
 "ז אלול תשע"דט  90/11//119  1מס' גיליון   -עיתון בי"ס תבנית החינוך המוזהב     
 
 

 שלום להורים היקרים,

 ימים. 11שנת הלימודים תשע"ה יצאה לדרך לפני 

הילדים בבית הספר ובנירים הגיעו לתוך אקולוגיה נקיה, מרועננת ומשופצת, זאת הודות לכך 
 תודה לכולכם! –וחברים מקהילת מעלה צביה הורים רבים לעזור שבמהלך הקיץ נרתמו 

של אלה שזה עתה באו חדשים לתבנית ומפגשים  משמחים בין היום הראשון עבר במפגשים
וגם אלה נראה שמחים ועליזים לעצם אלה  –של אלה שלא ראו את חבריהם במהלך הקיץ 

 המפגש.

ים לגיל הילדים ועתה, בתום המתאבקצב  חבורהבמהלך הימים שחלפו נאספו החבורות כל 
 שבועיים, נראה ששגרה בריאה עוטפת את התבנית ובאיה.

 

 
 חבורת איתנים, כתה ה', בתרגיל הכניסה לחבורה

 
 בתרגיל הכניסה לחבורהחבורת מאמצי הכבוד, כתה ד', 

 
וכך יום אחר יום השנה נאספת ועמה למידות, הרפתקאות וחוויות ואנו, צוות תבנית החינוך 

 המוזהב, מלווה את הילדים בתוך כל אלה ועוזר להם לאסוף את ההצלחות של עצמם.
 ועוד נאחל לכולנו שתהיה שנה טובה ופוריה ובעיקר שהשלום ישכון במחוזותינו.

 
 בברכה,



 רה ולי בשם צוות תבנית החינוך המוזהב.שפ
 

 פרטי קשר לשימושכם –ה ההוראה תשע" צוות
 

 

 דוא"ל נייד בית תפקידים שם
 lee@maalezvia.org.il 054-6686164 1169666 מנהלת עמיתה לי נבט

 shifra@maalezvia.org.il 054-4584881 1169666 מנהלת עמיתה, מחנכת ג', אחראית לגנים שפרה תומס
 cohen.noa.1@gmail.com  1169166 מחנכת א' נועה כהן
 editdagan@gmail.com  1169196 מחנכת ב', רכזת הסעות עדית דגן

 taltalregev@gmail.com 166-6868666  מורת שילוב ומורה תומכת בכיתה א' טל דמתי רגב

 reutlichtman@gmail.com  1169666 מחנכת ד' רעות ליכטמן
 מחנכת ה', רכזת למודי מלאכת מחשבת,  דרורה אוסיה

 רכזת תוכנית הנקודות
1169116 166-6611666 droraossia@walla.com 

 ronitcarmel@gmail.com  1169666 מחנכת ו' רונית ברנהיים כרמל
 yaarakeren@gmail.com  9919116 מחנכת ז' יערה קרן ורבל

 ruthsal111@gmail.com 161-9168161 1169619 ט', רכזת טיולים-מחנכת ח' רות סלומון
 uri.perry@gmail.com 052-5287704 6619140 ט', מורה לתאטרון, שעורי בנים-מחנך ח' אורי פרי

 annaboly@hotmail.com 054-4750569  מורה לאנגלית אנה דיגרמן
 margiebendror@gmail.com  1169186 מורה לאנגלית מארג'י בן דרור
 rosh1234@walla.co.il 054-2502345  מורה למתמטיקה לכיתות ג', ה' איריס עברוני

 yaeli.hofshi@gmail.com  8666816 מורה למתמטיקה לכיתות ח', ט' יעל גורביץ'

 Reut0608@gmail.com  1169168 מורה משלימה בכיתה ב' רעות קנדינוף

 leorasrk@gmail.com  1169166 מורה למדעים ולאנגלית לכתה א' ליאורה סרוק

מורה ורכזת למודי אמנות ומרכזת הכשרת  מרים אברהמסון
 המורים

1169111 050-5216717 miriamabrah@yahoo.com 

 sivdana@maalezvia.org.il  1169161 מורה לאמנות ולתאטרון דנה קרן
 liorabaruch@gmail.com  9986666 מורה למלאכת מחשבת ועשיה סביבתית ליאורה ברוך
 kerenyarok@gmail.com 166-6619686 1169616 מורה לחינוך גופני קרן פרנקל
 tal_oshri@yahoo.com 166-6666966  מורה לחינוך גופני טל אושרי

 danielgalor@gmail.com 161-6161916  מורה למוסיקה דניאל גלאור
 rotem@maalezvia.org.il  1166420 מזכירה רותם שחר


