תש"ף
צור קשר
לעזרה בנושאים טכניים במערכת הרישום -ניתן לפנות למוקד הטלפוני שמספרו02-5883450 :
בנושאים אקדמיים יש לפנות לרכזים כפי שמפורט ברשימה זו:
הפקולטה למדעי הרוח:
אנגלית
אנגלית שפה זרה
ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
בלשנות
היחידה ללימודי שפות
היסטוריה
היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
הלשון העברית
לימודי אסיה
יידיש
לימודי האסלאם והמזרח התיכון
לימודי התאטרון
תכנית ללימודי יהדות
שפה וספרות גרמנית
לימודים רוסיים וסלאביים
ראש תחום הוראה ותלמידים
לימודים רומאניים
לימודים ספרדיים
מדע הדתות
לימודים קלאסיים
מדעי הקוגניציה
מוסיקולוגיה
מחשבת ישראל
מקרא
ספרות כללית והשוואתית
ספרות עברית
פולקלור ותרבות עממית
פילוסופיה
שפה וספרות ערבית
תולדות האמנות
תכנית "אמירים"
תכנית "רביבים"
תכנית הלימודים הרב-תחומית
תלמוד והלכה
תעודת הוראה
מזכירות לענייני הוראה-מדעי הרוח
תכנית אישית למוסמך-מדעי הרוח
רכזת ועדת הוראה
חילופי סטודנטים
מתאמת מערכות
רכזת לימודי בוגר
רכזת לימודי מוסמך
מנהלנית מרכז מידע
החוג לחינוך
רכזת תכניות מצטיינים
בית ספר ג'ק ,ג'וזף ומורטון מנדל
ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

בית הספר לחינוך:
רכזת בוגר

מיטל ביטון
צביה כהן
אורנה אבידר
דבי מזן
יעקב קפליוש
שרה פרנסה
איריס נהרי
דבי מזן
כנרת לוי
איריס נהרי
ספיר כהן
אורלית קיסר
ציפי ביבלניק
מיטל ביטון
מיטל ביטון
ריטה וידרי
אדוה כהן
אדוה כהן
מירב פישר
מירב פישר
זיוה רחמין
אורלית קיסר
ענת חיים ג'אני
ענת חיים ג'אני
מיטל ביטון
אדוה כהן
ענת רביבו
לימור אילון
דבי מזן
ענת רביבו
ציפי ביבלניק
זלדה אורלב
נעם אברהם
ענת ג'אני
ססקיה דה-האן
אנה לפידוס
אנה לפידוס
ימית שפיצן
ויקי סלנט
אשוואק משני
הדס פרקש
מיכל שבו
ימית שפיצן
טללית גנץ
לירון ברהום

טללית גנץ

02-5883581
02-5881749
02-5882404
02-5883558
02-5881984
02-5883764
02-5881388
02-5883558
02-5883648
02-5881388
02-5881220
02-5883936
02-5880031
02-5883851
02-5883851
02-5883715
02-5883616
02-5883616
02-5880287
02-5880287
02-5883758
02-5883936
02-5883605
02-5883605
02-5883581
02-5883616
02-5883872
02-5883759
02-5883558
02-5883872
02-5880031
02-5881970
02-5883597
02-5883605
02-5882022
02-5883714
02-5883714
02-5880433
02-5880297
02-5881017
02-5581070
02-5883852
02-5880433
02-5881190

meitalb@savion.huji.ac.il
tsviyac@savion.huji.ac.il
ornaa@savion.huji.ac.il
debim@savion.huji.ac.il
languagehu@savion.huji.ac.il
sarap@savion.huji.ac.il
irisn@savion.huji.ac.il
debim@savion.huji.ac.il
kinneretl@savion.huji.ac.il
irisn@savion.huji.ac.il
sapirs@savion.huji.ac.il
orlitk@savion.huji.ac.il
tsipib@savion.huji.ac.il
meitalb@savion.huji.ac.il
meitalb@savion.huji.ac.il
ritab@savion.huji.ac.il
advac@savion.huji.ac.il
advac@savion.huji.ac.il
meiravfi@savion.huji.ac.il
meiravfi@savion.huji.ac.il
zivara@savion.huji.ac.il
orlitk@savion.huji.ac.il
anatj@savion.huji.ac.il
anatj@savion.huji.ac.il
meitalb@savion.huji.ac.il
advac@savion.huji.ac.il
anatr@savion.huji.ac.il
limorp@savion.huji.ac.il
debim@savion.huji.ac.il
anatr@savion.huji.ac.il
tsipib@savion.huji.ac.il
revivim@savion.huji.ac.il
noamav@savion.huji.ac.il
anatj@savion.huji.ac.il
saskiad@savion.huji.ac.il
humanities@ savion.huji.ac.il
humanities@ savion.huji.ac.il
Teach_committee@ savion.huji.ac.il
hum_international@savion.huji.ac.il
humweb@savion.huji.ac.il
hadassa@savion.huji.ac.il
michalbro@savion.huji.ac.il
humstudents@savion.huji.ac.il
tlalitg@savion.huji.ac.il
msacc@savion.huji.ac.il

