יאסא – התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות | המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
פרטי קשר מורים ,מדריכים ואנשי צוות – שנה"ל תשפ"ב
טלפון | 02 -6755111 :פקס02 -6430181 :
שם

כתובת דואר אלקטרוני

מספר טלפון

מקצוע הוראה ותפקיד

הנהלה
שטייניץ דן
שרביט מנשה
בן מנחם יאיר

mailto:dans@iasa.org.il
yair.benmenahem@gmail.com

בן שטרית חיים
גלמן דוד

davgelman@gmail.com

הררי-עמדי ליאורה
יקיר ענבל
מאירי-שניר איריס
סרינג ברנד
ענבר-נוי איה
רופין עדנה
רפאל-לוי הדר
שלומי אסף

מנהל חטיבת הביניים
יועץ חינוכי שכבה י"א

menashe@iasa.org.il
haimbensh@gmail.com

די-נור ברזילי זהר

מנהל בית הספר

02-6755153

Zohar.db@gmail.com
liorahar@gmail.com

02-6755141

Inbal@iasa.org.il

02-6755135

iris.snir@gmail.com
Bernd.saering@gmail.com

02-6755152

ayai@iasa.org.il

02-6755114

ראש מגמת האמנות
ראש מגמת מדעים י"ב ,פיזיקה
רכזת כימיה,
ראש מגמת מדעים י'
ראש מגמת מדעי הרוח
סגנית מנהל בית הספר
מחנכת יב ,1רכזת שכבה י"ב,
רכזת עברית
רכז פיזיקה
ראש מגמת מדעים שכבה י"א
מנהלת הפנימייה
מחנכת י"א ,1רכזת שכבה י"א,
ספרות

ruppin@gmail.com

יועצת חינוכית שכבות י' ו-י"ב

hadar7@gmail.com
assafshlo@iasa-school.org.il

ראש מגמת המוזיקה

משרד מועמדים
דגן הגר
אלקיים גל

iasa.office@gmail.com

02-6755154

רכזת תהליך איתור וקבלת
מועמדים לתיכון
צוות משרד המועמדים לתיכון

iasacand@gmail.com

מזכירות
גוזלן מרסל
שם טוב לימור

mazkirut@iasa.org.il

02-6755133

school@iasa.org.il

02-6755132

מדעים
אורלוב אלה
אלמגור טל

Lab-iasa@iasa.org.il
tal.almagor@gmail.com

אשכנזי גיא

chrom69@gmail.com

ביגון בוריס

begun@math.huji.ac.il

ברנז-פדון נטלי
גדעוני יונתן
דותן ארנון

nataliepadon@gmail.com
yonatan.gideoni@iasa-school.org.il
arnondotan@gmail.com

די-נור ברזילי זהר

Zohar.db@gmail.com

דנציגר אורלי

orlysosa@smile.net.il

חרמון קובי

kobi.hermon@mail.huji.ac.i l

02-6755118

מזכירת בית הספר
ורכזת בגרויות
מזכירת מנהל בית הספר
לבורנטית כימיה וביולוגיה
מתמטיקה
כימיה
מחנך י"א4
מתמטיקה
ביולוגיה
פיזיקה ,מדע חישובי י"ב
מתמטיקה
כימיה
ראשת מגמת מדעים י'
מתמטיקה
פיזיקה מדע ראשי ומשני
שכבה י'

ירון עודד

zipyaron@gmail.com

ליס הגר

hagarlis@gmail.com

מן רחלי

rachelmann71@gmail.com

מרכוס רונית
מרקו נדב
נוז'דין אירנה

inuzhdin@gmail.com

מתמטיקה

סרינג ברנד

ביולוגיה מדעי ראשי שכבה י"א
ראש מגמת המדעים ,רכז
פיזיקה ,מדע חישובי י"א
לבורנטית ביולוגיה וכימיה

