
תפקידמקצועאימיילשם מורה

מתמטיקה  yael.avigad@ld.amalnet.k12.ilאביגד יעל

מתמטיקה limor.avital@ld.amalnet.k12.ilאביטל לימור

ערבית, הוראה מתקנתmarina.aviram@ld.amalnet.k12.ilאבירם מימון מרינה

הוראה מתקנתinbar.adler@ld.amalnet.k12.ilאדלר ענבר

ר"רכזת מח, רכזת הסטוריההסטוריהmichal.ungar@ld.amalnet.k12.ilוילנאי מיכל-אונגר

מ"חנ noga.oren@ld.amalnet.k12.ilאורן נוגה

ספרותaviv.alchalel@ld.amalnet.k12.ilאלחלל אביב

אנגליתshir.alkobi@ld.amalnet.k12.ilאלקובי שיר

מ"חנSara.elkayam@ld.amalnet.k12.ilאלקיים שרה

אנגליתlior.anitz@ld.amalnet.k12.ilאניץ ליאור

אמנותron.asulin@ld.amalnet.k12.ilאסולין רון

'יועצת שכבת חלשון ayelet.afriat@ld.amalnet.k12.ilאפריאת איילת

ג"חנyochy.epstain@ld.amalnet.k12.ilאפשטין יוכי

לשוןzmira.etrog@ld.amalnet.k12.ilאתרוג זמירה

אנגליתshelley.badash@ld.amalnet.k12.ilבדש שלי

מ"חנ danielle.butbika@ld.amalnet.k12.ilבוטביקה דניאל

'יועצת שכבת זdafna.bukchin@ld.amalnet.k12.ilין דפנה'בוקצ

משפטיםבורנשטין עמיחי

מתמטיקה meir.bechor@ld.amalnet.k12.ilבכור מאיר

ד"חנadi.belassen@ld.amalnet.k12.ilבלאכסן עדי

מתמטיקה  galit.bloch@ld.amalnet.k12.ilבלוך גלית

ב"רכזת לשון חטערבית, לשוןracheli.blitzer@ld.amalnet.k12.ilבליצר נבאי רחלה

 adva.bendor@ld.amalnet.k12.ilבן דור אדוה

אנגליתgili.benhur@ld.amalnet.k12.ilבן חור פיתוסי גילי

מדעי המחשבavner.bh@ld.amalnet.k12.ilבן חנוך אבנר

ך"תנ shmuel.benmiriam@ld.amalnet.k12.ilבן מרים שלומי

מדעיםshulamit.bar@ld.amalnet.k12.ilבר שולמית

הוראה מתקנתבר שרון

פיסיקהbrodsky@hemda.org.ilברודצקי יבגני

מתמטיקה daphna.baruch@ld.amalnet.k12.ilברוך דפנה

 roni.baron@ld.amalnet.k12.ilברון רוני

ג"רשימת מורים ליידי דייויס תשפ



ע"רכזת לשון חטלשוןtammy.brisker@ld.amalnet.k12.ilבריסקר תמי

פיסיקהdavid@hemda.org.ilברמן דויד

ידיעת הארץברץ יהונתן

משפטיםברק הלל

אומנותgili.barak-horesh@ld.amalnet.k12.ilחורש גילי-ברק

ב"רכזת זהות ותרבות יהודית ישראלית חטך"תנilana.gavish@ld.amalnet.k12.ilגביש אילנה

הסטוריהtal.gotlib@ld.amalnet.k12.ilגוטליב טל

רכז גיאוגרפיהגיאוגרפיהYossi.Goldberg@ld.amalnet.k12.ilגולדברג יוסי

אנגלית shira.goldberg@ld.amalnet.k12.ilסלומון שירה-גולדברג

רכז קולנועקולנועronen.gil@ld.amalnet.k12.ilגיל רונן

אזרחותavital.glozman@ld.amalnet.k12.ilגלוזמן אביטל

אנגליתmichal.galkin@ld.amalnet.k12.ilגלקין מיכל

ך"תנ renanit.grofman@ld.amalnet.k12.ilגרופמן רננית

gilit.shmuel@ld.amalnet.k12.ilגרינפלד גילית

ב"רכזת מתמטיקה חט, ב"סגנית שניה חטמתמטיקה inna.daich@ld.amalnet.k12.ilאינה' דאיץ

ג"חנgil.dagan@ld.amalnet.k12.ilדגן גיל

אנגליתahuva.dotan@ld.amalnet.k12.ilדותן אהובה

tamar.dayan@ld.amalnet.k12.ilדיין תמר

אזרחותortal.damti@ld.amalnet.k12.ilדמתי אורטל

