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Woki2004@gmail.com052-667-3667עצמאי כןמומחה סביבת גוגלמרגולין שרון 
rachelsha@gmail.com050-673-7462אוניברסיטת אריאלכןכןמדריכת תקשוב ומורת מוריםשפירארחל

מורה מורים בתוכנית התקשוב ורכז ויצמןרותם
עצמאי + התיכון לאמנויות כןכןכןתקשוב

rotem@r-w.co.il054-478-8054בירושלים

oshrit.goren@gmail.com050-432-4345משרד החינוךלאכןלאמדריכת תקשוב, מורת מוריםגורן אלון אושרית

מדריכת תקשוב, מורת מורים, אייזקרן
keren.eis@gmail.com052-3545104עצמאיתכןכןחדשנות בחינוך

מדריכת תקשוב, מורת מורים, שליידרבתיה
batya.sch@gmail.com054-231-1156משרד החינוך כןכןלאחדשנות

nirit.hann@edum.org.il054-660-1756עצמאיתכןכןלאמדריכת תקשוב, מורת מוריםהאןנירית 

מדריכת תקשוב,מורת מורים, רכזת קיי עזראיילת
ayelet.ezer@gmail.com054-724-1997משרד החינוךלאכןכןתקשוב בפסגה ראש העין

moshebaba@gmail.com054-549-7895משרד החינוךלאכןלאכלבויניק חינוכיקהימקרמשה

מנהלת תקשוב וטכנולוגיות בחינוך גליבטראביגיל
avigailg.pisga@gmail.com050-943-1910משרד החינוך כןכןכןפסגה חולון

agtikshuv@gmail.com050-943-1910עצמאיתכןכןכןמנחה לתקשוב מורי מורים גליבטראביגיל 

כלי גוגל, כלים דיגיטליים שיתופיים, הנדריקסוןסימה
משרד החינוך מחוז לאכןלארעיונות פדגוגיים

simmah@hityash.org050-730-3822התיישבותי

מדריכת תקשוב, כלי גוגל, רעיונות אריאליעינבל
משרד החינוך, עיריית כפר לאכןלאללמידה שיתופית בתיכון

inbal.ariely@gmail.com054-222-6493 סבא

metityaho2@gmail.com054-803-3146משרד החינוךכןכןמדריכת תקשובכהן ליאת 
eynatleykin@gmail.com054-919-2942משרד החינוך כןכןמדריכת תקשובלייקיןעינת 
yaniv.gaon@hofcarmel.org052-728-1413משרד החינוךכןרכז תקשובגאוןיניב 

עצמאית + כןכןמדריכת תקשובשיפמןאורלי
orly.shifman@tlvedu.org.il054-455-1830תא+שוהם+משרד החינוך

מנהלת המחלקה לטכנולוגיה להבאורית
oritlahav@aml.amalnet.k12.il054-993-3610רשת עמלכןחינוכית- עמל

רכז תקשוב, סביבת גוגלצוריגיל
רכז תקשובמלכהשלו

tiferetc@yardenhighschool.org054-588-2979משרד החינוךכןרכזת תקשובכהןתפארת
רכזת תקשובקדוסינטלי 

רכזת תקשוב (אפשרות תמיכה זלנקוריבי
rivigreenmom@gmail.com052-296-9044רשת עתידכןבאנגלית)

מעייןאיריס
מתכללת תקשוב עירונית. יועצת 

טכנופדגוגית מומחית סביבת אופיס 
,מורת מורים 

עצמאית,עירית בת ים -כןכן
irism@batyam.org.il050-967-4142מתכללת תקשוב עירונית 

noemyp@gmail.com052-261-3147משרד החינוך  חינוך מיוחדכןכןמדריכת תקשובפורתנעמי
רכזת תקשובדאבאבלין
smadar@bialik.ort.org.il054-461-2226אורט ביאליק חט"עלאכןלארכזת תקשובשחףסמדר

מדריכת תקשוב, מורת מורים, סלייפרקרן
keren.slijper@gmail.comמשרד החינוךכןכןלאמדריכת למידה משמעותית

nitayr@gmail.com050-591-6619משרד החינוךלאכןלארכז תקשוברחמיאלניתאי

רכז ומדריך תקשוב.  מומחה לכלי בורנשטייןאביב
Avivb@gvanim-school.co.il052-602-6536משרד החינוךלאכןלאגוגל ואבטחת מידע וכלי תקשוב