lab-el@iasa.org.il

מדעי המחשב

pmeirp@gmail.com
yonathan.peres@gmail.com
tuvelk@gmail.com
regevay@gmail.com

רפפורט ישראל

yisrael@iasa-school.org.il

שדלצקי אסתי

eshedletzky@gmail.com

ששון דוד

כימיה יא

nadav.marco@mail.huji.ac.il

Bernd.saering@gmail.com

פרס יונתן
קולמן טובאל
רגב אילת

מתמטיקה
מתמטיקה

ניסים רחלי

פנחס מאיר

ביולוגיה

ronitmarc@gmail.com

rachelinisim@gmail.com

עבדאל רחמן שהד

02-6755151

לבורנט פיסיקה

02-6755151

davids@cdisklabs.co.il

לבורנט פיסיקה
מתמטיקה
רכזת מתמטיקה
מחנך י' ,3ביולוגיה מדע שני,
אתיקה של המדע ,מנחה עבודות
גמר בביולוגיה
רכזת ביולוגיה
מתמטיקה
מדע חישובי י"ב

מדעי הרוח
הררי-עמדי ליאורה

liorahar@gmail.com

02-6755141

ראשת מגמת מדעי הרוח

איתי גדי

gad.itai@mail.huji.ac.il

מגמת הרוח

ברץ עמית

amitbaratz@gmail.com

מגמת הרוח

יוסטוס-סגל יעל

yael.justus@gmail.com

מגמת הרוח

פרודובסקי גדי
קפלן אלה

prudov@012.net.il
Kaplan.ella@gmail.com

מחנך י"א ,3פילוסופיה
מחנכת י' ,2לטינית

לימודי רוח חובה
יקיר ענבל
אמויאל ז'יל
אנגלסמן שרון
בורקוב ולדימיר
בורסוצקי ניקול
ביינהקר יעל
גיבסון נועה
הוניג מיקי
זקוביץ ולרי
להמן אריאלה
לוי-עמית אורנית

inbal@iasa.org.il
amouyaljules@gmail.com
sharonsofy@gmail.com
vladimirborkov@gmail.com
nicoleborzutzky@iasa-school.org.il

חנ"ג

ylesser@gmail.com
Noagibson@gmail.com

אנגלית

eran.miki@gmail.com
vzakovitch@gmail.com
ariellaleh@iasa-school.org.il
ornitleam@gmail.com

מאירי-שניר איריס

iris.snir@gmail.com

סלומון אילת
פרודובסקי גדי
פרי מוטי
פרסוף חנה

אנגלית
אנגלית

ליסון זיו

סטרשנוב טל
סימון יואב

ספרות
חנ"ג

zivlison@gmail.com

סגדי דניאל

רכזת לימודי רוח חובה ,ספרות

szegedidani1@gmail.com
tstrasch@gmail.com

הסטוריה
אנגלית
תנ"ך
רכזת תנ"ך
מחנך יב ,4היסטוריה
מחנכת י"ב ,1רכזת שכבה,
רכזת עברית
מחנך י ,1רכז שכבה י',
היסטוריה ואזרחות
רכז ערבית

yoav.simon@gmail.com

אזרחות

ayeletsolo1@gmail.com

מחנכת י"ב ,3ספרות

prudov@012.net.il
Mottip1@gmail.com
channahp@013net.net

פילוסופיה
מחנך י"א ,2ספרות ,רכז ספרות
רכזת אנגלית

צבר נדב

nadsab@iasa-school.org.il

קוברסקי יובל

ykovarsky@gmail.com

קופליוביץ דוד

kopeliovich@gmail.com

רופין עדנה
שטיינר רחל
שילוני עדן
שפוצניק בוריס

לשון י"א ,תורת ההכרה
רכז היסטוריה
עברית ,הוראה בהרחבות רוח
מחנכת י"א ,1ספרות ,רכזת
שכבה
אנגלית

