אגף א' מדעים – החינוך לקיימות
המזכירות הפדגוגית

אנשי קשר בתחום החינוך לקיימות במערכת החינוך
צוות פיקוח במטה
שם

תפקיד

דואר אלקטרוני

ד"ר גילמור קשת -
מאור

מנהלת אגף א' מדעים,
המזכירות הפדגוגית

0733931448 gilmorke@education.gov.il

חני פלג

ממונה ארצית חינוך לקיימות

hanipe@gmail.com

טלפון

052-3637145

hanipel@education.gov.il

רפרנטים מחוזיים לחינוך לקיימות משרד החינוך
מחוז

שם

דואר אלקטרוני

טלפון

צפון

נורית ברגר  -גיל

nuritbe@education.gov.il

0503073264

חיפה

אביבה עזרא

avivaez43@gmail.com

0548342960

מרכז

רונית רוזנבוש

ronit.rose10@gmail.com

0528489524

תל אביב

גילה לאמי

gilala@education.gov.il

0506280318

דרום

עדנה כהן

0507545540 ednachon@edu-negev.gov.il

ירושלים ומנח"י

אתי דבש

etidv@education.gov.il

0528895098

חינוך התיישבותי

ענת זמל

anatz@kfar-olami.org.il

0506225287

חינוך חרדי

נאוה כהן

navco@education.gov.il

0504132760

אגף א' מדעים – החינוך לקיימות
המזכירות הפדגוגית
מדריכים ארציים ומחוזיים לחינוך לקיימות משרד החינוך
מחוז

