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התיכון והמרכז הישראלי למדעים ולאמנויות
02-6430181 : פקס02-6755111 :טלפון
מס' טלפון

כתובת דואר אלקטרוני

שם
הנהלה

02-6755134

dans@iasa.org.il

דן שטייניץ

02-6755135

Inbal@iasa.org.il

ענבל יקיר

02-6755114

ayai@iasa.org.il

נוי-איה ענבר

02-6755153

haimbensh@gmail.com

חיים בן שטרית

prudov@012.net.il

גדי פרודובסקי

02-6755152

assafshlo@iasa-school.org.il

אסף שלומי

Bernd.saering@gmail.com

ברנד סרינג

gad.itai@mail.huji.ac.il

גדי איתי

davgelman@gmail.com

דוד גלמן

szegedidani1@gmail.com

דניאל סגדי

hadar7@gmail.com

לוי-הדר רפאל

Zohar.db@gmail.com

נור ברזילי-זהר די

yoav.simon@gmail.com

יואב סימון

menashe@iasa-school.org.il

מנשה שרביט

eden.shiloni@iasa-school.org.il

עדן שילוני

ruppin@gmail.com

עדנה רופין

tamarzefat@gmail.com

תמר הררי
מזכירות בית הספר

02-6755132

school@iasa.org.il

לימור שם טוב

02-6755133

mazkirut@iasa.org.il

מרסל גוזלן
משרד מועמדים

02-6755154

iasa.office@gmail.com

הגר דגן
מדעים
מדעים מתמטיקה

regevay@gmail.com

איילת רגב

tal.almagor@gmail.com

טל אלמגור

begun@math.huji.ac.il

בוריס ביגון

orlysosa@smile.net.il

אורלי דנציגר

rachelmann71@gmail.com

רחלי מן

inuzhdin@gmail.com

אירנה נוז'דין

tuvelk@gmail.com

טובאל קולמן

hochman.lior@gmail.com

ליאור הוכמן

davids@cdisklabs.co.il

דוד ששון
מדעים ביולוגיה

yisrael@iasa-school.org.il

ישראל רפפורט

nataliepadon@gmail.com

פדון-נטלי ברנז

hagarlis@gmail.com
rachelinisim@gmail.com

הגר ליס
רחלי ניסים
מדעים כימיה

Zohar.db@gmail.com

נור ברזילי-זהר די

iris.snir@gmail.com

שניר-איריס מאירי

ronitmarc@gmail.com

רונית מרכוס

chrom69@gmail.com

גיא אשכנזי
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02-6755118

Lab-iasa@iasa.org.il

אלה אורלוב

lab-el@iasa.org.il

שהד עבדאלרחמן

shimon.volchansky@gmail.com

שמעון וולצ'נסקי
מדעים פיזיקה

Bernd.saering@gmail.com

ברנד סרינג

davgelman@gmail.com

דוד גלמן

navit7@iasa-school.org.il

נוית חורי

pmeirp@gmail.com

מאיר פנחס

ityoram@gmail.com

יורם איצקוביץ

evilpenn@gmail.com

אדם מיכאלי

02-6755151

zipyaron@gmail.com

ירון עודד

02-6755151

yonathan.peres@gmail.com

יונתן פרס

eilat.hasson@gmail.com

אילת חסון

haimgila@post.bgu.ac.il

גלעד חיימוביץ

edri.haimon@gmail.com

חיים אדרי
מדעי הרוח

02-6755141

liorahar@gmail.com

עמדי-ליאורה הררי

prudov@012.net.il

גדי פרודובסקי

gad.itai@mail.huji.ac.il

גדי איתי

amitbaratz@gmail.com

עמית ברץ

yael.justus@gmail.com

סגל-יעל יוסטוס

Kaplan.ella@gmail.com

אלה קפלן
לימודי רוח חובה והרחבות

inbal@iasa.org.il

ענבל יקיר

Mottip1@gmail.com

מוטי פרי

amouyaljules@gmail.com

ז'יל אמויאל

ruppin@gmail.com

עדנה רופין

iris.snir@gmail.com

שניר-איריס מאירי

nemo12x@gmail.com

נעמה דעי

shumital@gmail.com

שלומית פוקס

nadsab@iasa-school.org.il

נדב צבר

prudov@012.net.il

גדי פרודובסקי

ornitleam@gmail.com

עמית-אורנית לוי

ykovarsky@gmail.com

יובל קוברסקי

zivlison@gmail.com

זיו ליסון

mikihonig@gmail.com

מיכל מיקי הוניג

dnaama@gmail.com

נעמה דר עמיר

yoav.simon@gmail.com

יואב סימון

szegedidani1@gmail.com

דניאל סגדי

tstrasch@gmail.com

טל סטרשנוב

kehilasa@gmail.com

עדן שילוני

sharonsofy@gmail.com

שרון אנגלסמן

vladimirborkov@gmail.com

ולדימיר בורקוב

shapboris@gmail.com

בוריס שפוצניק
אמנות

haimbensh@gmail.com

חיים בן שטרית

shlomihaggaiart@gmail.com

שלומי חגי

ellasmaor@gmail.com

אלה מאור