ruppin@gmail.com
racheldsteiner@gmail.com

מחנך י"ב2

kehilasa@gmail.com

מנהל מכון כושר

shapboris@gmail.com

אמנות
בן שטרית חיים

ראש מגמת האמנות

haimbensh@gmail.com

ברית טל

Earlymodern86@gmail.com

תולדות האמנות העתיקה

חגי שלומי

shlomihaggaiart@gmail.com

רישום וציור

מאור אלה

ellasmaor@gmail.com

צילום

פיש יואב

yoav.fisch@gmail.com

אסיסטנט מגמת האמנות

קאהן זיקו
שלמון עדי

studio_ambroziu@yahoo.com
adi.shalmon@iasa-school.org.il

02-6755153

פיסול
תולדות האמנות המודרנית

מוזיקה
שלומי אסף

assafshlo@iasa-school.org.il

ראש מגמת המוזיקה

הלוי אריק

arielhalevy@yahoo.com

מוזיקה

וולפה מיכאל

composition@jamd.ac.il

מוזיקה

סרי מתן

matanserry@gmail.com

הרמוניה

שרון ישראל
פנימייה
איה ענבר-נוי
נור גלבוע

israelshar@gmail.com

מוזיקה

Ayainbar9@gmail.com
nurgilboa@gmail.com

מנהלת הפנימייה
ס .מנהלת הפנימייה

עמית שני כהן

shani.amit2005@gmail.com

דניאל שרעבי

danielsharabi47474@gmail.com

אסף רמון

מדריך חברתי י1/
מדריכה חברתית י3/
מדריך חברתי יא1/

asaframon@gmail.com

מעיין פרבר

Maayan.farber@gmail.com

מדריכה חברתית יא2/

גאיה גבעון

Ggibeon.ia@gmail.com

מדריכה חברתית יא3/

advil8@gmail.com

מדריכה חברתית יא4/

אדווה ברייר
יואב שטיין

yoavstein7@gmail.com

ספיר כהן

Sapir42695@gmail.com

מדריכה חברתית יב2/

Adva1711@gmail.com

מדריכה חברתית יב3/

מיא עופר

Mia1offer@gmail.com

מדריכה חברתית יב4/

נוריאל מיטל

Maytal22@gmail.com

עו"ס פנימייה

nurse@iasa.org.il

אחות ביה"ס

אדווה מונין

קורח-עוז צופיה
קייך יעל
שילוני עדן
שפר טל

מדריך חברתי יב1/

אם בית

yaelkeich8@gmail.com

רכז הדרכה

kehilasa@gmail.com

רכז פעילות קהילתית

sheffef@gmail.com
02-6755144

חדר מדריכים
חטיבת ביניים
ברקת רננה
שוראקי מירי
בורסוצקי ניקול
בלייר עפרה
בן יוסף מירית

renana.bareket@iasa-school.org.il

02-5418790

hativa@iasa-school.org.il

02-5418790

nicoleborzutzky@iasa-school.org.il
ofra.blayer@iasa-school.org.il
miritbyk1@iasa-school.org.il

מזכירה
מזכירה
מחנכת ז' 1ומורה לאנגלית
מת"לית
חינוך גופני

אנגלית

elianaavivab@iasa-school.org.il
noam.greenstein@iasa-school.org.il

סייע
מתמטיקה

shira571@ iasa-school.org.il

 ומורה למדעי הרוח2'מחנכת ז
מתמטיקה ופיזיקה
ערבית
מנהלת הספרייה
מורה תומך ליקויי ראיה ועיורים
מורת שילוב