02-5880354

02-5881190

tlalitg@savion.huji.ac.il

רכזת מוסמך
הקצאת מקומות בקורסים

עדנה אלפרון
שי חסון
אושרה פנחסי
אתי גרשון
אושרה פנחסי

ראש תחום הוראה ותלמידים
חינוך – חינוך יהודי

אתי גרשון

תעודת הוראה:
תעודת הוראה
תעודת הוראה

מרים אלעזרה
ססקיה דה-האן

02-5882028
02-5882020
02-5881192
02-5881282
02-5881192
02-5881282

02-5882021
02-5882022

ednaa@mail.huji.ac.il
shayha@savion.huji.ac.il
oshrap@savion.huji.ac.il
etige@savion.huji.ac.il
oshrap@savion.huji.ac.il
etige@savion.huji.ac.il

miriamsha@savion.huji.ac.il
saskiad@savion.huji.ac.il

הפקולטה למדעי הטבע:
מדעי החיים
מדעי החיים בתכנית "אתגר"
מדעי הצמח (בוטניקה)
ביולוגיה תאית והתפתחותית
מדעי המוח וההתנהגות
ביוכימיה מבנית ומולקולרית
גנטיקה
אקולוגיה אבולוציה והתנהגות
מוסמך הידרולוגיה ומשאבי המים בישראל
מוסמך בגיאולוגיה
מוסמך באוקיאנוגרפיה
מוסמך במדעי האטמוספירה
אקלים ,אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה
מוסמך בגאולוגיה עם התמחות בגאו-
ארכיאולוגיה
מדעי כדור הארץ
מדעי הסביבה
מוסמך בפיזיקה יישומית
כימיה
כימיה
פיסיקה
פיסיקה
מדעי הכימיה והביולוגיה
תכנית משולבת :פיסיקה -כימיה
מתמטיקה
מתמטיקה
אמירים  -תכנית מצטיינים  -מדעי הטבע
ביוטכנולוגיה
מזכירות בוגר

קרן דניאל
קרן דניאל
שרון ברגר
שרון ברגר
שרון ברגר
שרה גבריאל
שרה גבריאל
שרה גבריאל
מגי פרקין
מגי פרקין
מגי פרקין
מגי פרקין
מגי פרקין
מגי פרקין

02-6585337
02-6585337
02-6585337
02-6585337
02-6585337
02-6585445
02-6585445
02-6585445
02-6584923
02-6584923
02-6584923
02-6584923
02-6584923
02-6584923

kerend@savion.huji.ac.il
kerend@savion.huji.ac.il
sharonb@savion.huji.ac.il
sharonb@savion.huji.ac.il
sharonb@savion.huji.ac.il
saraga@savion.huji.ac.il
saraga@savion.huji.ac.il
saraga@savion.huji.ac.il
magip@savion.huji.ac.il
magip@savion.huji.ac.il
magip@savion.huji.ac.il
magip@savion.huji.ac.il
magip@savion.huji.ac.il
magip@savion.huji.ac.il

מגי פרקין
שושנה שמואל
שושנה שמואל
אילונה גז'לייבה
דורית פחימה
עידית מור קליין
נטלי אשכנזי
שרון ברגר
קרן בכר
אורנה ברק
אורלי אביטל
נורית סאול
מרגלית פינגרהוט
קרן לוי

