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 יחידת סביבות ענן לחינוך  –פרטי קשר 
 

 דואר אלקטרוני  סביבה  מחוז  שם משפחה  שם פרטי  תמונה

 

 גרינשפון -צמח יעל 
  ענן סביבות יחידת ראש

 הטמעת חטיבת – 
 טכנולוגיות 

 yaelgr2@education.gov.il גוגל + מיקרוסופט 

 

 דבוש סייג  רונית 
  –  ענן סביבות יחידת

  הטמעת חטיבת
 טכנולוגיות 

 ronitsay@education.gov.il גוגל + מיקרוסופט 

 

 קרצר -רוזנברג עינת 
  –  ענן סביבות יחידת

  הטמעת חטיבת
 טכנולוגיות 

 einatros@education.gov.il גוגל + מיקרוסופט 

 

 גרובר  חיים 
  –  ענן סביבות יחידת

  הטמעת חטיבת
 טכנולוגיות 

 chaimgr@education.gov.il גוגל + מיקרוסופט 

 

אלעד  
 שלמה 

 בליזובסקי 
  –  ענן סביבות יחידת

  הטמעת חטיבת
 טכנולוגיות 

 eladsb@sapak.education.gov.il גוגל + מיקרוסופט 

 

 שמיר רנה
  –  ענן סביבות יחידת

  הטמעת חטיבת
 טכנולוגיות 

 rinash@education.gov.il גוגל + מיקרוסופט 

 

 sati@tzafonet.org.il גוגל   צפון  חלאילה  סאטי 

 

 eynatleykin@gmail.com מיקרוסופט  צפון  לייקין עינת 

 

 haifa.org.il-Apps@edu גוגל  חיפה  אברמוב  מיכאל

mailto:yaelgr2@education.gov.il
mailto:ronitsay@education.gov.il
mailto:einatros@education.gov.il
mailto:chaimgr@education.gov.il
mailto:eladsb@sapak.education.gov.il
mailto:rinash@education.gov.il
mailto:sati@tzafonet.org.il
mailto:eynatleykin@gmail.com
mailto:Apps@edu-haifa.org.il
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 דואר אלקטרוני  סביבה  מחוז  שם משפחה  שם פרטי  תמונה

 

 yeben2308@gmail.com מיקרוסופט  חיפה  בנבנישתי  אייל 

 

 yossibar@edcation.gov.il גוגל + מיקרוסופט  מרכז ברק יוסי 

 

 ravit@educ.org.il גוגל  מרכז דולב  רוית 

 

 nirit@tad.org.il גוגל + מיקרוסופט  תל אביב כשדאי  נירית

 

 natanleibowitz@amit365.org.il מיקרוסופט  ירושלים  ליבוביץ  נתן

 

 mizrahimaor@gmail.com גוגל   ירושלים  מזרחי  מאור 

 

 batya.sch@gmail.com גוגל  מנח"י  שליידר  בתיה

 

 ruchamafk@gmail.com מיקרוסופט  מנח"י  פרנקל רוחמה 

 

 limor3371@gmail.com מיקרוסופט  דרום  בן ארי לימור
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 דואר אלקטרוני  סביבה  מחוז  שם משפחה  שם פרטי  תמונה

 

 miriur@education.gov.il גוגל  דרום  אוריאלי  מירי

 

 simmah@hityash.org גוגל  התיישבותי  הנדריקסון  סימה

 

 dvoritc@hityash.org מיקרוסופט  התיישבותי  הןכ בורית ד

 

 adir@yrc.org.il גוגל + מיקרוסופט  חרדי  טוב -בר אדיר 

 

 rinacho@education.gov.il גוגל + מיקרוסופט  חינוך מיוחד  כהן רינה

  
תמיכת הזדהות  

 אחידה 
  גוגל + מיקרוסופט  טכנית תמיכה

 support@eduil.org מיקרוסופט  טכנית תמיכה יוביטק  חברת  
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