navit7@iasa-school.org.il

חורי נוית

yael.chenn@gmail.com
israel.cohen@iasa-school.org.il

jhon234@iasa-school.org.il

 גאוגרפיה והרחבת,הסטוריה
הרוח
פסיכולוגית בית הספר

הלר שירה
זהר חנה

hagitlavi17@iasa-school.org.il

חינוך גופני

גרינשטיין נועם

hanna.zohar@iasa-school.org.il
samera.khatab@iasa-school.org.il
02-6755160

בענאף אליענה

ariellaleh@iasa-school.org.il

חטאב סמירה
חן יעל
כהן ישראל
לביא חגית
לוי יונתן
להמן אריאלה

amnaama@jerusalem.muni.il

לפיאן נעמה

doritmeyer8@iasa-school.org.il

מאיר דורית

ערבית

mariam.mareed@iasa-school.org.il

מריד מרים

מוזיקה

Mor.naaman@iasa-school.org.il

נעמן מור

אנגלית

daniszegedi@iasa-school.org.il

סגדי דניאל

ספרות ותרבות ישראל

ayeletsolo1@iasa-school.org.il

סלומון איילת

יועצת החטיבה

 ומורה למתמטיקה1'מחנכת ח

02-5418792

anna.perelman@iasa-school.org.il
alonkedem@iasa-school.org.il

פרלמן אנה

רישום
מטפלת במוזיקה

danielle.kolben@iasa-school.org.il

קולבן דניאל

מוזיקה
, ומורה לתנ"ך1'מחנכת ט
 ספרות ותרבות ישראל,עברית
, ומורה לעברית2'מחנכת ח
 ספרות והסטוריה,תנ"ך
כימיה
סייעת
פ"ק
תולדות האומנות ופוטושופ
ביולוגיה
 ומורה להסטוריה2'מחנך ט
ואזרחות
מתמטיקה

tomkleinmusic@iasa-school.org.il
anahatalie@iasa-school.org.il

קדם אלון

קליין תום
קמיל אדמון נטלי

shirly.ron@iasa-school.org.il

רון שירלי

amir-eng@iasa-school.org.il

עמיר שירלי-רנאל

renana.helman@iasa-school.org.il
kehilasa@iasa-school.org.il
adi.shalmon@iasa-school.org.il

רייס רננה
שילוני עדן
שלמון עדי

michael.schneider@iasaschool.org.il

שניידר מיכאל

sheffef@iasa-school.org.il

שפר טל

davids@iasa-school.org.il

ששון דוד

טלפונים המרכז הישראלי למצוינות בחינוך – תשפ"ב
תחום

שם

הנהלה

טוטיאן אלי

מחנות קיץ

שלוחה

תפקיד

elit@iasa.org.il

5163

עזז מיכל

michala@iasa.org.il

5103

זגורי עופר

oferzzz@zahav.net.il

5127

betty@iasa.org.il

5001

מנכ"ל
מנהלת המכון למצוינות
בהוראה
מנהל מחנות הקיץ
רכז הסעות
כוח אדם

shlomig@iasa.org.il

5106

סמנכ"ל כספים

ricky@iasa.org.il

5125

הנהלת חשבונות

Saritben123@walla.com

5186

עוזרת מנהלת חשבונות

chedvah@iasa.org.il

5148

חשבת שכר

כוח אדם

לוי בטי

הנהלת חשבונות

גרשוני שלומי
עזרא ריקי
שלום שרית
חיימוב חדווה

תרגום

אבו שקארה מוסא
איוב חסן

קהילת הבוגרים
אולימפיאדת
החלל

קעבור מארון
עבדאללה שנאן
רנא
פלג גינזבורג נטע

מייל

mshakara@yahoo.com

מתרגם

Hassan.ayoob@gmail.com

מתרגם

Maroon.ka@gmail.com

מתרגם

Rana.a164@gmail.com

מתרגמת

netapg@gmail.com

אביתר יותם

Yotam.evyatar@gmail.com

מוריס אראל

Erel.morris@gmail.com

שמני ימית
תאבת מג'ד
פלג ניר
שרגא הילה
קרספין איילת כזם
קרקובר זאב
רוז רותם ליהי
שלם צבי
שמעוני גלי
שנאור פולונסקי
רגינה
גיאת גבאי אורית
ענבתאוי עביר

Yamit@iasa.org.il

מנהל רשת קהילת הבוגרים
5031

majdspace@gmail.com

מנהל תחרויות חלל חט"ב
מנהלת פרויקטים ויוזמות
חינוכיות
חידון חלל
מפתח מדעים

marpe@iasa.org.il

רכזת שטח על מה דע

hilashrag@gmail.com

מנחה מנח"י

Ayeletk59@gmail.com

המכון למצוינות בהוראה

zeevk@iasa.org.il
Rotem.designer@gmail.com

5128

רכזת תיאום ובקרה

Shalem1492@gmail.com

5119

מפתח מתמטיקה

gali@iasa.org.il

5119

מפתח מתמטיקה

regina@iasa.org.il

5116

המכון למצוינות בהוראה

oritg@iasa.org.il

5112

רכזת השתלמויות
מנחה עיר של מצוינות

abiranabtawi@gmail.com

מטבח
בן נחום רן

מנהלת קהילת הבוגרים

ranb@iasa.org.il

5139

מנהל המטבח

5130

מנהל תפעול