02-6584923
02-6586836
02-6586836
02-6585273
02-6585267
02-6584541
02-6585226
02-6585337
02-6586588
02-6584748
02-6585137
02-6585363
02-6586006
02-6585362

magip@savion.huji.ac.il
shoshanae@savion.huji.ac.il
shoshanae@savion.huji.ac.il
ilonag@savion.huji.ac.il
talih@savion.huji.ac.il
iditmk@savion.huji.ac.il
nataliash@savion.huji.ac.il
sharonb@savion.huji.ac.il
kerenb@savion.huji.ac.il
ornaba@savion.huji.ac.il
orlyko@savion.huji.ac.il
nurits@savion.huji.ac.il
margalitf@savion.huji.ac.il
kerenlev@savion.huji.ac.il

מזכירות מוסמך

שולי כהן

02-6586722

shulic@savion.huji.ac.il

הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב

ביו -הנדסה
הנדסת חשמל ומחשבים

חגית יער-און
שלומית יוסף

02-5494504
02-5494502

hagity@savion.huji.ac.il
shlomity@savion.huji.ac.il

מדעי המחשב

מרים אדרי

02-5494501

miriame@savion.huji.ac.il

שרית עדיקה
חגית יער-און

02-5494606
02-5494504

saritad@savion.huji.ac.il

שלומית יוסף

02-5494502

חגית יער-און

02-5494504

hagity@savion.huji.ac.il

יעל בן לולו

02-5494513

yaelb@savion.huji.ac.il

מדעי המחשב (מוסמך)
מדעי המחשב וביולוגיה חישובית
(בוגר)
מדעי המחשב וביולוגיה חישובית
(מוסמך)
ראש תחום הוראה ותלמידים

hagity@savion.huji.ac.il
shlomity@savion.huji.ac.il

משפטים
משפטים -בוגר (שנה א')
משפטים -בוגר (שנים ב'-ד')
משפטים -מוסמך
תכנית "מכפיל"
תואר ראשון-קרימינולוגיה
תואר שני -קרימינולוגיה

מאיה ולאס
פניות בנושא רישום
פאולה צמח
חנה סלוצקי
נטע איצקוביץ
מירי מסקל

02-5881884
02-5882532/6
02-5882545
02-5882540
02-5494960
02-5880485

mayaval@savion.huji.ac.il
Rishum.Law@mail.huji.ac.il
paulaz@savion.huji.ac.il
hanas@savion.huji.ac.il
netam@savion.huji.ac.il
mirim@savion.huji.ac.il

הפקולטה למדעי החברה
גיאוגרפיה
יחב"ל
כלכלה
מדע המדינה
סוציולוגיה
סטטיסטיקה
פכ"מ
פסיכולוגיה
תקשורת
לימודי מוסמך  -כלל פקולטאי
רכזת רישום בפקולטה

שרית אזרן
ורד אייס
דקלה שלדז
נעה בן עוקבי
נטלי גולשטיין
קלייר פגיס
ליאור לוין
אביטל אילוז
שפרה שרפלר
נטע לוי
רחלי נעים

02-5881292
02-5883061
02-5883066
02-5882797
02-5883050
02-5883047
02-5880371
02-5883407
02-5881065
02-5883416
02-5881048

sarita@savion.huji.ac.il
verede@savion.huji.ac.il
diklas@savion.huji.ac.il
noabenu@savion.huji.ac.il
nataliem@savion.huji.ac.il
clarep@savion.huji.ac.il
liorl@savion.huji.ac.il
avitalk@savion.huji.ac.il
shifraa@savion.huji.ac.il
netalevi@savion.huji.ac.il
socfaculty@savion.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה
ביה"ס לרפואה
רפואה צבאית – צמרת
ביה"ס לרוקחות
ביה"ס לריפוי בעיסוק
ביה"ס לבריאות הציבור
החוג למדעים ביו-
רפואיים
ביה"ס לסיעוד:

פרה קליני
קליני
בוגר
מוסמך
בוגר
מוסמך
בוגר ומוסמך
בוגר ומוסמך
– שנה א'
בוגר ומוסמך
– הדסה
בוגר  -קפלן
בוגר  -אסף
הרופא
סיעוד קליני

הפקולטה לרפואת שיניים
בוגר
מוסמך
ביה"ס למנהל עסקים
מנהל עסקים -בוגר
מנהל עסקים-מוסמך
חשבונאות
הפקולטה לחקלאות
נושאים כלליים ותלמידי בוגר
תלמידי מוסמך
תלמידי וטרינריה
מזכירה לענייני הוראה

רינת אסולין
אורטל מלכה
מאיה שקד
אתי מרון
שגית אהרון
ניצן שטיינברג
ניצן שטיינברג
נעמי כהן
לורה ברנדל
ליאת אוחנה

