
 
בית הספרשם   

 
בית הספר מנהל/ת שם מנהל/ת  מזכירות בית הספר טלפון כתובת  מסלול  

 כנפי אבירים
 

 ממ"ד
 

24שבזי   9439178 
yael488@gmail.com 
 

 abiryak@gmail.com שי עובדיה

גולדברגלאה -אומנויות 6הסנפיר  מ"מ   6997188 
banai.goldberg@gmail.com 
 

 רונית הראל
Roncha6@walla.com 
Goldberg.yavne@gmail.com 

מדעים וטכנולוגיה -איינשטיין  
 

9הצדף  מ"מ  6354068 einsteinyavne@gmail.com דקלה שגיא Diklasagi75@gmail.com 

יצחק נבון -אקולוגי 2הנחשול  מ"מ   6119894 reutm2@gmail.co,m שוש גופשטיין Shoshgof123@gmail.com 

  -קריית חינוך גינסבורג
 שש שנתי

20האורן  מ"מ  
6943710  

 

Ginsburg20@gmail.com 
 

 טלי דרור
 

Tali.dror.ginsborg@gmail.com 
 

גינסבורג ית חינוךיקר  
 

 מ"מ
 

39אלון   
 

9437232 

 
Doriti2109@walla.com 
 
 

חט"ע-רינת אלמוג  
חט"ב-אריאלה כהן  

Rinatalmog15@gmail.com 
Arielamit1@gmail.com 

1חבלבל  ממ"ד אולפנת בנות  9332649 ulpenatyavne@gmail.com הילה כהן זאדה 
 
yizhila@gmail.com 
 

מפתן -ארזים  מ"מ 
393ת.ד.   

1ח. גבעתי   
9431145 
9437150 

ortal.arazim@gmail.com 
 

 Davidii8661@gmail.com דוידי איציק

20החרוב  חנ"מ אופקים  
08-6183909 
08-6178545 

 דקלה אסרף 

 
Diklaaz@gmail.com 
ofakim.yavne@gmail.com 
 

68שידלובסקי ת"ד  אורט תעשייתי אורמת  9421746 
ShulaB2@admin.ort.org.il 
 

 mirik@admin.ort.org.il מירי קובלסקי

 
 בנות לאה

 
 עצמאי

8פאראן   6742626 
bnotlea@bnotlea.com 
 

 ronit@bnotlea.com רונית כהן

 ביאליק
 מ"מ

 
1בוכריס   9437116 Mazalevy2906@gmail.com דליה גבריאלי Daliagavriely3@gmail.com 

 בן גוריון
 מ"מ

 
13הנשר   9437533 

pninah@bg.edum.org.il 
 

 Bg_1@zahav.net.il ניצה כהן

 דמוקרטי
 מ"מ

 
12שד הציונות   מירב קביצון  6185968 

meiravkabizon@gmail.com 
 

21דרור  ממ"ד יחידני  9437329 
Yehidani@gmail.com 
 

 שני ברזילי
shanibarzilai1@gmail.com 

 

4הדייגים  מ"מ יצחק רבין  6218171 
liron.m@rabinyavne.org 
 

 einat@rabinyavne.org עינת פוטרמן

16חרוב  מ"מ מעיין  9421880 Miritonc3511@gmail.com רננה אשתר renana.ashtar@gmail.com 

 מרחבים
 מ"מ

 
14 שד' הציונות  6907861 merhavimyavne@gmail.com טליה בולליס 

tulikb1@gmail.com 
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6הדוגית  מ"מ יצחק נבון  6184082 navonhsc@gmail.com 'אורנית שני גדג 
ornitshani@gmail.com 
 
 

20הערבה  ממ"ד נעם  9437231 Noamyavne1@gmail.com עובדיה מאנע Noamyavne1@gmail.com 

תורני ממ"ד נריה 1חבלבל    
9421763 
9437288 

ovadya000@walla.com 
 

 motiaharon@gmail.com מוטי אהרון

4גלבוע  עצמאי סיני בנים  9320101 
413120@chatz.org.il 
sinays@015.net.il 
 

 a052711041@gmail.com עוזיאל בשארי

4גלבוע  עצמאי סיני בנות  9301525 
sinaybanot@walla.com 
 

 sinaybanot@walla.com שרה ישראלי

 
 פרדס צפוני

 
 מ"מ

 

 
1פטל   

9421742 
9426292 

pardeszfoni@gmail.com  
צדוק מירה  

Miratz16@gmail.com 

12שד' הציונות  מ"מ עתידים  סמדר דורות  6835270 
dorotsmadar@gmail.com 
 

 רמות ויצמן
 מ"מ

 
1שד' ירושלים   9438725 

rvizman10@gmail.com 
 

 ramotv@gmail.com עמליה סויסה

חמד חדש-רמב"ם 41הסירה  ממ"ד   9378737 
ofraber@walla.co.il 
 

 itaysivi@gmail.com סיון שער

6הלילך  עצמאי ש"ס אור דוד  בן ציון מזוז  6592165 
Ody5701212@gmail.com 
 

39אלון  מ"מ אשכול פיס  9322184 
carmelassor@gmail.com 
 

 אורנה אסולין
Ornaaa3@gmail.com 
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