משרד החינוך
מינהל תקשוב מערכות מידע וטכנולוגיה
פרויקט ניהול זהויות  -חיבור ספקי תוכן למערכת ההזדהות

פרטי קשר לתמיכה תפעולית בסביבות תוכן מתוקשבות
להלן פרטי קשר לתמיכה תפעולית בסביבות תוכן מתוקשבות עבור ספקי תוכן שההזדהות
עבורם היא באמצעות מערכת ההזדהות של משרד החינוך
המידע המופיע בטבלה היא באחריות ספקי התוכן

שם ספק
תוכן

שם איש קשר

שעות פעילות

עת הדעת

מוקד

ממשק

רותם /שרון

ימים א-ה 07:30-
17:00
יום ו 07:30-14:00
ימים א-ה 077-2092209 8.00-16.00

סנונית

מוקד

LNET

רותי רוזנבלום

BRAINPO
P

נטע כפיר

מט"ח

מוקד

לומדה

פיליפ
סלובוצקי

ימים א-ה - 8:30
16:00
ימים א-ה - 08:30
17:00
ימים א-ה09:00- ,
16:00
ימים א-ה– 08:00 ,
20:30
יום ו – – 08:00
13:00
24/7

אלמוסתקבל

טלפון

כתובת דוא"ל

073-2774800

 support@t2k.co.ilאו
support@t2ki.co.il

ג'ינג'ים

אורנה אלטמן

חלילן – עשר
אצבעות
המרכז
הארצי
למצוינות
בחינוך
נקדן

מוקד

09:00-16:00

אורן קפלן

17:00 - 8:30

כהן אודליה

09:00-18:00

office@mimshak.com

02-6584517
02-6586833
ruti@learnonet.com 09-7667955/3

support@galim.org.il

052-3307914
052-3517797

03-6878989
שלוחה 2

netak@brainpop.co.il

03-6200622

webs@cet.ac.il

03-9658084

054-7821325 halomda@netvision.n
et.il

077-3400508
18:00 - 8:00

טלפון נייד

03-6471393

052-6210072

054-4448993 info@m-dbooks.com
info@gingim.net

support@matific.com 03-5311790

,03-6070407
03-6070927

Oren@netic.co.il

050-3310777

WebSales@melingo.com

054-4646204

משרד החינוך
מינהל תקשוב מערכות מידע וטכנולוגיה
פרויקט ניהול זהויות  -חיבור ספקי תוכן למערכת ההזדהות
שם ספק
תוכן

שם איש קשר

שעות פעילות

טלפון

כתובת דוא"ל

טלפון נייד

רב מילים

כהן אודליה

09:00-18:00

,03-6070407
03-6070927
..04-6023060

WebSales@melingo.com

054-4646204

ניפגש
מכון ויצמן

מרינה
ארמיאץ'

תיק תק

ימים א-ה
16:00 – 08:00
08-9342351
ימים א-ה 08.00-
 .17.00ימי ו' וערבי חג
08.00-12.00
03-6182327
מוקד טלפוני זמין
בימים א-ה
08:00-16:00
אחרי שעות הפעילות
ובימים שישי שבת
ניתן לפנות באמצעות
פניה במייל עד השעה
22:00

science.teaching@weizm
ann.ac.il
support@tik-tak.co.il

יללא נג'ני

חמזה חגאזי

כל ימי השבוע מ :
08:00 - 16:00

04-6992677

hamzahi@hotmail.com

0507770313

יא מדארס

ניסרין אבו
אלהיגא

א  -ה 08:00-16:00
שבת 08:00-13:00

04-9944531

support@yamadares.com

נאדר בקרי
053-4600555

CLASS-E
קול קורן

עותני עמירם
אודי קורן

ottniami@gmail.com
support@kolkore.com

0525665706
052-3878453

healpdesk.gool@gmail.co
m

058-7192042

GOOL

SCOOLY

עודד בלאום

א-ה 09:00-21:00
ו – 09:00-13:00
א'-ה' 22:00 - 08:00
ו' 15:00 - 08:00 -
מוצ"ש 22:00 - 20:00 -
א-ה 09:00-16:00

03-5700840

oded@schooly.co.il 04-6667583

054-8014150

