ספר המחזורים

התיכון ליד האוניברסיטה
ארכיון תמונות זה נוצר ביוזמתו של
ד"ר גלעד אמיר
מנהל בית הספר בין השנים 2021 - 2003
ומוקדש לו לרגל פרישתו.

תוכן עניינים
מחזור א' ,שנת תרצ"ט1939 ,

מחזור כ"א שנת תשי"ט1959 ,

מחזור ל"ח שנת תשל"ו1976 ,

מחזור ב' שנת ת"ש1940 ,

מחזור כ"ב שנת תש"ך1960 ,

מחזור נ"ב שנת תש"ן1990 ,

מחזור ג' שנת תש"א1941 ,

מחזור כ"ג שנת תשכ"א1961 ,

מחזור ס"ד שנת תשס"ב2002 ,

מחזור ד' שנת תש"ב1942 ,

מחזור כ"ד שנת תשכ"ב1962 ,

מחזור ע"ג שנת תשע"א2011 ,

מחזור ז' שנת תש"ה1945 ,

מחזור כ"ה שנת תשכ"ג1963 ,

מחזור ע"ד שנת תשע"ב2012 ,

מחזור ח' שנת תש"ו1946 ,

מחזור כ"ו שנת תשכ"ד1964 ,

מחזור ע"ה שנת תשע"ג2013 ,

מחזור ט' שנת תש"ז1947 ,

מחזור כ"ז שנת תשכ"ה1965 ,

מחזור ע"ו שנת תשע"ד2014 ,

מחזור י"א שנת תש"ט1949 ,

מחזור כ"ח שנת תשכ"ו1966 ,

מחזור ע"ז שנת תשע"ה2015 ,

מחזור י"ג שנת תשי"א1951 ,

מחזור כ"ט שנת תשכ"ז1967 ,

מחזור ע"ח שנת תשע"ו2016 ,

מחזור י"ד שנת תשי"ב1952 ,

מחזור ל' שנת תשכ"ח1968 ,

מחזור ע"ט שנת תשע"ז2017 ,

מחזור ט"ו שנת תשי"ג1953 ,

מחזור ל"א שנת תשכ"ט1969 ,

מחזור פ' שנת תשע"ח2018 ,

מחזור ט"ז שנת תשי"ד1954 ,

מחזור ל"ב שנת תש"ל1970 ,

מחזור פ"א שנת תשע"ט2019 ,

מחזור י"ז שנת תשט"ו1955 ,

מחזור ל"ג שנת תשל"א1971 ,

מחזור פ"ב שנת תש"ף2020 ,

מחזור י"ח שנת תשט"ז1956 ,

מחזור ל"ד שנת תשל"ב1972 ,

מחזור פ"ג שנת תשפ"א2021 ,

מחזור י"ט שנת תשי"ז1957 ,

מחזור ל"ה שנת תשל"ג1973 ,

מחזור כ' שנת תשי"ח1958 ,

מחזור ל"ו שנת תשל"ד1974 ,

מחזור א' ,שנת תרצ"ט1939 ,

תוכן
עניינים

מחזור ב' שנת ת"ש1940 ,

מחזור ג' שנת תש"א1941 ,

תוכן
עניינים

מחזור ד' שנת תש"ב1942 ,

תמונות המחזור של מחזורים ה'  -ו' (תש"ג  -תש"ד)1943 - 1944 ,
אינן נמצאות ברשותנו.
נשמח לעזרתכם באיתורן!

תוכן
עניינים

מחזור ז' שנת תש"ה1945 ,

מחזור ח' שנת תש"ו1946 ,

תוכן
עניינים

מחזור ט' שנת תש"ז1947 ,

תמונות המחזור של מחזורים י' ,י"ב (תש"ח ,תש"י )1950 ,1948
אינן נמצאות ברשותנו.
נשמח לעזרתכם באיתורן.

