יאירי  

 


