צור קשר
לעזרה בנושאים טכניים במערכת הרישום -ניתן לפנות למוקד הטלפוני שמספרו02-5882888 :
בנושאים אקדמיים יש לפנות לרכזים כפי שמפורט ברשימה זו:

הפקולטה למדעי הרוח:
אנגלית
ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
בלשנות
היסטוריה ,פילוסופיה וסוציולוגיה של
המדע
היסטוריה
היסטוריה של עם ישראל ויהדות
זמננו
הלשון העברית ולשונות היהודים
חינוך
חינוך – חינוך יהודי
לימודי אסיה
יידיש
לימודי האיסלאם והמזרח התיכון
לימודי התאטרון
תכנית ללימודי יהדות
לימודים גרמניים ,רוסיים ומזרח
אירופיים
לימודים קלאסיים
לימודים רומאניים ולאטינו אמריקניים
מדע הדתות
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
תכנית מצטיינים  -ביה"ס להיסטוריה
תלמוד והלכה
תעודת הוראה

אירינה קמינסקי
אורנה אבידר
שולמית לזנס

02-5883581
02-5882404
02-5883851

shulamitl@savion.huji.ac.il

לימור אילון

02-5883759

limorp@savion.huji.ac.il

שרה פרנסה

02-5883764

sarap@savion.huji.ac.il

איריס נהרי

02-5881388

irisn@savion.huji.ac.il

דבי מזן
שי חסון
אתי גרשון
כנרת לוי
דבי מזן
אירינה בוצ'בר
אורלית קיסר
ציפי ביבלניק

02-5883558
02-5882020
02-5881282
02-5883648
02-5889552
02-5881220
02-5883936
02-5880031

debim@savion.huji.ac.il
shayha@savion.huji.ac.il
etige@savion.huji.ac.il
kinneretl@savion.huji.ac.il
debim@savion.huji.ac.il
irinabo@savion.huji.ac.il
orlitk@savion.huji.ac.il
tsipib@savion.huji.ac.il

שולמית לזנס

02-5883851

shulamitl@savion.huji.ac.il

מיטל ביטון
שולמית לזנס
מירב פישר
זיוה רחמין
אורלית קיסר
ענת חיים ג'אני
ענת חיים ג'אני
מיטל ביטון
ציפי רבינוביץ'
ענת רביבו
לימור אילון
דבי מזן
ענת רביבו
ציפי ביבלניק
זלדה אשכנזי
נירה לוי
שרה פרנסה
ענת ג'אני
ססקיה דה-אהן

02-5883581
02-5883851
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
02-5883764
02-5883605
02-5882022

meitalb@savion.huji.ac.il
shulamitl@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
tsippyr@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
zeldaa@savion.huji.ac.il
niral@savion.huji.ac.il
sarap@savion.huji.ac.il
anatj@savion.huji.ac.il
saskiad@savion.huji.ac.il

irinak@savion.huji.ac.il
ornaa@savion.huji.ac.il

בית הספר לחינוך:
רכזת בוגר
רכזת מוסמך
הקצאת מקומות בקורסים
מזכירה לענייני הוראה ותלמידים

יעל אברהם-חי
עדנה אלפרון
שי חסון
אושרה פנחסי

02-5881190
02-5882028
02-5882020
02-5881192

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

תעודת הוראה:
רכזת תלמידים
עוזר לענייני הוראה ותלמידים

מרים אלעזרה
ססקיה דה-אהן

02-5882021
02-5882022

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

הפקולטה למדעי הטבע:
אמירים ,תכנית מצטיינים (מדעי
הטבע)
אקולוגיה אבולוציה והתנהגות

