
 2018-2019רשימת חברי מועצת הורים תשע"ט 
   

 בתי ספר יסודיים
   

בית 
 ספר

 טל' נייד שם

 אמירים
 052-2927602 קובי בלס, יו"ר 

 052-8368829 גלית גרנות

 אשכול
 052-9487710 יוסי פרץ, יו"ר

 050-7831702 דורון צדקה

 אשלים

 054-2229358 רועי דביר, יו"ר

 054-4861892 לילי לוי

 053-7211970 קובי זוהר

 ביאליק
 050-5457860 בת אל ביתן, יו"ר

 054-8885506 ניר בצלאל

 בן גוריון
 052-9463609 ישראל מגן יו"ר

 052-2411130 איתי נחמיאס

 בן צבי

 052-8220522 איילת ארנון, יו"ר

 052-8023000 דנה הדר

 052-5598181 דנה ברנס

 גורדון
 054-2493616 שירי דולב, יו"ר

 054-6749462 עמית הרטמן

 גולדטק
 052-6352204 לירן סידי יו"ר

מיטל כהן, סגנית 
 050-8581177 ראשית

 דביר

 052-6694422 מאירה לנגר

 050-6941907 גיא יצחקי

 050-3422476 בטי זנזורי

 דינור
 052-3614886 רחלי דפנה, יו"ר

 054-3363306 נטלי שאשא

 יחד
 054-5634227 אודליה ציקלר, יו"ר

 050-9927575 מיטל שרבני

 המגינים
 050-6529227 שרית סיטון, יו"ר

 054-3322808 שרון ששון

 הס
 052-2704565 רענן שוורץ, יו"ר

    

 התבור

תהילה גייגר 
 050-9005865 אוסטרוביץ יו"ר

 050-7346763 קרן סטולר

 050-3011511 רוית מנזולי שרים

 ישורון
 054-7415354 אסתר יצחקוב, יו"ר

 054-2681087 מירי חדד
 



 

 054-7507500 בת אל בן דוד יו"ר ישעיהו

 052-2346430 אורלי חיון  

 כצנסלון
אורית ארליכמן 

 054-5215172 אוחיון יו"ר

      

 052-6226306 אדיר יחזקאל יו"ר ניב

 054-2533375 אסף גוטליב  

 050-2563122 רינת ברסלבסקי יו"ר ניצנים

 050-7848421 גבי מרום  

 054-4908908 ריקי בלט יו"ר עלומים

 052-6222437 קרן בללי  

 054-4545587 אלרון פנחס יו"ר רביבים

 052-4849434 דנה שקד  

 053-4243332 אושרי שורץ  

 054-5806578 אלונה ורסנוף, יו"ר שז"ר

 050-3402257 הילה איילון  

 050-2020591 יעל אשכנזי יו"ר שמיר

 054-5676721 סמדר מדינה  

 050-6993355 רואי ברנע  

 053-6575757 שלום עובדיה, יו"ר שנקר

 052-4289512 ליאת מורנו  

שער 
 אמסלם אילנית יו"ר האריות

052-2523355 

  053-2502717 

 050-7550467 אבי רנגבר  

 052-9245570 עזר חזן, יו"ר שרון

 050-5240544 מירי בר דוד  

 052-9211166 עינת ניר והבה  

 054-9093030 יוסי שילוח יו"ר שרת 

 050-7775251 חזי מרודי  

בני 
 054-3133111 ענת סער מנחם

בנות 
     מנחם

 

  



 בתי ספר על יסודי חט"ב וחטיבה עליונה 

 טל' נייד שם בית ספר

HTH 050-7617171 יעל גויסקי, יו"ר 

 050-9607196 ריבי כהן  

 052-7299977 שירי וינשטיין  

 050-5643071 דקלה כהן אורט חולון

 052-3005454 הדר דמישקה  

 050-8550536 הילה דור  

 052-2932630 מור ליברמן מזרחי   

 054-5759915 רווית עוזרי אורט מיטרני

 052-4310905 רונן גולדשטיין יו"ר אפרים קציר

 054-6094956 ניסים נחום  

 053-7345967 גלית רביבו  

 053-5388104 שושי סימן טוב  

 050-2506835 דוד פרין, יו"ר הרצוג

 052-2483333 2איציק שמסיאן י  

 054-7673671 מיטל  דנה  

 052-4248882 שרית פרובשטיין, יו"ר נבון

 052-8368829 גלית גרנות  

 054-9005791 אמה ממוס  

 054-9419955 אלי אלשייך, יו"ר עתידים

 050-8257330 אורלי ג'ורנו  

 052-6309785 אור חג'ג'  

 054-3337089 לימור סימון יו"ר אילון

 054-6867544 גילה אור שחר  

 050-7295147 אפרת גרטל  

 054-5654094 אבינועם גולן יו"ר קוגל

  
 אילן רובינוב /יו"ר גנים/
 050-7107970 יו"ר רובע נאות שושנים

 050-2580007 הילי אברמוב   

 054-4973180 שי מלך, יו"ר תק"ש

 050-5371217 דלית מיוחס  

 050-8366636 חיה מירל יו"ר חט"ב אלון

 052-8477742 רותי כהן סילבודר  

 052-6897300 חני פרלה יו"ר ארן

 050-8802936 אייל לוי  

 054-5551374 אסף קלדר  

 052-4662667 סיגי דרך יו"ר הראל

 054-6505670 אורית נדב דר  

יבנה / 
 אולפנא

 052-8514580 גלית קרוואני, יו"ר

 052-6922121 שירלי ג'ובאני, יו"ר

     לוית חן



 מגזרים

 חנ"מ

 טל' נייד שם בית ספר

 050-7799225 דוד בן עמי יו"ר חינוך מיוחד דרכים

 052-8806880 זיוה אייזיק יו"ר הרצפלד

 052-9215363 ריקי סולומון עוז

 050-4497021 אתי יאיר חלץ/ מיתרים

 052-9213946 סיגלית אלכסנדר עמל

 052-9507606 יו"ר-עמיחי פינק חינוך מיוחד

 054-7614197 נלה מלנצ'נקו שחקים

   אין כרגע תיכונית רעים

בעיות 
 התנהגות

   אין כרגע

 

 דתי

 טל' נייד שם בית ספר

 דביר

 052-6694422 מאירה לנגר

 050-6941907 גיא יצחקי

 050-3422476 בטי זנזורי

 ישורון
 054-7415354 אסתר יצחקוב, יו"ר

 054-2681087 מירי חדד

 054-3133111 ענת סער בני מנחם

     בנות מנחם

 052-4662667 סיגי דרך יו"ר הראל

 054-6505670 אורית נדב דר 

יבנה / 
 אולפנא

 052-8514580 גלית קרוואני, יו"ר

 052-6922121 שירלי ג'ובאני, יו"ר

     לוית חן
 

 גנים

 050-7107970  אילן רובינוב יו"ר

 050-7775251  חזי מרודי

   054-4931731  אסףמיטל 

 050-8082421  כהןחמדה 