תוכן
עניינים

מחזור י"א שנת תש"ט1949 ,

מחזור י"ג שנת תשי"א1951 ,

תוכן
עניינים

מחזור י"ד שנת תשי"ב1952 ,

מחזור ט"ו שנת תשי"ג1953 ,

תוכן
עניינים

מחזור ט"ז שנת תשי"ד1954 ,

מחזור י"ז שנת תשט"ו1955 ,

תוכן
עניינים

מחזור י"ח שנת תשט"ז1956 ,

מחזור י"ט שנת תשי"ז1957 ,

תוכן
עניינים

מחזור כ' שנת תשי"ח1958 ,

מחזור כ"א שנת תשי"ט1959 ,

תוכן
עניינים

מחזור כ"ב שנת תש"ך1960 ,

מחזור כ"ג שנת תשכ"א1961 ,

תוכן
עניינים

מחזור כ"ד שנת תשכ"ב1962 ,

מחזור כ"ה שנת תשכ"ג1963 ,

תוכן
עניינים

מחזור כ"ו תשכ"ד1964 ,

מחזור כ"ז שנת תשכ"ה1965 ,

תוכן
עניינים

מחזור כ"ח שנת תשכ"ו1966 ,

מחזור כ"ט שנת תשכ"ז1967 ,

תוכן
עניינים

מחזור ל' שנת תשכ"ח1968 ,

מחזור ל"א שנת תשכ"ט1969 ,

תוכן
עניינים

מחזור ל"ב שנת תש"ל1970 ,

מחזור ל"ג שנת תשל"א1971 ,

תוכן
עניינים

מחזור ל"ד שנת תשל"ב1972 ,

מחזור ל"ה שנת תשל"ג1973 ,

תוכן
עניינים

מחזור ל"ו שנת תשל"ד1974 ,

תמונת המחזור של מחזור ל"ז (תשל"ה )1975
אינה נמצאת ברשותנו.
נשמח לעזרתכם באיתורה.

תוכן
עניינים

מחזור ל"ח שנת תשל"ו1976 ,

בין השנים  ( 2010 – 1977מחזורים ל"ט – ע"ב)
לא הופקו תמונות מחזור.
אנו מעבדים תמונות מחזור חדשות מתוך ספרי המחזור שבידינו.
בשל מורכבות התהליך ייתכנו אי דיוקים.

תוכן
עניינים

מחזור נ"ב שנת תש"ן1990 ,
וני
ב י ת ה ס פ ר ה ת י כ ו ן ל י ד ה א ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת  ,י ר ו ש ל ים
תש"

מ ח ז ו ר נ "ב
חנה לויטה

ו/ב

ו/א
ליאורה חיימסון
מחנכת ו/א

מחנכת ו/ב
ורכזת השכבה

אילן קרביץ אינה שוורצמן אלי קרניאל אמיר עמדי אריאל בן שהם בשמת דיין איתמר כהן אבי דבאח

ו/ג

אבי טוויג אופיר דרורי אורית בר-און

אורן שץ איתי בן נון אלה לבון

אלון הדר

גדעון זילר גדעון פרלמן דנה אולמרט ורה מלמד חנה קוורטין טל חסין

טלי פואה אלון מרום

אלעד כספי אפרת אלברכט אריאל אלטלף אריק ליפשיץ גיא מונטנר גיל ברוזה דודי אראל דני ביקסון

יוני גולדפוס יעל נדב יעקב אברם ליאור לוי מיכל מודריק מיכל צור

מתן אורן גנלה רובינשטיין

יזהר צור כרמית שבו ליאת מיוחס מיה פלג

יאיר גינור יאיר פינלט יואב בן דור יובל ארטשטיין

ענת נבו עפרה מנדלס יעקב גלנטי

מיקי מר חיים בן אנוש גדעון רוזנבאום גיא הופמן גיא הימן

גיל לוריא דודי ישראלי דיקלה הירש דני כהן

הדס בנארי חיים ידיד חמוטל סיון יהונתן יערי יובל גבע יועד לוסטיג יעל ויינר יעקב בן שמש