רכזת תקשוב מתי"א חיפה ומדריכת גלענבל
inbalgal83@gmail.com050-234-3065משרד החינוךכןכןכןתקשוב בחינוך המיוחד מחוז חיפה

תיכון מדעי טכנולוגי - רשת לאלאכןרכזת תקשוב אפלבויםאסתר
estyapp@gmail.com058-693-3733אמי"ת

מדריך תקשוב . כלי גוגל ,מודל , לרנרמוטי
אופיס

בית החינוך המשותף חוף לאכןלארכז פדגוגיהופמןאיציק
itzickh@hfs.school052-602-7555השרון

תקשוב המאה ה-21תקשוב המאה ה-21
מרכז תמיכה לצוותי חינוך ללמידה 

ברחוק מומחים בכל סביבות 
הלמידה

tikshuv@tikshuv121.co.il03-7711388תקשוב המאה ה-21כןכןכן

moyorav@gmail.com050-661-4582 משרד החינוך לאכןלארכז תקשוב יורבמשה

מדריכה ומרכזת אזור, ראש העין אלוןמרב 
merav.alon@tikshuv121.co.il052-268-0498תקשוב המאה ה-21לאכןכןוהוד השרון

משרד החינוך - הדרכה כןכןכןיוסיאברהם
Yosefavr@gmail.com052-839-0120וחינוך מיוחד

אל-תרשלו

רכז תקשוב, מורה לערבית, ניסיון 
 ,il בהוראה מרחוק, זום, קמפוס

אקדמיה ברשת, ספרי לימוד 
דיגיטלים

eltarsh@gmail.com052-870-1912משרד החינוךלאכןלא

רפרנטית פיתוח מקצועי, מורת חזןאני 
annie@edum.org.il054-566-3159משרד החינוךחלקיתכןכןמורים, מדריכה ורכזת תקשוב

צוות מוביל תקשוב מחוז תא, מורת כשדאי נירית
משרד החינוךכןמורים אחראית תקשוב פסגה נתניה
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חלקית כןכןמלווה ויועצת טכנופדגוגית שמר פריטובה

מלווה בתיכון בנס ציונה וכן 
השתלמויות של משרד 

החינוך/פסגות 
והאוניברסיטה הפתוחה 

tovash@gmail.com050-564-6915

משחקולוגית דיגיטלית, מדריכת דישינירה
niradishi@gmail.com054-766-9300עצמאיתכןכןכןתקשוב

מדריכת תקשוב רמת גן, הוד השרון מזרחי לביאןסיגל 
sigal1963@gmail.com054-550-0323תקשוב המאה ה-21כןכןוראש העין

בן ארציחפציה
אחראית הדרכה יחידת סביבות ענן 

לחינוך. מתאמת תקשוב במעלה 
אדומים

chepti@gmail.com054-447-7081משרד החינוךכןכן

Taliaor@hotmail.com052-885-3232תקשוב המאה ה-21כןמדריכת תקשוב - הרצליהאור גריףטליה

משרד החינוך ארגון רכזת תקשוב מורה לאנגלית זרגרינעמי 
nzargary@gmail.com054-567-3641 המורים

מדריכת תקשוב בנס ציונה, מורת יולוסקרן
kerenjoulus@gmail.com054-538-5074משרד החינוךלאכןלאמורים

מחאמידמוניר 

מנחה בתחום התקשוב  ובתחום 
מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים 

הכולל פיזיקה ביולוגיה וכימיה וחוקר 
ציפורים

moneer180@gmail.com050-548-7487משרד החינוךכןכןכן

אלקיעאןתיסיר

רכז ומדריך איזורי מגזר בדואי, 
מנחה השתלמויות תקשוב , מומחה 

סביבות ענן גוגל, מרצה הוראה 
חדשנית מכללת קיי 

taiseer80@gmail.com054-759-0059 משרד החינוךכןכן

קפלןרגינה
מרצה לשילוב טכנולוגיה בפדגוגיה, 
חלופות בהערכה, מדריכת תקשוב 

ומורת מורים 
כןכןכן

המכללה לחינוך ע"ש דוד 
ילין, מכללת לוינסקי, ,

משה"ח
regina/m/kaplan@gmail.com054-476-6891

מדריכת תקשוב ומובילה פרויקטים ליטבקשרון
sharon@tikshuv121.co.il050-628-0089תקשוב המאה ה-21כןכןלאמתוקשבים עירוניים באיזור השרון