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02-6755153

studio_ambroziu@yahoo.com

זיקו קאהן אמברוז

Earlymodern86@gmail.com

טל ברית

>adi.shalmon@iasa-school.org.il

עדי שלמון
מוזיקה

assafshlo@iasa-school.org.il

אסף שלומי

arielhalevy@yahoo.com

אריק הלוי

composition@jamd.ac.il

מיכאל וולפה

israelshar@gmail.com

ישראל שרון

matanserry@gmail.com

מתן סרי
אנגלית

channahp@013net.net

חנה פרסוף

nicoleborzutzky@iasa-school.org.il

ניקול בורסוצקי

ylesser@gmail.com

יעל ביינהקר

vzakovitch@gmail.com

ולרי זקוביץ

racheldsteiner@gmail.com

רחל שטיינר

yael.chenn@gmail.com

יעל חן

סיפרייה
02-6755160

קהילת הבוגרים
alumni@iasa.org.il

אביתר יותם

netapg@gmail.com

נטע פלג גינזבורג
פנימייה

02-6755144

Ayainbar9@gmail.com

נוי-איה ענבר

diklaeden@gmail.com

דקלה עדן

danielsal09@gmail.com

דניאל סלומון

netuti0@gmail.com

נטע ניר

saraamitcohen@gmail.com

שרה אמית כהן

edna9511@gmail.com

עדנה רות נדאו

iyekutiely@gmail.com

ענבר יקותיאלי

danielsharabi47474@gmail.com

דניאל שרעבי

usher1jam6ar@gmail.com

אשר ג'מבר

Maayan.farber@gmail.com

מעיין פרבר

Ggibeon.ia@gmail.com

גאיה גבעון

advil8@gmail.com

אדווה ברייר

js2130@gmail.com

יונתן שבת

noa.gur15@gmail.com

נועה גורביץ

yahav.shalem@gmail.com

יהב שלם

eltal2702@gmail.com

אליה טל

nitzanshapira2@gmail.com

ניצן שפירא

Annalevi291162@gmail.com

אנא לוי

Maytal22@gmail.com

מיטל נוריאל

yaelkeich8@gmail.com

יעל קייך

dorel05@gmail.com

דוראל חדד

pnimiasa@gmail.com

חדר מדריכים
חטיבת הביניים
הנהלה ומזכירות

02-5418789

menashe@iasa-school.org.il

02-5418790

renana.bareket@iasa-school.org.il

מנשה שרביט
רננה ברקת
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02-5418789

natali.levi@iasa-school.org.il

נטלי לוי
צוות טיפולי

doritmeyer8@iasa-school.org.il

דורית מאיר

danielle.kolben@iasa-school.org.il

דניאל קולבן

hagitlavi17@iasa-school.org.il

חגית לביא

israel.cohen@matya365.org.il

ישראל כהן

amnaama@jerusalem.muni.il

נעמה לפיאן
צוות מחנכות

anahatalie@iasa-school.org.il

נטלי קמיל אדמון

sheffef@iasa-school.org.il

טל שפר

sapir.gil@iasa-school.org.il

גיל ספיר

hanna.zohar@iasa-school.org.il

חנה זהר

anna.perelman@iasa-school.org.il
shirly.ron@iasa-school.org.il

אנה פרלמן
שירלי רון
מורים מקצועיים

alonkedem@iasa-school.org.il
Eleanor.scutts@iasa-school.org.il
ariellaleh@iasa-school.org.il

אלון קדם
אלינור סקאטס
אריאלה להמן

davids@iasa-school.org.il

דוד ששון

dan.spiezer@iasa-school.org.il

דן שפייזר

daniszegedi@iasa-school.org.il

דניאל סגדי

jhon234@iasa-school.org.il

יונתן לוי

ybainhaker@iasa-school.org.il

יעל ביינהקר

racheldsteiner@gmail.com

רחל שטיינר

majd.bisharat@iasa-school.org.il
nemo12x@gmail.com

מג'ד בשאראת
נעמה דעי

michael.schneider@iasa-school.org.il

מיכאל שניידר

miritbyk1@iasa-school.org.il

מירית בן יוסף

mariam.mareed@iasa-school.org.il

מרים מריד

nadav.marco@iasa-school.org.il

נדב מרקו

navit7@iasa-school.org.il

נוית חורי

nicoleborzutzky@iasa-school.org.il
naama.amir@iasa-school.org.il
samera.khatab@iasa-school.org.il
sheffef@gmail.com

ניקול בורסוצקי
נעמה עמיר
סמירה חטאב
טל שפר

adi.shalmon@iasa-school.org.il

עדי שלמון

kehilasa@iasa-school.org.il

עדן שילוני

ido.zohar@iasa-school.org.il

עידו זהר

shira571@ iasa-school.org.il

שירה הלר

amir-eng@iasa-school.org.il

עמיר-שירלי רנאל

tomkleinmusic@iasa-school.org.il
danielsharabi47474@gmail.com

תום קליין
דניאל שרעבי