אייל מוזס עידו רקם ערן חורש קארין בחגיאן שגית סיגל שלי שפירא תמי קיסר תמר אסטרייכר

ריקה גונן שיאונה שי

מיכל רז

נטע דורפמן נתי פרידמן עידו בן דב רון גריסרו רוני זלוטוגורה

רותי רון

ו/ה

בכר אסף אלדן אסף בילר אריק אורבוך קרן דהרי
אודי גרנות אורי קשת אורי רוקני אורנה זעירא אילנה ויצמן אמיר

בועז קניאל דני בן דניאל דפנה שפט חגית מגן יניב פרקש יפעת גורן ליאור עזיז לילך וגנר מאיה קמחי נועה סלומון

פלג חסון

רוי פלג

רוית ינקו

רוני אילוז רונית קידר רונן פידל

גיא פלדמן

רועי טננבאום שגיא סקאזי שי שמר שירה גרינזייד שלומי עוזיאל שלומי תוסיה-כהן שלומית הכהן שרון דונסקי שרון טובלי עינת צוקרמן

מחנכת ו/ג

נהורא הס נוגה גאני נטאלי הדד ניסים ביטון סימה סלע עופר סיטבון

ו/ד

נועה רומם ניבי רוטנברג פטרה רוקמן

אדוה מינץ אורי חסון אילנה וסרטייל אילת לוי איתי אלמוג אסף דביר אסף שפיר בועז ברנע

בתיה שליו

כנרת לינדנשטראוס כפיר אדיר ליאור חורב לילך רדזי לימור צור מזור מצקביץ לירון ליפץ מירב פרץ

מיכל מור

ערן הרצמן ערן פלדחי רחל ששון שירית פלמון תומר כרמלי תומר קליינר רותי לבנטל רון סקלי

מחנך ו/ד

מנהלת בית הספר

עליזה מנדל

נועה בן יוסף נעה כהן נעם לוטנר נעמה וולוזני עדנה קרן

אריאל הירשפלד

ן 1990

יהודית אמיר
מחנכת ו/ה

ו/ו

אורית שחר אורלי אביצדק אלי מזרחי אתי עוזרי בני חחיאשוילי גדי זמיר

גיא יגן

חיים יושע

טלי הוד

יורם חן

יניב מאיר

יקי ממה

ירון צרפתי מאיה ירושלמי מיכל נברו מילי ברזני מירב סנדורי משה הרוש

נורית לוי עדנה אטיאס עליזה אדרי רויטל מסעוד

רונן חן

שרית מורלי

אורי ברקוביאר אורנה וטנשטיין אמיר קלויזנר אמיר שטרנהיים אסף בן מאיר אסף חסון

גלי לביא

דוד רפ

דנה וייס חלי בלברג טלי ספיר

ארי אילן אריאל קורנברג ברוס רפפורט גיא בן דוב

עליזה רזיאל ענבר זמיר ענת האס רויטל יהושע

מחנכת ו/ו

יוסי כהן יותם ברלך יחיל צבן יניב קירמה יעל בלווה

יעלה להב ירון פרוזינין מיכל עירוני משה בביוף נורית אבנת סתו גאון עופר הלברייך עידו טל

רון לביא

ליאת קפלן

עינת בנימיני עירית סגל

רון צליק רוני טוטנאור רונית שבת שמוליק ולר תמי פייזר

מחזור ס"ד שנת תשס"ב2002 ,
וני
ב י ת ה ס פ ר ה ת י כ ו ן ל י ד ה א ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת  ,י ר ו ש ל ים
מ ח ז ו ר ס "ד

תשס"ב
זיווה דבורקין
יועצת השכבה

ו/א

חנה לויטה

מנהלת בית הספר

נעמי וולנסקי
יועצת השכבה

דינה קיאלי

מחנכת ו/ז

יוני דינור יותם איתן יעל מזוז יערה הרלינג יפתח גפן ליאל ספיר ליאת הרוש ליאת מרגלית לינור חן מאיר ביטון מיכאל דרייפוס מיכאל שור מנו רויטמן