שם

דואר אלקטרוני

טלפון

צוות ארצי

מיכל כפיר הורוביץ

צוות ארצי

חגית ענתר

kayamut.hadracha.jerusalem@gmail.com

צוות ארצי

חני יחזקאל

tlv1hani.y@gmail.com

0527272150

צוות ארצי

ד''ר ציפי ברוייר

zipi.breuer2@gmail.com

054841579

צוות ארצי

סיגל זהבי

sigalzhv@gmail.com

0522217327

צפון

נחמה דויד

hads13@012.net.il

0528587000

צפון

מנאל ח'אזן

manalkha3@gmail.com

0528895030

חיפה

אביבה עזרא

avivaez43@gmail.com

0548342960

חיפה

אולפת מסאלחה

olfat.mas@gmail.com

0524886171

מרכז

גולדי לב

goldilev100@gmail.com

0528240691

תל אביב

חני יחזקאל

tlv1hani.y@gmail.com

0527272150

תל אביב

דנית אולאייש

amirdanit@gmail.com

0522538776

mirimon@hatzerim.org.il

0525013276

דרום

מרים רימון

ירושלים ומנח"י

חגית ענתר

התיישבותי

התיישבותי

דורון ארז
חני צרפתי

michalkfir100@gmail.com

0547558717
0535340025

kayamut.hadracha.jerusalem@gmail.com

0535340025

dorone@megidoh.org

0548808688

Hani@kdror.co.il

0546484962

אגף א' מדעים – החינוך לקיימות
המזכירות הפדגוגית
חרדי

ד''ר ציפי ברואייר

zipi.breuer2@gmail.com

054841579

חרדי

יעקב סוויסה

ys0503456@gmail.com

0503456697

חרדי

אסתר ברודקין

brodkin.yona@gmail.com

0508109298

חרדי

מיכל כהן

michalcohen81@gmail.com

0527151907

Refaelab@gmail.com

0522673218

adild49@gmail.com

0526030032

Lamakh23@gmail.com

0524650211

Batiam@education.gov.il

0507818169

מנהלת תכנית
הגלוב

רפאלה בביש

מדריכת גלוב

עדי לוי

מדריכת גלוב

למא ח'ורי

מדריכת גלוב

בתיה אמסלם

צוות ארצי – קדם יסודי
טלפון

שם

תפקיד

דואר אלקטרוני

ד"ר ענת סלע

מפקחת מדע וטכנולוגיה בחינוך
הקדם יסודי

050-6282479 anatse@education.gov.il

ג'ני שעתל

מדריכה ארצית לחינוך סביבתי
באגף הקדם יסודי

0505986680

מפקחות רפרנטיות לגנים ירוקים ולחינוך סביבתי לגיל הרך

שם מדריכה מחוזית-
קיימות

מחוז

נאילה חביב אללה

צפון

לאורה גפני
חיה
אוקסנה ביחובסקי
הילה טוקרסקי
רינת הכהן
ליאת לב

ירושלים/מנחי
מרכז
דרום
חיפה
צפון
תל אביב

מספר טלפון-
מדריכה מחוזית
0523980275

כתובת דוא"ל
naela.hb@gmail.com

lauragaffni5675@gmail.com 0547648876
haya1782@gmail.com
054-7707473
oksana.zeelim@gmail.com 0547919450
0528575375
Amirtokarski@gmail.com
rinat.hacohen@gmail.com
0544878296
052-5895589
Liatirg@gmail.com

אגף א' מדעים – החינוך לקיימות
המזכירות הפדגוגית
מדריכות מחוזיות וארציות לגנים ירוקים ולחינוך סביבתי לגיל הרך
מחוז

שם

ארצי

ג'ני שעתל

ארצי

נאילה מזלבט

050-7491875 naila.mezalbet@gmail.com

צפון

רינת הכהן
נאאלה חביב אללה

Rinat.hacohen@gmail.com
054-4878296
naela.hb@gmail.com
052-3980275

חיפה

הילה טוקרסקי

מרכז

אורית מאיר

050-7893263 orit35m@gmail.com

תל אביב

מאירה רשף

052-2221916 meira.campus@gmail.com

ירושלים/מנחי לאורה גפני
נגה סולומונוב

דרום

טלפון

דואר אלקטרוני

0505986680

052-8575375 amir.tokarski@gmail.com

lauragaffni5675@gmail.com

0547648876

052-5544258 nogasolomonov@gmail.com

טלפונים נוספים במשרד החינוך:
•
•

גב' הדר גפני ,אגף פיתוח מקצועי במינהל עובדי הוראה ,דוא"לhadarga@education.gov.il :
טלפון073-3933712 :
ד"ר סאמיה אבו חיט ,מפמ"ר מדעי הסביבה ,המזכירות הפדגוגית ,אגף מדעים משרד החינוך,
דוא"ל Samiasb@education.org.il :טל'09-7938565 :

המשרד להגנת הסביבה:
▪ מר אלעד עמיחי ,סמנכ"ל שלטון מקומי
▪ גב' זיוית לינדר ,ראש אגף חינוך וקהילהzivit@sviva.gov.il ,
▪ גב' שרית לוי גרוסו ,סגן ראש אגף חינוך וקהילה saritlg@sviva.gov.il ,
02-6495811

אגף א' מדעים – החינוך לקיימות
המזכירות הפדגוגית

רכזי חינוך וקהילה במשרד להגנת הסביבה

מחוז

שם

ארצי

ג'ני שעתל

ארצי

נאילה מזלבט

050-7491875 naila.mezalbet@gmail.com

צפון

רינת הכהן
נאאלה חביב אללה

Rinat.hacohen@gmail.com
054-4878296
naela.hb@gmail.com
052-3980275

חיפה

הילה טוקרסקי

מרכז

אורית מאיר

050-7893263 orit35m@gmail.com

תל אביב

מאירה רשף

052-2221916 meira.campus@gmail.com

ירושלים/מנחי לאורה גפני
דרום

נגה סולומונוב

טלפון

דואר אלקטרוני

0505986680

052-8575375 amir.tokarski@gmail.com

lauragaffni5675@gmail.com

0547648876

052-5544258 nogasolomonov@gmail.com