קרן לוי

02-6585363

kerenlev@savion.huji.ac.il

אורה קרטמן

02-6585075

ora.kartman@mail.huji.ac.il

אקלים ,אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה
ביו -הנדסה
ביוטכנולוגיה
ביוכימיה מבנית ומולקולרית
ביולוגיה תאית והתפתחותית
גנטיקה
הנדסת חשמל ומחשבים
כימיה
מדעי החיים
מדעי החיים בתכנית "אתגר"
מדעי הכימיה והביולוגיה
מדעי המוח וההתנהגות
מדעי המחשב
מדעי המחשב וביולוגיה חישובית
(בוגר)
מדעי המחשב וביולוגיה חישובית
(מוסמך)
מדעי הסביבה
מדעי הצמח (בוטניקה)
מדעי כדור הארץ
מוסמך באוקיאנוגרפיה
מוסמך בגאולוגיה עם התמחות בגאו-
ארכיאולוגיה
מוסמך בגיאולוגיה
מוסמך במדעי האטמוספירה
מוסמך הידרולוגיה ומשאבי המים
מתמטיקה
ניהול טכנולוגיה
פיסיקה
פיסיקה יישומית
תכנית משולבת :פיסיקה  -כימיה
מזכירות בוגר
רכזת בוגר
רכזת מוסמך

מגי פרקין
חגית יער-און
מרגלית פינגרהוט
שרה גבריאל
שרון ברגר
שרה גבריאל
הילה חיו-דנין
מיכל נוה
טלי חאזי
שרון ברגר
שרון ברגר
שרון ברגר
שרון ברגר
מרים אדרי
יעל בן-לולו

02-6584923
02-5494504
02-6586006
02-6585445
02-6585337
02-6585445
02-5494502
02-6585273
02-6585267
02-6585337
02-6585337
02-6585337
02-6585337
02-5494501
02-5494513

magip@savion.huji.ac.il
hagity@cs.huji.ac.il
margalitf@savion.huji.ac.il
saraga@savion.huji.ac.il
sharonb@savion.huji.ac.il
saraga@savion.huji.ac.il
hilad@cs.huji.ac.il
michalna@savion.huji.ac.il
talih@savion.huji.ac.il
sharonb@savion.huji.ac.il
sharonb@savion.huji.ac.il
sharonb@savion.huji.ac.il
sharonb@savion.huji.ac.il
miriame@cs.huji.ac.il
yaeli@cs.huji.ac.il

הילה חיו-דנין

02-5494502

hilaha@savion.huji.ac.il

חגית יער-און

02-5494504

hagity@savion.huji.ac.il

שושנה שמואל
שרה גבריאל
מגי פרקין

02-6586836
02-6585445
02-6584923

shoshanae@savion.huji.ac.il
saraga@savion.huji.ac.il
magip@savion.huji.ac.il

מגי פרקין

02-6584923

magip@savion.huji.ac.il

מגי פרקין

02-6584923

magip@savion.huji.ac.il

מגי פרקין
מגי פרקין
מגי פרקין
אורלי אביטל
אורנה ברק
שושנה שמואל
עידית מור קליין
ליאת אוחנה
חגית יער-און
קרן בכר
שולי כהן
ססיל שרון
זוהר קלדרון
אילונה גז'ילייבה

02-6584923
02-6584923
02-6584923
02-6585137
02-6584748
02-6586836
02-6584541
02-6585226
02-5494504
02-6586588
02-6586595
02-6586594
02-6585362
02-6586722

magip@savion.huji.ac.il
magip@savion.huji.ac.il
magip@savion.huji.ac.il
orlyko@savion.huji.ac.il
ornaba@savion.huji.ac.il
shoshanae@savion.huji.ac.il
iditmk@savion.huji.ac.il
liato@savion.huji.ac.il
hagity@cs.huji.ac.il
kerenb@savion.huji.ac.il
shulic@savion.huji.ac.il
ceciles@savion.huji.ac.il
zohark@savion.huji.ac.il
ilonag@savion.huji.ac.il

הפקולטה למשפטים
עינבל פלקון

כל החוגים

02-5880347

inbalfa@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
ויקי סלנט
אפרת רדוץ
ענת עיני
נטלי גולשטיין
קלייר פגיס
ליאור לוין
אתי מוזס-מזרחי
שפרה שרפלר
אוראל לוי
רחלי נעים