02-6758022
02-6757022
02-6758622
02-6757915
02-6758617
02-5845302
02-5845302
02-6757689
02-6757526
02-6758186

rinata@savion.huji.ac.il
ortalmal@savion.huji.ac.il
mayasha@savion.huji.ac.il
etib@savion.huji.ac.il
sagita@savion.huji.ac.il
nitzans@savion.huji.ac.il
nitzans@savion.huji.ac.il
noemiec@savion.huji.ac.il
laurabr@savion.huji.ac.il
liato@savion.huji.ac.il

חן בנימיני

02-6777141

shanitz@savion.huji.ac.il

חן בנימיני

02-6777151

haniy@savion.huji.ac.il

שושי מנדלוביץ

08-9440025

shoshime1@clalit.org.il

עמליה אלימלך

08-9779470

emaliae@asaf.health.gov.il

חני ילון

02-6777151

haniy@savion.huji.ac.il

יעל אוחיון
בלה צונה
בלה צונה

02-6758594
02-6758591
02-6758591

yaelk@savion.huji.ac.il
bellat@savion.huji.ac.il
bellat@savion.huji.ac.il

שירן טוויטו

02-5881917

shirant@savion.huji.ac.il

ענת דרור

02-5880471

anatd@savion.huji.ac.il

טל אבן

02-5881426

taleven@savion.huji.ac.il

ריקי עוז
סיון פידל
מזי שטיין
ג'קי הירש
קארן ידלין

08-9489479
08-9489948
08-9489189
08-9489021
08-9489431

rikio@savion.huji.ac.il
sivanfi@savion.huji.ac.il
mazis@savion.huji.ac.il
jackieh@savion.huji.ac.il
kareny@savion.huji.ac.il

ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
בוגר

דוד חסידים

 ,02-5880452שלוחה 0

bsw@savion.huji.ac.il

תוכנית ההשלמות למוסמך

דארין עלוי

 ,02-5880452שלוחה 1

supmsw@savion.huji.ac.il

מדור להכשרה מקצועית

מירי בן הרוש

 ,02-5880452שלוחה 2

מוסמך בעבודה סוציאלית
מוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים
קהילתיים
מוסמך בלימודי הגיל הרך

איילה וינברג-פירו
שולי לוי

 ,02-5880452שלוחה 1

swm@savion.huji.ac.il

רוזאן אבו קטיש

מזכיר לענייני הוראה ותלמידים

אורי שגיא

02-5881802

oris@savion.huji.ac.il

הממונה על המעמד האקדמי

ד"ר חניתה קושר

02-5882109

hanita.kosher@mail.huji.ac.il

המרכז למדעי המוח
נילי ורשוב
אבני פינה
מנהלית הוראה ותלמידים
רכז התכנית

ליאור סיגל
מוחמד אבו סביח

ביה"ס המתקדם ללימודי הסביבה-פקולטה כללית
ליאורה חבר
מנהלת אדמיניסרטיבית (תואר מוסמך +
דוקטורט)

02-6584899

02-5882922
02-5882914

nili.vershov@elsc.huji.ac.il

leaores@savion.huji.ac.il
mohammadabus@savion.huji.ac.il

02-6586055

liorah@savion.huji.ac.il

קרן נקס-מועלם

02-5881482

kerenn@savion.huji.ac.il

רות נידם

02-5883281

ruthn@savion.huji.ac.il

מרכזת את הטיפול בדוקטורנטים של
הפקולטה לחקלאות ומדעי המוח ELSC

תמי פלדמן יעקבי

02-6584177

tamarj@savion.huji.ac.il

מרכזת את הטיפול בתלמידי הפקולטה
לרפואה והפקולטה לרפואת שיניים

אורה קרטמן

02-6584711

oraka@savion.huji.ac.il

מרכזת את הטיפול בתלמידי הפקולטה
למדעי הטבע וביה"ס להנדסה ולמדעי
המחשב

שרון חליוה

02-6586120

sharonh@savion.huji.ac.il

דוקטורנטים
מרכזות את הטיפול בדוקטורנטים במדעים
העיוניים :הפקולטה מדעי הרוח ,ביה"ס
לחינוך ,ביה"ס לעבודה סוציאלית,
הפקולטה למדעי החברה ,ביה"ס למנהל
עסקים ,הפקולטה למשפטים