הסטוריהyael.danos@ld.amalnet.k12.ilדנוס יעל

אנגליתmoran.daniel@ld.amalnet.k12.ilדניאל מורן

 ayelet.drori@ld.amalnet.k12.ilדרורי איילת

רכזת מדעי החברהמדעי החברה liat.darmon@ld.amalnet.k12.ilדרמון ליאת

ך"תנyariv.heichal@ld.amalnet.k12.ilהיכל יריב

מנהלת בית הספרsarah@amalnet.k12.ilהלפרין שרה

רכז בטחוןג"חנ ilan.harpaz@ld.amalnet.k12.ilהרפז אילן

רכזת יועצותיועצתronit.harari@ld.amalnet.k12.ilהררי רונית

מ"חנdana.hershcovich@ld.amalnet.k12.ilדנה' הרשקוביץ

לשוןyael.vider@ld.amalnet.k12.ilוידר יעל

כימיהויינר יוליה

פיסיקהוייס טל

דיפלומטיהויסברג תניה

יזמי תקשובוישניאק יהונתן



ך"תנmiriam.waldman@ld.amalnet.k12.ilולדמן מרים

מוסיקהוסרמן אלכס

ספרותnicim.zigron@ld.amalnet.k12.ilזיגרון ניסים

מ"חנyael.zilberg@ld.amalnet.k12.ilזילברג גולדמן יעל

מתמטיקה זילברשטין מור

אנגליתpazit.ziskind@ld.amalnet.k12.ilזיסקינד פזית

רכזת אמנות מגדר, אמנותyuditdory31@ld.amalnet.k12.ilזליגמן דורי יהודית

כימיהaviv@hemda.org.ilחגולי אביב

רכזת ערביתערביתmimi.hanania@ld.amalnet.k12.ilחנאניא מימי

אנגליתneta.hasson@ld.amalnet.k12.ilחסון נטע

רכזת מעורבות חברתיתאזרחותronit.heffetz@ld.amalnet.k12.ilחפץ רונית

ג"חנטוויג אלון

ע"רכזת מתמטיקה חטמתמטיקה  anat.tal@ld.amalnet.k12.ilטל ענת

'רכזת שכבת חמתמטיקה naama.teper@ld.amalnet.k12.ilטפר נעמה

ספרותarielle.yahav@ld.amalnet.k12.ilיהב מורגנשטרן אריאל

הסטוריהron.yodfat@ld.amalnet.k12.ilיודפת רון

'רכז שכבת ז yair.yotvat@ld.amalnet.k12.ilיוטבת יאיר

מ"חנronny.yaesh@ld.amalnet.k12.ilיעיש רוני

ב "רכזת מדעים חטמדעיםsandra.cohen-solal@ld.amalnet.k12.ilכהן סולאל סנדרה

ג"חנilana.caspi@ld.amalnet.k12.ilכספי אילנה

רכזת מגמת מידע ונתוניםמידע ונתוניםgiorit.carmi@ld.amalnet.k12.ilכרמי גיורית

אזרחות eli.carmelikeret@ld.amalnet.k12.ilכרמלי קרת אלי

ב"רכזת ל, סגנית מנהלת בית הספרמתמטיקה maya.lakhter@ld.amalnet.k12.ilלאכטר מאיה

רכזת תעבורהמתמטיקה keren.lavi@ld.amalnet.k12.ilלביא אורן קרן

מתמטיקה  hili.levanor@ld.amalnet.k12.ilלבנור חילי

אמנותmoran.lubetkin@ld.amalnet.k12.ilלובטקין מורן

אזרחותeva.luz@ld.amalnet.k12.ilלוז ששון אווה

רכזת צרפתיתצרפתיתjoelle.levy@ld.amalnet.k12.ilלוי גואל

אנגליתkeren.levyrotem@ld.amalnet.k12.ilלוי רותם קרן

מ"חנRachel.levy@ld.amalnet.k12.ilלוי רחל

'יועצת שכבת יאיועצתtimna.levinson@ld.amalnet.k12.ilלוינסון תמנע

ג"חנalexis.lien@ld.amalnet.k12.ilליאן אלכסיס

'רכז שכבת יהסטוריהsaar.liverant@ld.amalnet.k12.ilליברנט סער



מבואות המשפטלייביצקי עדי

פיסיקהליכטנשטין עמר

מנהלת חטיבת בינייםsharona.langer@ld.amalnet.k12.ilלנגר שרונה

גיאוגרפיהdalia.landau@ld.amalnet.k12.ilלנדאו דליה

רכזת ביולוגיה', רכזת שכבת יבביולוגיהorit.leshem@ld.amalnet.k12.ilלשם זוכוביצקי אורית