02-5881292
02-5883061
02-5883067
02-5883060
02-5883050
02-5883047
02-5883795
02-5883412
02-5881065
02-5883416
02-5881048

sarita@savion.huji.ac.il
vickysa@savion.huji.ac.il
efratr@savion.huji.ac.il
political@savion.huji.ac.il
nataliem@savion.huji.ac.il
clarep@savion.huji.ac.il
liorl@savion.huji.ac.il
etim@savion.huji.ac.il
shifraa@savion.huji.ac.il
socfaculty@savion.huji.ac.il
socfaculty@savion.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה
ביה"ס לרפואה
רפואה צבאית – צמרת
ביה"ס לרוקחות

פרה קליני
קליני
בוגר
מוסמך

פלורנס דרמון
איריס גוטליב
חיים אביטל
אתי בן עמרון
מיכל לסרי

02-6758010
02-6758014
02-6758622
02-6757915
02-6758617

florenced@savion.huji.ac.il
iriscg@savion.huji.ac.il
haimav@savion.huji.ac.il
etib@savion.huji.ac.il
michall@savion.huji.ac.il

ביה"ס לריפוי בעיסוק
ביה"ס לבריאות
הציבור
החוג למדעים ביו-
רפואיים
ביה"ס לסיעוד:

בוגר
מוסמך

ניצן שטיינברג
ניצן שטיינברג

02-5845302
02-5845302

מוסמך

יסמין אוזנה

02-6757689

nitzans@savion.huji.ac.il
nitzans@savion.huji.ac.il
yasmineo@savion.huji.ac.il

בוגר ומוסמך

לורה ברנדל
גלית גרוס

02-6757526
02-6758186

laurabr@savion.huji.ac.il
galitg@savion.huji.ac.il

שני צור

02-6777141

shanitz@savion.huji.ac.il

חני ילון
שושי מנדלוביץ

02-6777151
08-9440025

haniy@savion.huji.ac.il
shoshime1@clalit.org.il

עמליה אלימלך

08-9779470

emaliae@asaf.health.gov.il

חני ילון

02-6777151

haniy@savion.huji.ac.il

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

הפקולטה לרפואת שיניים
בוגר
מוסמך

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

ביה"ס למנהל עסקים
בוגר

מוסמך
בוגר חשבונאות

אורלי כוחיי
לימור בן יוסף
צבי בן עמי
ענת דרור
לימור בן יוסף
מיכל להמן
טל אבן
רועי כץ

02-5881917
02-5880471
02-5881426
-

orlyc@savion.huji.ac.il
limor@benyossef.com
zvibenami@gmail.com
anatd@savion.huji.ac.il
limor@benyossef.com
michal.lehmann@mail.huji.ac.il
taleven@savion.huji.ac.il
roi.katz@mail.huji.ac.il

הפקולטה לחקלאות
נושאים כלליים ותלמידי בוגר
תלמידי מוסמך
תלמידי וטרינריה

ריקי עוז
סיון פידל
מזי שטיין
ג'קי הירש

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

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

ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
בוגר
מדור להכשרה מקצועית
מוסמך
מזכיר לענייני הוראה
הממונה על המעמד האקדמי

דוד חסידים
הדס סנדמן
רינה מלמד
לירן יונה
ספיר כהן
שולי לוי
אורי שגיא
ענת אפשטיין

 ,02-5880452שלוחה 1

bsw@savion.huji.ac.il

 ,02-5880452שלוחה 3

rinam@savion.huji.ac.il

 ,02-5880452שלוחה 2

swm@savion.huji.ac.il

 ,02-5880452שלוחה 6
02-5881391

oris@savion.huji.ac.il
msae@mscc.huji.ac.il

המרכז למדעי המוח
נושאים כלליים

נילי ורשוב

02-6584899

nili.vershov@elsc.huji.ac.il