ג'ורג׳ מייזל גנדי יוסד וולדימיר פיליה פינקלשט ין ויקי גוצנקו יאנה קגנובסקי יבגניה סטריגינה מיכאל אברמוב

מחנכת ו/א אליק איזנברג אלכס קוגנוב אמיר ניימן אסא כהן ארנון אולמן בשמת אורבך גבע אבידן דפנה איזנרייך הילה פנחסי

מתן גבאי נגה לבנון נועה קאופמן ניצן רזין סשה קרבצוב ענבל עבוד לוי ערבה גל

רן כהן

חן לב

שחר צייחי שירי אביזוהר תומר ניאזוף תמר ילין

אבי קינן איילת אוחיון אירה מיצניק אסתי וייס לביא אפרת אליה גיא קופלוביץ דורית יעקובוביץ׳

חן גפן

מיכאל קופצ׳יק מרגריטה קוז׳בניקוב מרינה גרינישינה נטשה דוביז׳נסקיה פאולה פוקינה פולינה בלינסקיה רומן ליבשיץ

אייל הלוי

איתי טל אלה רופו אפרת כהן אתגר בן-זקן ברוך מוגילבסקי גיא בלוטניק גלי פבר גלית אגמון

סשה גולדשטיין עדי בורר

שירן אוחנה שלומי תוסיה כהן תמר גוטביר
עדי פפו עוז מרינוב עומרי בורל עמוס עשת ענת פרידמן רעות כהן

ו/ה
אור דוכין אלון שטויאר אלי רוזנטל אלעד כרמל אריאל ליפובצקי בתאל קראוזה גדעון סמט גיא גולדשטיין דן בן עמרם הגר מלצר הדס שומר טל שהם

יניב ביגו

לילך פלד-צרני
מחנכת ו/ה

עדי דר

חני זגורי ליאת דריהם מאיה אמיגה מורן מלול מיטל יעקובי מעיין פורת ענת חיות

יעל רגב יערה חקלאי ירדן אבידני מאיה רוזנברג מאיה שטוקמן מארק איידלין מיה עתידיה מיכל עזרא מירב בן פורת מרינה אומנסקי מתן בר-ישי נדב גרינברג נדב ליניאל

שירה אור שלומית רוזן שרון מזומן תומר הרן

ראומה עוקבי רחל אברג׳ל שי שלום שירן מזרחי שלומי נתן שני זרקון שני מזרחי

נועה גיא ניצן בלטמן נעה סגל סיוון מזרחי סיון גמא עופר כרמון עידן סימון עינב וינישסקי ענת ליבוביץ פלג שחם רועי עמיר רועי עשור תמר שמואלוף

ג׳ניה וולינסקי דסי אלבר הדס הנר הדר ברמן ולריה למשקו חנן זלקינדר יובל גולדברג לאה רודד ליאורה דהן ליעד כהן מורן קגנובסקי ניר סודרי

עידית פרקש עמוס רוזנבאום עמית אופנהיים ענת בן-דור רביב יצחקי רות חייט רינת צח שי קרן צור שי שחר

טלי שטרית

מחנכת ו/ג אבי מועלם איתמר עוזר אלון אלחדד אלירן חי ברורית זקן גלית מוטהדה

דן רז

דניה מור הדר וינטר חגי תמיר

מחנך ו/ב
וחבר הנהלה

נועם בלום ניבה קוברסקי ספיר חשן
טל גרנות יונתן בן יעקב ירון בודובסקי מיכאל סלדין מיכל איתם מתן שרקנסקי נגה אביטבול

ו/ג

ו/ד
מחנך ו/ד

גלעד אמיר

ציפי ירון

טל גפני יובל מרגולין

חיים חיון

ו/ב

ו/ז
ורכזת השכבה איליה קובלר אירינה דיצ'מן אלכס קונובלנקו אנסטסיה גאיסינסקיה ארטיום גורביץ בוריס סרפימוב