ג"חנ alona.megiddo@ld.amalnet.k12.ilמגידו אלונה

רכז מדעי המחשבמדעי המחשבtamir.moav@ld.amalnet.k12.ilמואב תמיר

סייברמור גולן

ך"תנ keren.mor@ld.amalnet.k12.ilמור קרן

מ"חנhagar.mizrachi@ld.amalnet.k12.ilמזרחי גוטליב הגר

ג"רכזת חנג"חנshai.matalon@ld.amalnet.k12.ilמטלון שי

אנגלית shada.miari@ld.amalnet.k12.ilמיארי שאדא

מוסיקהמנדל מור

ביוטכנולוגיה asaf.mendelovits@ld.amalnet.k12.ilאסף' מנדלוביץ

קולנוע alon.marom@ld.amalnet.k12.ilמרום אלון

מדעי המחשבBeatrice.Marshansky.Cohen@ld.amalnet.k12.ilמרשנסקי כהן ביאטריס

מדעים shiraz.masharawi@ld.amalnet.k12.ilמשהראוי שירז

רכזת תקשובאנגליתnava.meshulam@ld.amalnet.k12.ilמשולם נאוה

פרחי רפואהנדרי תומר

פיסיקהנוטר שי

מתמטיקה mordehai.nissim@ld.amalnet.k12.ilנסים מרדכי

לשון hilla.adam@ld.amalnet.k12.ilסאעדי אוראל הילה

רכזת ביוטכנולוגיהביוטכנולוגיהliora.segal@ld.amalnet.k12.ilסגל ליאורה

רכז אזרחותאזרחותboaz.segalovitz@ld.amalnet.k12.ilסגלוביץ בועז

מתמטיקה rotem.somech@ld.amalnet.k12.ilסומך רותם

צרפתיתסלמה נטלי רחל

אנגלית miriam.senkaya@ld.amalnet.k12.ilסנקיה מרים

תיאטרוןסעדי הילה

מדעי החברהinbal.saidi@ld.amalnet.k12.ilסעידי ענבל

מתמטיקה  gilat.abadi@ld.amalnet.k12.ilעבדי גילת

הסטוריה ronen.ezra@ld.amalnet.k12.ilעזרא רונן

ך"תנyair.amosi@ld.amalnet.k12.ilעמוסי יאיר

ביולוגיהmaayan.amit@ld.amalnet.k12.ilעמית מעין



מדעים talia.eshet@ld.amalnet.k12.ilעשת טליה

ג"חנ Amir.Federman@ld.amalnet.k12.ilפדרמן אמיר

רכזת ספרותספרות michal.faiglis@ld.amalnet.k12.ilפייגליס מיכל

מתמטיקה eddy.fishman@ld.amalnet.k12.ilפישמן אדי

הסטוריהruth.fleishman@ld.amalnet.k12.ilפליישמן רות

מגדרliat.peles@ld.amalnet.k12.ilפלס ליאת

רכזת חברתיתאנגליתchaya.felcher@ld.amalnet.k12.ilפלצר חיה

ב"רכזת אנגלית חטאנגלית orly.froind@ld.amalnet.k12.ilפרוינד אורלי

מ"חנ maia.fruchtmann@ld.amalnet.k12.ilפרוכמן מאיה

ע"רכזת אנגלית חטאנגלית michal.preisler@ld.amalnet.k12.ilפרייזלר מיכל

