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  2614אלול, תשע"ו, אוגוסט  
 

 Wordקובץ 
 
 

 זמערך התפקידים בחטיבת הביניים בשנת הלימודים תשע"
 

 הנהלת חטיבת הביניים

 אחראית לתחום החינוכי, הלימודי והארגוניהנהלת חטיבת הביניים 

 ההנהלה כוללת את: 

 מירי גולן - מנהלת חטיבת ביניים

 ארזה מיה     - סגנית האחראית לתחום המנהלה

  קרינה ברכה ויעל יפת -רות האחראיות לתחום הלימודי מקש

 דור מליכסון  -  ערכי-חינוך חברתי רכז

                 מקשרי השכבות והיועצות

       טלי ימיניויעל יפת  - 'טשכבת 

  מירי גולן: באחריות

 

 הנהלת הצוותים המקצועיים

 מקצועי.-הנהלת הצוותים המקצועיים אחראית לתחום הלימודי

 והמידענית.  מקצועי-ת לתחום הלימודיואחראיה: מקשרי המקצועות, כוללת את ההנהלה

 אנגלית טלי סטרומזה  מתמטיקה                 רד טפר ו

 אזרחות עדו יהלום  ספרות רחלי שליפקה

 לשון והבעה שרי ליבי ערבית מנה את עתארוו'ת

 היסטוריה טלי גבע שילובים סופי מושקובסקי

 חינוך גופני אודי ג'רמון של"ח אבישג סגל

 חינוך מיוחד כנרת שמואלי תנ"ך ויהדות ורד קליר 
 ללימודי ארץ ישרא אירית קרסיק תרבות ישראל מאיה אוחנה

 מדעים פלדאושרה רוזנ מידענית  דורית מזרחי
 

  קרינה ברכה ויעל יפתבאחריות: 

http://www.kdror.co.il/file2017/stuff_9.doc
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 בעלי תפקידים נוספים

 חגית בנט - יועצת כיתות חינוך מיוחד

 דורית מזרחי -  המידענית והאחראית על המרכז ללומד העצמאי

 בירנבאוםאיתמר  - רכז טיולים

 אורית דולב  – רכזת סל תרבות

  אמיר ישראלי  -  בטחון רכז

                                                                                              רימונה גלברט  - רכזת בטחון

אלכס  -בית ספרית למניעת אלימות ולמניעת השימוש בחומרים ממכרים(  )מובילה תמב"סי

 בוקאי

 דורית אביעלי - מטמיעת פדגוגיה מתוקשבת

 הדר קורמן – רכזת מועצת תלמידים שכבת ט'

 אסתי שלו –רור( דמוחשב מדע ירכז מ)  מזכירה אחראית על המרפ"ד והמימ"ד

 תומר פרץ  - תמיכה טכנית ומחשוב

 טלי ליס                                                                                             -  אחראית על נוכחות תלמידים

         אורלי בר                                                                                                                      -  מזכירות

                                                                                                                         אילת מזרחי                  

 מזכירת מנהלת חטיבת ביניים  -רותי מלכה                    

 רחל בניסטי -לבורנטית  

 ענת פרג'ון                    

 אהרון בובליל  -ראי על הבניינים: רימון ושקד אח

 יוסי עוקבי -  דקל, תמר וברוש, אלה )כולל אודיטוריום אלה(: אחראי על הבניינים



 

______________________________________________________ 
  60-1413112פקס  60- 1413166-2 6641644מונד מיקוד -צומת דרור, דואר תל

E-mail: dror@kdror.co.il                           "אתר "דרורwww.kdror.co.il 
 666614סמל בית הספר 

 

-  3  - 

 

 מ ח נ כ י ם

 

 

 כיתות ט'
 

 אירית קרסיק – 0' ט דורית אביעלי – 6' ט הדר קורמן  – 1' ט

 שלומית מאיר – 16' ט שגיא קליה – 4' ט חלפון  –יעל רוזנר  – 2' ט

 מאיה אוחנה – 11' ט דמלה טייך  – 1' ט אדוה ששון  – 3' ט

 טם אריאליול – 12' ט אלכס בוקאי  – 6' ט אריאלה בכר – 6' ט

 