אביטל ויסר אבישי ליטני אורי ורון

2002

ו/ו
רחל רוגל

מ -חדד
יובל לומברוזו יוני אלבז
חנכת ו/ו
דוקארטי טליה אברהם יואב גולדמן
אבי בן יעקוב אביעד סטולר אור פיאמנטה אלמוג משלי אסף טל אפרת נתנאל ברק ברקוביץ גל אופיר גלעד מישר גלעד צוויק דינה זליגר דניאל בק דניאל גרואג דניאל

מיכל אורקן מיכל שלום
מישה קרסיק מעיין קולסי נוי חסון נועה ברונשטיין נועה שווקי סיוון שפר עודד אלטוביה עופר ליברגל ענת לוי ראובן קוסט רוני הלוי

רן מור

תמר צור תמר שוקר
רננה לוי תומר עמדי תמר זלדון

תוכן
עניינים

מחזור ע"ג שנת תשע"א2011 ,

מחזור ע"ד שנת תשע"ב2012 ,

תוכן
עניינים

מחזור ע"ה שנת תשע"ג2013 ,

מחזור ע"ו שנת תשע"ד2014 ,

תוכן
עניינים

מחזור ע"ז שנת תשע"ה2015 ,
בית הספר התיכון שליד האוניברסיטה הע
ב
ר
י
ת
,
י
ר
ו
ש
ל
י
ם
ד"ר גלעד אמיר
מנהל בית הספר

ד"ר רבקה ברגר

רינה גמפל

מנהלת חטיבה עליונה

מנהלת פדגוגית

חגית גנס

מחזור ע"ז

לאה לוריא

יועצת השכבה

ו' 2
יהודית רחמני
מחנכת ו' 2

יובל אהרוני דניאל אובוחובסקי מתן אופנהיימר

עמרי הובר

תמיר ארליך

אופיר בן דור

טל אברהמי

נועה גולן

ערן גורן

מאיה ועקנין

יונתן ז'נין

נטע חדד

אדר טל

מור י
חזקאלי אביטל ירושלימסקי

אריק כהן אתגר

יאיר כוריאל

כרמל להד

נועה לוי

עידן ליברמן

נטע ליכט

יובל מגירה

יובל פלד

אור פרנקו

מיכל
קושרובסקי יעל קירקפטריק מרי קריצבסקי

ו' 4

ו' 1

רכזת השכבה
ומחנכת ו' 1

דנה אורזך

תשע " ה

מחנכת ומלווה של
קבוצת התיגבור

רונית אופנהיים

דקל ראובני

יעל מורוז

בן גפרית

רנזא עתמאנה

רוית שבתאי טלילה שטיינהוף

מאור אטיאס

ליה אלבשן

איתי אלחנתי

עמרי גת

גיא חדד

יוחנן חזנוביץ

אייל חיימסון

יעל ינוקא

נטע כהן

דריה ליובשבסקי

הילה מגד

איריס מזל

רועי מך

תום מרו

ארי נייהויזר

ניצן עוז

ויטה פולונסקי

שי פולק

סיון פייטלסון

דריה פרילוצקי

טלי פרילוצקי

שאני צ'סקיס
מחנך ו' 3

טל דה-כהן

הופק ע"י טוטל גרפיקס בע"מ ©
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יהל אופנהיימר

