עמוד  3מתוך 4

המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר באר שבע
דף קשר מורים ומדריכים
תלמידות ותלמידים יקרים,
להלן מס' הטלפון של המורים המקצועיים שלכם לקבלת מענה לכל שאלה בנושאים
לימודיים.
בגלל שינויים במערכות ההוראה ,מומלץ ליצור קודם קשר בוואצאפ לבדיקת
הזמינות של המורה.
מס' טלפון

שם המורה

שעת זמינות

.1

פיזיקה
0545710378
אירנה וורוביוב -רכזת

.2

אירנה

0549982554

.3

יאנה קצנוביץ

0545849393

13:00 -15:00

.4

ודים

05444820516

12:00 -14:00

.5

מרינה גרשמן -רכזת

0529430747

.6

ויינר גליה

054-3487048

.7

גבריאלוב חנה

052-9430807

.8

חפץ מירי

050-9882998

.9

גלזוב אלה

0542384111

.10

אפריים מאלי

052-2620445

11:00-12:00
18:00-19:00
11:00-12:00
18:00-19:00
11:00-12:00
18:00-19:00
11:00-12:00
18:00-19:00
11:00-12:00
18:00-19:00
11:00-12:00

.11

לוי שני

054-6202761

.12

מימון אלכסנדרה

052-4745707

11:00-12:00
18:00-19:00
11:00-12:00
18:00-19:00

.13

סמדר הלבני  -רכזת

0529288211

9:00- 20:00

.14

אילנה מור יוסף

0529467890

14:00- 15:00

.15

מירב ודבקר

0529289455

12:00- 13:00

.16

מיריאנה בוידיקמן

0526595566

20:30- 21:30

10:00- 12:00
16:00- 17:00
10:00-12:00

אנגלית

עברית
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.17

שיר אלבז

0546365756

14:00- 15:00

תנ"ך
.18

אתי רביבו -רכזת

0529461375

18:00-19:00

.19

גלית רווח

0529465810

18:00-19:00

.20

שמחה דליוואל

0522398392

18:00-19:00

.21

גיל גרזולקר

0529280752

18:00-19:00

.22

היסטוריה
0529466483
אושרת רוזמן -רכזת

.23

אמיר בכר

058600350

.24

כרמית ענבי

0523206444

.25

מאי אלון

0546688562

16:30 - 18:30
בימים ב-ד בלבד
10:00 - 12:00

.26

יפה לוינסון

0522762035

16:00-17:00
בימים ב-ג בלבד

.27

דנה טריגרמן -רכזת

054-437-0949

.28

אריאל פירון

051-246-2282

11:00-12:00
18:00-20:00
10:00-16:00

.29

אייל חיים

052-848-8096

10:00-16:00

.30

אביהוא הלוי

052-345-0815

10:00-16:00

.31

מאי אלון

054-668-8562

10:00-16:00

.32

זיוה אבירם -רכזת

052-9465260

16:00-17:00

.33

שמיש רונית

052-8880154

17:00-18:00

.34

גולקו יעל

050-8660498

19:00-20:00

.35

שחר איילת

050-6430649

18:00-19:00

10:00 -12:00
מלבד יום ה'
10:00- 12:00

אזרחות

ספרות

.36
.37
.38

טכנולוגיה
052-9202623
לילך זמיר  -רכזת מגמות
תוכנה ,מדעית הנדסית,אלק'
וחשמל
0529219460
ירדנה קליקר
רכזת מגמת מכונות
052-9458602
חנדי ויטלי -רכז שרטוט
סיב"ם

12:00-13:00
17:00 - 8:00
9:00-19:00
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.39

אליהו בדלוב

054-7590596

14:00-16:00

.40

מרינה רוזנבלום

052-9430842

12:00-13:00

.41

אלבירה טלשבסקי

050-6972728

08:00-16:00

.42

סימה ואזנה

052-4804835

17:00-19:00

.43

דגנית נתיב

0543132448

 17:00-19:00א-ה

.44

ודים מילבסקי

054-4820516

.45

רון בחרוף

050-9952416

.46

לימור כהן

050-8366587

10:00-12:00
חוץ מחמישי
ושישי
א-ה:
10:00-11:00
א-ד:
16:00-17:00
12:00-13:00

.47

רן מילר

052-9279376

08:00-20:00

.48

מאיר סלם

054-6918224

15:00-17:00

.49

מרדכי בלמס

054-5444884

.50

בתאל אלחדד

050-5215252

.51

חדד אפרים

052-7137120

13:30-15:00
כל יום
13:00-15:00
16:00-17:00
9:00-16:00

.52

אושיק ניסים

0542233764

.53
.54
.55

זהר אוקנין
מרינה טל
מדלן אזולאי

0529461346
0529430815
0502373789

.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67

רותם בן יאיר
קובי אלמסי
ג'ני חנקין
שילת לוי
שני ישראל
עומר ביטון
איתי נודל
ויקטור חיימוב
מוריאל פרץ
מאי מיטלברג
נופר קמרלקר
תומר אפלמן

0532231422
0529430482
0526163740
0542239959
0505819155
0547331120
0528850438
0545425538
0506817873
0506620010
0532794781
054-9424234

10:00-16:00
כל יום למעט יום
רביעי
16:00 - 13:00
18:00 - 14:00
19:00 - 10:00
בווטסאפ
17:00 - 8:00
17:00 - 8:00
16:00 - 8:00
17:00 - 8:00
17:00 - 8:00
17:00 - 8:00
17:00 - 8:00
17:00 - 8:00
8:00- 17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
 08:0017:00
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.68
.69
.70
.71

לילך זמיר
רז אברהם
דוד קורמשין
נעמה בן חמו

.72

ערן גוהרי -רכז

0529202623
0538378407
0547946669
054-5583683
חינוך גופני
052-9466770

08:00 - 15:00
08:30-16:45
8:00-17:00
10:00-15:00

מתמטיקה

.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
שכבה
ט
שכבה
י
שכבה
י"א
שכבה
י"ב

לפי מספרי הטלפון וקבוצות הוואצאפ של כל הקבצה
רכזת י"א -י"ב
0529430696
פוליאנסקי אורה
רכז ט -י
0528629742
שוורצמן אלברט
0505567415
מרציאנו רינת
0545755663
קוברסקי איגור
0547532290
קוברסקי יאנה
0525827575
דנינו אבי
0545535585
שווקה מני
0529430772
ג'רשנילי סבטלנה
0544761019
שולמן בלה
0524835563
אלעד דניאל
0584575608
ספיר חנה
0542396322
כהן לינוי
0503726133
בן דוד אורלי
0523919279
בקמן ילנה
0525788853
עדן
10:00- 11:00
ימים א ,ב ,ה
ימים א ,ב ,ה

11:00- 12:00

ימים א ,ב ,ה

12:00- 13:00

ימים א ,ב ,ה

13:00 – 14:00

בהצלחה,
סמדר הלבני,
רכזת פדגוגית
טל' 0529288211

