
  
  

  ישיבה תיכונית
  לחינוך תורני סביבתי

 

 

  (ע"ר)מצפה רמון  ישיבה תיכונית

  info@torateva.org.il  *  08-6595392פקס:    *  08-6588882טלפון:  806000000 *מיקוד:  *  693ת"ד   *מצפה רמון  11רח'  נחל גרופית 

  
  

  
 

  משרדים

  info@torateva.org.ilדוא"ל:          6595392-08פקס:    6588882-08מזכירות הישיבה: 

        דוא"לדוא"לדוא"לדוא"ל        טלפוןטלפוןטלפוןטלפון        שםשםשםשם        תפקידתפקידתפקידתפקיד

  hendler37@gmail.com  052-7204800  ארי הנדלרהרב         ראש הישיבהראש הישיבהראש הישיבהראש הישיבה

 Ariel.pmramon@gmail.com  052-5802335  אריאל וישליצקי        מנהל פנימייהמנהל פנימייהמנהל פנימייהמנהל פנימייה

  yedidyae123@gmail.com  054-7533073  ידידיה אליהו        מנהל תיכוןמנהל תיכוןמנהל תיכוןמנהל תיכון

 eidanyichia@gmail.com  054-6622617  עידן יחיא        עו"סעו"סעו"סעו"ס

 Amoval5@gmail.com  1שלוחה  08-6588882  מאור אובל        רכזת בגרויותרכזת בגרויותרכזת בגרויותרכזת בגרויות

  Efi613@gmail.com  052-7204538  הרב אפי צוהר        ועץ חינוכיועץ חינוכיועץ חינוכיועץ חינוכייייי
  einatveshmulik@gmail.com  052-7204612  עינת גרוסברגר        רישוםרישוםרישוםרישוםאחראית אחראית אחראית אחראית - - - - אם ביתאם ביתאם ביתאם בית

  info@torateva.org.il  0שלוחה  08-6588882  ישי אברמוביץ        מזכירמזכירמזכירמזכיר

        רמי"ם ורכזים חינוכייםרמי"ם ורכזים חינוכייםרמי"ם ורכזים חינוכייםרמי"ם ורכזים חינוכיים

        דוא"לדוא"לדוא"לדוא"ל        טלפוןטלפוןטלפוןטלפון        שםשםשםשם        התפקידהתפקידהתפקידהתפקיד        

כיתות כיתות כיתות כיתות 
        ט'ט'ט'ט'

 hsdrmon@gmail.com  052-4714759  הרב חניאל דרמון        ר"מר"מר"מר"מ

 Barak962@gmail.com  054-3291561  ברק שכטר        רכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכי

 fogelpp@gmail.com  052-4567131  גלהרב פתחיה פו        ר"מר"מר"מר"מ

  liorinatg@gmail.com  052-7204687  ליאור גולדבלט        רכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכי

כיתות כיתות כיתות כיתות 
        ''''יייי

  Efi613@gmail.com  052-7204538  הרב אפי צוהר        ר"מר"מר"מר"מ

 Yedid163@gmail.com  050-5679456  ידידיה זלצר        רכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכי

 Moshe475@gmail.com  052-8109870  הרב משה הילר        ר"מר"מר"מר"מ

 Ohadsimantov595@gmail.com  054-5688301  אוהד סימן טוב        רכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכי

כיתות כיתות כיתות כיתות 
        ''''יאיאיאיא

  tamihak@gmail.com  052-8748481  הרב אריאל חכים        ר"מר"מר"מר"מ

 Dvir.tsurei@gmail.com   0526071829  דביר צוראל        רכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכי

 dangot1@gmail.com  050-9539971  דניאל גוטליבהרב         ר"מר"מר"מר"מ

 i.portal18@gmail.com  052-4361500  יצחק פורטל        רכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכי

        
כיתות כיתות כיתות כיתות 

        ''''יביביביב

  assfavi@gmail.com  052-7204880  הרב אסף אביטן        ר"מר"מר"מר"מ

  Avr906@gmail.com  052-6961670  אברהם אבודרהם        רכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכי

  9chaim@gmail.com  058-7204630  הרב חיים גדליוביץ        ר"מר"מר"מר"מ

 evyatarhacohen@gmail.com  054-2225497  אביתר הכהן        רכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכירכז חינוכי

        מורי התיכוןמורי התיכוןמורי התיכוןמורי התיכון

        טלפוןטלפוןטלפוןטלפון        המורההמורההמורההמורה        מקצועמקצועמקצועמקצוע        טלפוןטלפוןטלפוןטלפון        המורההמורההמורההמורה        מקצועמקצועמקצועמקצוע

  053-2832206  פיטר אושמירסקי  אנגלית  052-7730604  ר' יהודה סבג  מתמטיקה ופיסיקה

  054-5316613  רוברט קליין  אנגלית  052-6404154  משה פישר  מתמטיקה ופיסיקה

  054-6622617  יחיאעידן   אנגלית  052-7204536  אייל גפן  מתמטיקה

  052-7204687  ליאור גולדבלט  היסטוריה   052-3539070  ר' איציק אמסלם  מתמטיקה

  052-7204668  אבי אשכנזי  מדעים  052-8889969  איציק מדר  מתמטיקה

  050-7915179  גולדשמיד דוד  אקולוגיה-היסטוריה  052-7203400  הרב ישי רמר  ספרות

  053-6911418  נדב ממן  חינוך גופני  054-5498809  יוחאי אורלן  לשון ואזרחות

  