אור אלישר

ערד אמיר

נועה בירגר

עדי בן מיכאל

ירדן בן עמי

עדן בראשי

ירדן ברקת

רויטל גורנשטיין

חמדת גירון

אלון דהן

אריאל דניאל

דור היימברג

גליה הלוי

נגה זהרי

גיא חביליו

אברהם עודד חכם

יסמין ילין פס

עדי כהן

יונתן כהנא

עילי כוריאל

יעל לאופר

לי לוי

נגה לסט

דורון נתן

גילי קופרמן

איתמר רוזנשיין

נטע רחמן

גיא רצין

נועה שלום

לירון שמר

רותם שר שלום

אורי קובו

אביב קפלן

גל לוי

עדי תשבי

יואב אדרי

אוהד אלברטון

שלי בן זקן

גיל בסקין

עדן גדכט

ניתאי הורביץ

גדעון לוסין

אדי כהן

יובל כהן

יובל לביא

אופיר לינדן

אריאל ירושלימסקי

יונתן קימלפלד

אליאור קורנפלד

יובל פס

רון פייביש

מישל ריבנסקי

מיכל הירשברג

נועה מזרחי ענבי

ניצן רייסמן

נועה ביננבוים

רועי בייט

עומר בביאן

ענבר אפרתי

דנה אפשטיין מאיה גוברין פרלמוטר נעמי גולדברג

ו' 3
טוביה לב

201 5

רגב חמיאל

מתן סולומון חן סיטטו קלינגר
ארז

מרק מלמד

תאיר רעם

נדב בכר

ניתאי חדד

גיא זילברמן

רוני ויינפלד

מחנך ו' 4

מרים שוכמן

יעל שכטר

רוני ספרן

יואב תירוש

ו' 5

עידו קנלר

בן אילוז

אלעד שיפטן

נטע איפרגן

אור אלמשלי

גל מיכאל ורניק

הגר זילברמן

נגה זר

גיא חדד

אלון חובב

יפתח סנג'רו

נועה סער

דריה קוזנצובה

נדב קורח

עדן קליג'