מדעים meirav.zuberi@ld.amalnet.k12.ilצוברי מירב

מנהל חטיבה עליונה lior.zoref@ld.amalnet.k12.ilצורף זרגרי ליאור

'רכזת שכבת טsiwar.qassim@ld.amalnet.k12.ilקאסם סואר

רכזת מחשבת ישראלמחשבת ישראל daniela.koifman@ld.amalnet.k12.ilקויפמן דניאלה

ספרותkeren.coolen@ld.amalnet.k12.ilקולן קרן

כדורידקומנניץ פטר

אזרחותori.konforti@ld.amalnet.k12.ilקונפורטי אורי

'יועצת שכבת יביועצתmeital.kamhi@ld.amalnet.k12.ilקמחי מיטל

חוויה פיננסיתקסטוריאנו ניר

מדעיםhen.kestenboim@ld.amalnet.k12.ilקסטנבוים חן

לשוןnaama.katzir@ld.amalnet.k12.ilקציר נעמה

ביולוגיה anat.katsir@ld.amalnet.k12.ilקציר ענת

הסטוריה yariv.kriger@ld.amalnet.k12.ilקריגר יריב

פיסיקהקרני בועז

מ"חנ rotem.rauner@ld.amalnet.k12.ilראונר רותם

מתמטיקה  yael.rabin@ld.amalnet.k12.ilרבין ורשקוביץ יעל

פרוייקטים ומשלחותפרוייקטים ומשלחות liora.revesz@ld.amalnet.k12.ilרבס ליאורה

כימיהרווה אוסנת

ערביתorit.rozdiel@ld.amalnet.k12.ilרוזדיאל אורית

moran.rosenstein@ld.amalnet.k12.ilרוזנשטיין מורן

'יועצת שכבת ט, ך"רכזת תנך"תנyafit.ron@ld.amalnet.k12.ilרון יפית

'רכזת שכבת יאלשוןsarit.ross@ld.amalnet.k12.ilרוס שרית

ג"חנzohar.rimon@ld.amalnet.k12.ilרמון זהר



אנגלית liron.shulman@ld.amalnet.k12.ilשולמן לירון

מתמטיקה  ilan.shacham@ld.amalnet.k12.ilשחם אילן

רכז ידיעת הארץידיעת הארץ arthur.shtayman@ld.amalnet.k12.ilשטיימן ארתור

פיסיקהnirste@hemda.org.ilשטיין ניר

ביולוגיה hadass.steinitz@ld.amalnet.k12.ilשטייניץ הדס

מ"חנDafna.steinberg@ld.amalnet.k12.ilשטינברג דפנה

מ"חנmaor.shechter@ld.amalnet.k12.ilשכטר מאור

רכזת חינוך מיוחדמ"חנanat.shaked@ld.amalnet.k12.ilשקד ענת

ומתמטיקה adi.sherer@ld.amalnet.k12.ilשרר עדי

ביוטכנולוגיה orly.sasson@ld.amalnet.k12.ilששון אורלי

מ"חנSivan.sasson@ld.amalnet.k12.ilששון סיוון

sharon.tirosh@ld.amalnet.k12.ilתירוש שרון

מגדרtal.tamir@ld.amalnet.k12.ilתמיר טל


