
 

 

 ה צוות פיקוח במט

 

 ן טלפו י דואר אלקטרונ דתפקי ם ש

ד"ר גילמור 
 ר מאו -קשת 

מנהלת אגף א'  
 , מדעים

 ת המזכירות הפדגוגי

lgilmorke@education.gov.i 0733931448 

 ג חני פל 
 

ממונה ארצית חינוך  
 תלקיימו

mhanipe@gmail.co 

lhanipel@education.gov.i 

052-3637145 

 

 

 ךרפרנטים מחוזיים לחינוך לקיימות משרד החינו

 

 ן טלפו י דואר אלקטרונ ם ש זמחו

 lnuritbe@education.gov.i 0503073264 ל גי   -נורית ברגר   ןצפו

 mavivaez43@gmail.co 0548342960 א אביבה עזר  ה חיפ

 naharish@gmail.com 0524710264 י שחר נהר  ז מרכ

 lgilala@education.gov.i 0506280318 י גילה לאמ ב תל אבי

ednachon@edu- ן עדנה כה ם דרו

lnegev.gov.i 

0507545540 

 lidv@education.gov.iet 0528895098 ש אתי דב  ירושלים ומנח"י

חינוך  

 י התיישבות

 lolami.org.i-anatz@kfar 0506225287 ל ענת זמ

 lnavco@education.gov.i 0504132760 ן נאוה כה י חינוך חרד
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 ך צוות ההדרכה לחינוך לקיימות משרד החינו

 

 טלפון  דואר אלקטרוני  שם  מחוז 

 חני פלג ממונה ארצית 
hanipe@gmail.com 
hanipel@education.gov.il 

052-3637145 

 taliamber@gmail.com 0522225596 טלי אמבר חציר  ארצי  צוות

 tlv1hani.y@gmail.com 0527272150 חני יחזקאל  צוות ארצי 

 kayamut.hadracha.jerusalem@gmail.com 0535340025 חגית ענתר  ארצי  צוות

 sigalzhv@gmail.com 0522217327 סיגל זהבי  צוות ארצי 

 amirdanit@gmail.com 0522538776 דנית אולאייש  ארצי  צוות

 manalkha3@gmail.com 0528895030 ד"ר מנאל ח'אזן  צפון

 taliilovich4@gmail.com 0526434392 טליה אילוביץ צפון

 avivaez43@gmail.com 0548342960 אביבה עזרא  חיפה 

 olfat.mas@gmail.com 0524886171 אולפת מסאלחה  חיפה 

 goldilev100@gmail.com 0528240691 לב  גולדי  מרכז 

 tlv1hani.y@gmail.com 0527272150 יחזקאל  חני אביב  תל

 mirimon44@gmail.com  0525013276 רימון  מרים דרום 

 kayamut.hadracha.jerusalem@gmail.com 0535340025 ענתר  חגית  ומנח"י  ירושלים 

 zipi.breuer2@gmail.com 0548415790 ציפי ברויאר  ד''ר חרדי 

 ys0503456@gmail.com 0503456697 יעקב סוויסה  חרדי 

 michalcohen81@gmail.com 0527151907 מיכל כהן  חרדי 

 dorone@megidoh.org 0548808688 דורון ארז  התיישבותי 
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 צוות גלוב 

 

 טלפון  דואר אלקטרוני  שם  תפקיד 

 mRefaelab@gmail.co 0522673218 ש רפאלה בבי ב מנהלת תוכנית הגלו

 madild49@gmail.co 0526030032 י עדי לו ב מדריכת גלו

 mifatoblas@gmail.co 0544510151 ג יפעת אובלס גרינבר  ב מדריכת גלו

 mLamakh23@gmail.co 0524650211 י למא ח'ור ב מדריכת גלו

 lBatiam@education.gov.i 0507818169 ם בתיה אמסל ב מדריכת גלו

 

 יקדם יסוד –צוות ארצי 
 

 ן טלפו י דואר אלקטרונ ד תפקי ם ש

מפקחת מדע וטכנולוגיה   ע ד"ר ענת סל

 י בחינוך הקדם יסוד

lanatse@education.gov.i  050-6282479 

מדריכה ארצית לחינוך   ל ג'ני שעת 

 י סביבתי באגף הקדם יסוד 

mshaatel35@gmail.co  0505986680 

 

 ך ת רפרנטיות לגנים ירוקים ולחינוך סביבתי לגיל הרוחק פמ

 ן טלפו ל כתובת דוא" ז מחו שם 

 capiot@gmail.com 054-630-7372  ן צפו ה רווית אלמ 

 lauragaffni5675@gmail.com 0547648876 י ירושלים/מנח"  ילאורה גפנ 

 morihillel@gmail.com 054-420-0757 זמרכ ל מור הל 

 oksana.zeelim@gmail.com 0547919450 ם דרו י אוקסנה ביחובסק

 Amirtokarski@gmail.com 0528575375 החיפ י הילה טוקרסק

 rinat.hacohen@gmail.com 0544878296 ן צפו ן רינת הכה

 gmail.com 054-940-3344@287332 ב תל אבי  ן מימי פינקלשטיי
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