נוי בכר

שירה חוברה

תומר קלימן

מיכל בר-אפרת

אילן יובל

שני רביד

אופק ברמן

נועם כהן

דור רוטר

שלי גודין

איתמר לביא

כפיר ריבק

נועה גולן

גולן מאיירס

דניאל גרשגורן

אלון מלצר

אסתר רשרגוביץ' דולב שמואלי

עמרי דורון

הילית מנור

שוהם שנהב

סמרה ואקס
מחנכת ו' 5

שחר נתן

מחזור ע"ח שנת תשע"ו2016 ,

תוכן
עניינים

מחזור ע"ט שנת תשע"ז2017 ,
בית הספר התיכון ליד האוניברסי
מחזור ע"ט

טה ה
עברית ,ירושלים
תשע"ז

ד"ר גלעד אמיר
מנהל ביה"ס

זיוה דבורקין

רינה גמפל

יועצת השכבה

ו' 1

2 017

מנהלת חט"ע

ו' 4

ו' 2

ריבה מכלוף
רכזת השכבה
ומחנכת ו' 4

נדב חרובי
מחנך ו' 1

רונית סער
שלי איזנברג

טל אלמליח

שירה בן דור

מיה בן זקרי

מחנכת ו' 2

איתי גרבש

נעה גרון

איתמר הניג
ענבל אילסר

מתניה וינר

בעז זיק

משה זלטקין

טאיה מלץ

נועם מרג'ני

אורי מרום

אורי מתתיהו מיכאל נאידיס

רותם פלולי

עדו צוקרמן

דידי קובו

מתן קוטיק

סתיו טולדו

נועם טרובישי גיל כצהנדלר

רעות קוקיה

יעל כרמי

נתנאל לוי

תומר לחיאני

ספיר נח

אופיר ניסים

ענבר עוז

בר עזריה

גיל רונן

שירי רוקח

עמרי שביט

עלי אנטליס

יעל גרויסמן שהם גרינבלט

מור אשר

נעם דורון

עמית בנסאסי דינה גוטקין

יעל ורד

דן לוינסון

גיא ליטב

ניצן ליכטמן נועה לרון איתן

עידן נאור

יעל נדן

עומר ניב

רימון ניסן

גל יהושע

שלי לרנר

יונתן סמורודניצקי

בנימין גורמו

אביתר גיז

עדן גפני

ירדן כהן

לירון לאופר

גל לוין

גיא מזרחי

ליעד גומה

שירה מלצר

ברקת מלדה

שרון פבין

פנקו שירה אלטמן
אנה אוסט

גיא כהנא

מאיה למדן

פליגלמן תמיר פרישר
נדב פז פיטקובסקי אריאל

דריה פרנוס

עדו פרומן

שניר לוי

זיו גנור

עידן ג'רפי

נועה לנדסברג

יסמין צ'רני

קים ארד

אשש אריאלה בקונין
תומר

סרט אמיר חודדה
אביתר ויי

הדס מורין

מרי קוקוי

עדי ברזני

יובל מזרחי

ליהיא קורן

יעקובוביץ אלון כהן מגן
תומר

זהר יוחנן

נגה עזרא

בר עדיקה

זיו רונן

ניר רובין

ו' 3

עפרי שפייזר

ו' 5
דוד קמחי

גל קריגר

מורי קרימן

שרון רטנר

ענת רמון

ערן שופרו

עומר שחק

ברקת שימשילשוילי

עפרה ליבוביץ גולדברג

אבי דב

מחנכת ו' 3

מחנך ו' 5

אסף אזולאי בר-חידא ענבר אילוז

אלישע ברש

זהר עטר

מתן אריאל הברון אלמוג אריש

גיא בזיזה

נטע ביברמן
מאור בליאכמן טל
בן צור מונטל ליאת
בן שבת גיל בר-יעקב

רועי גוזלן

אופיר גלבוע

עמוס דורון

שחר היימר

שלו זהר

קסם זזון צדוק

גל זמיר

דנה לוין

שירה מאירוביץ

שני מורנו

ניר מז'ביין

אילנה פוגודין

נעה פוזן

רעות פורמן

יעקב
חבנסקי סעיד חליחל

אלון פלד

טליה חממי

דביר
פנחסוב שי פריפשטיין

יובל אטיאס

עמית טור-סיני

דוד שוחט

ניר יודקו

תומר קנדל

ליבה כהן

לירון שפר

רון גוטין

יונתן לחובסקי

מאיה דונייק

נועה מרין

רועי הכהן

תמיר נהרי

בועז הניג

ליאור נייהויזר

טל וייל

רותם ווקנין

נדב עוזרי

מיכל צלמן

רון אילון

רון ורשבסקי

שי קוגלמס

אור איסוביץ

הילה ארזדה

רתם זהר

מיכל זהרי

אלון קופרמן

נטע רביד

בוטבול אורי בן-עמרם
רועי

עידית חכם אברהם

גיא רועה

דניאל חן

יעל גבאי

עידן ג׳אנה

טל כץ

חגי יוסף

תיאל אביב שלום
זהר שאל

תימור לוי

נטע שמש
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מחזור פ' שנת תשע"ח2018 ,
בית הספר התיכון ליד האוניברסיטה
מחזור פ'

הע
ברית ,ירושלים
תשע"ח

ד"ר גלעד אמיר
מנהל ביה"ס ומלווה ו' 6

אלנתן
טל
יועצת השכבה

ו' 3

2 0 18

רינה גמפל

מנהלת החטיבה העליונה

ו' 1

ו' 4

רונית אופנהיים

מחנכת ו'  1ורכזת השכבה

שושי ברדע
ו' 4

זלצר
רועי
מחנך ו' 3

מחנכת

אמילי אברהמס אריאל אזולאי

עדן אלנה

אביגיל אסף-שפירא

שירה בן עמי

שלי גרינברג

בנימין גרנובסקי

רון וייס

שגב זקן

שקד חזן

אלעד יצקן

עמית כהן

יואב כנעני

נדב לוי

דוד לויים

כנרת מימון

טל צ'סקיס

עידו קליג'

עומר רייכמן

אלון שובל

יהונתן שטיין

מרב שמחון

גאיה בר

גיא אליאסף

עידו אלעד

עידו ארבל

שחר אשכנזי

ירוס בלטה

גל בלישה

ניצן גוטסמן

יובל אברהמי

עומר אגם

אלה יוסף

אריאל יחזקאל

מאיה גרינפלד

נטע גת

נועם דוידוב

עומר זיידמן

טל זקס

ניצן חן

ניר יערי

מאי כרמל

תמר לביא

תמי גרוזמן

גיא דור

דניאל ספיר

דניאל פולק

ניקול פטריצ'נקו

בארי לוי

יערה לוי

איתי מגירה

גילי מורנו

אורי מזר

דניאל מלול

נגה לינדנשטראוס

אדי מאינגרד

יעל שמר

יובל שעיו

גלעד תמר

איתמר צבי

יהלי קליין

ג
בריאלה חסידי רועי משה טננבאום

שיר גנון

רותם אידלשטיין מאיה אלחנתי

תמר סטרומזה

מאשה סטרחוב

יהלי סלונים

דניאלה פייקין

ניר קאופמן

מאיה מנשרוף רחל מרמורשט ין-שראל

אמיר רוזנברג

ליאור רותם

עומר נוה

ערן לוי

טל פרנקנטלר

אורי שוסטר

דן אזולאי בר-חידא

נטע הלוי

אלמוג מזרחי

אור רוזנבליט

עמית אילין

נתן וולקינד

דוד מלניקוב

יעל רומם

הילה בר-אפרת

רותי זוסמן

רותם נעימי

נטע שדה

כרמל גבעון

הדסי זרחיה

נטע פיידה

איל שמר

ו' 2
ואקס
סמרה
מחנכת ו' 2

אלונה לוי

שלי גולצמן

איתי ישראלי

ליאון חלבניקוב

אורי פרלמוטר

אריאל פיקרסקי

עומר ראובן תשבי

דניאל תנורי

ו' 5
עמרי הובר
מחנך ו' 5

נדב איקן

שאול אלברטון

תומר אלדר

עדן אלמודאי

שני ברם

רומי גבאי

דניאל גבזה
מואב איילת גולדברג

אביטל גפט

נעמי חובב

מיקה כהן

גלעד לונדון

שחר לוסטהויז

הגר לחובסקי

גיל לישצ'נסקי

סאמי מארון

גל מואב

עפרי מרדכי

שחף משה

אבנר ניחמקין

עידן סני

איתי עדן

יובל פוגל

תמר פורגס

שיר פרש

תומר צביאלי-רנר

זיו צוובנר

רון קופלר

תום קירקפטריק

עומר קליין

אסא רובינשטיין

ערן שילר

נטע שמיר

נועה אגמון

דקל עיני

תבל שנהב

דניאל גזית

ליאור שר-שלום

תכלת לקסר

רותם מוזס

תמר גרסון

יונתן מרום

תמר אסינג קידר

בנימין דוביז'נסקי

ירדן באבאי

עידוא דוייב

יגאל סוחולוצקי לינוי סמיונדוייב

יובל בביוב

הילה הייבלום

עדי סעדון

אלכסנדר בבקין

עמרי הראל

איל ספיר

אוהד בן-נון

נועה ורשבסקי

נטע עצמון

איתן בראון

שירה זיו

יואב צביאלי רנר

שרון ברנשטיין

שמעון חודורקובסקי

אלה קידר

שירה ברקוביץ

נתנאל ידגרן

תומר קידר

אביב גולדשטיין

איל גולדברג

נעמה יוחאי

הלל לחמי

נועה לישינסקי

תוכן
עניינים

שיר שפר
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מחזור פ"א שנת תשע"ט2019 ,
בית הספר התיכון ליד האוניברסיטה
מ ח ז ו ר פ "א

הע
ברית ,ירושלים
תשע"ט

ד"ר גלעד אמיר
מנהל בית הספר

אירית אליאור

מלוות קבוצת התגבור

י"ב 1

ארז הקר

חגית גנס

מנהל החטיבה העליונה

יועצת השכבה

2019

י"ב 3

יהודית רחמני

י"ב 2
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