
 תש"פ
צור קשר

לעזרה בנושאים טכניים במערכת הרישום- ניתן לפנות למוקד הטלפוני שמספרו: 02-5883450
בנושאים אקדמיים יש לפנות לרכזים כפי שמפורט ברשימה זו:

דוא"לטלפוןשםיחידה, תפקיד
ביה"ס לתלמידי חו"ל

02-5881363ruthh@savion.huji.ac.ilרות חיימוביץעברית

הפקולטה למדעי הרוח
02-5881749tsviyac@savion.huji.ac.ilצביה כהןאנגלית שפה זרה
02-5883616advac@savion.huji.ac.ilאדוה כהןלימודים רומאניים
02-5883616advac@savion.huji.ac.ilאדוה כהןלימודים ספרדיים

    02-5883616advac@savion.huji.ac.ilאדוה כהןספרות עברית
 02-5883936orlitk@savion.huji.ac.ilאורלית קיסרלימודי התאטרון

 02-5883936orlitk@savion.huji.ac.ilאורלית קיסרמוסיקולוגיה
 02-5882404ornaa@savion.huji.ac.ilאורנה אבידרארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

 02-5881388irisn@savion.huji.ac.ilאיריס נהריהיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
02-5881388irisn@savion.huji.ac.ilאיריס נהרייידיש

02-5883714humanities@savion.huji.ac.ilאנה לפידוסמזכירות לענייני הוראה-מדעי הרוח
02-5883714humanities@savion.huji.ac.ilאנה לפידוסתכנית אישית למוסמך-מדעי הרוח

02-5883558debim@savion.huji.ac.ilדבי מזןבלשנות
 02-5883558debim@savion.huji.ac.ilדבי מזןהלשון העברית 

 02-5883558debim@savion.huji.ac.ilדבי מזןשפה וספרות ערבית
02-5581070hadassa@savion.huji.ac.ilהדס פרקשרכזת לימודי בוגר

02-5880297hum_international@savion.huji.ac.ilויקי סלנטרכזת תכניות בינלאומיות
 02-5883758zivara@savion.huji.ac.ilזיוה רחמיןמדעי הקוגניציה
02-5881970revivim@savion.huji.ac.ilזלדה אורלבתכנית "רביבים"

02-5880433Teach_committee@savion.huji.ac.ilימית שפיצןרכזת ועדת הוראה
02-5880433humstudents@savion.huji.ac.ilימית שפיצןמנהלנית מרכז מידע

02-5881984languagehu@savion.huji.ac.ilיעקב קפליוש    היחידה ללימודי שפות      
 02-5883648kinneretl@savion.huji.ac.ilכנרת לוילימודי אסיה

 02-5883759limorp@savion.huji.ac.ilלימור אילוןפילוסופיה
 02-5883581meitalb@savion.huji.ac.ilמיטל ביטוןאנגלית

 meitalb@savion.huji.ac.il 02-5883851מיטל ביטוןשפה וספרות גרמנית
 meitalb@savion.huji.ac.il 02-5883851מיטל ביטוןלימודים רוסיים וסלאביים
 02-5883581meitalb@savion.huji.ac.ilמיטל ביטוןספרות כללית והשוואתית

02-5883852michalbro@savion.huji.ac.ilמיכל שבורכזת לימודי מוסמך
 02-5880287meiravfi@savion.huji.ac.ilמירב פישרמדע הדתות

 02-5880287meiravfi@savion.huji.ac.ilמירב פישרלימודים קלאסיים
  02-5883597noamav@savion.huji.ac.ilנעם אברהםתכנית הלימודים הרב-תחומית

 02-5882022saskiad@savion.huji.ac.ilססקיה דה-האןתעודת הוראה
 02-5881220sapirs@savion.huji.ac.ilספיר כהןלימודי האסלאם והמזרח התיכון

 02-5883605anatj@savion.huji.ac.ilענת ג'אניתלמוד והלכה
 02-5883605anatj@savion.huji.ac.ilענת חיים ג'אנימחשבת ישראל

 02-5883605anatj@savion.huji.ac.ilענת חיים ג'אנימקרא
 02-5883872anatr@savion.huji.ac.ilענת רביבופולקלור ותרבות עממית

 02-5883872anatr@savion.huji.ac.ilענת רביבותולדות האמנות
 02-5880031tsipib@savion.huji.ac.ilציפי ביבלניקתכנית ללימודי יהדות

 02-5880031tsipib@savion.huji.ac.ilציפי ביבלניקתכנית "אמירים"
 02-5883764sarap@savion.huji.ac.ilשרה פרנסה היסטוריה 

02-5880030msas@savion.huji.ac.ilמזכירותבית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
02-5880354msacc@savion.huji.ac.ilלירון ברהוםרכזת תכניות מצטיינים

בית הספר לחינוך
 02-5881282etige@savion.huji.ac.ilאתי גרשוןחינוך – חינוך יהודי

02-5881190tlalitg@savion.huji.ac.ilטללית גנץרכזת בוגר
 02-5882028ednaa@mail.huji.ac.ilעדנה אלפרוןרכזת מוסמך

 02-5882020shayha@savion.huji.ac.ilשי חסוןעוזר לענייני הוראה
 02-5881192oshrap@savion.huji.ac.ilאושרה פנחסיראש תחום הוראה ותלמידים

 תעודת הוראה
 02-5882021miriamsha@savion.huji.ac.ilמרים אלעזרהתעודת הוראה
 02-5882022saskiad@savion.huji.ac.ilססקיה דה-האןתעודת הוראה



דוא"לטלפוןשםיחידה, תפקיד
הפקולטה למדעי הטבע

02-6586297programminginstruction@savion.huji.ac.ilמאיה אבו חציראהוראת התכנות
02-6585337sharonb@savion.huji.ac.ilשרון ברגר מדעי החיים

02-6585337sharonb@savion.huji.ac.ilשרון ברגר מדעי החיים בתכנית "אתגר"
02-6585337sharonb@savion.huji.ac.ilשרון ברגר מדעי הצמח (בוטניקה)

02-6585337sharonb@savion.huji.ac.ilשרון ברגרביולוגיה תאית והתפתחותית                                             
02-6585337sharonb@savion.huji.ac.ilשרון ברגר מדעי המוח וההתנהגות

02-6585445saraga@savion.huji.ac.ilשרה גבריאלביוכימיה מבנית ומולקולרית
02-6585445saraga@savion.huji.ac.ilשרה גבריאלגנטיקה

02-6585445saraga@savion.huji.ac.ilשרה גבריאלאקולוגיה אבולוציה והתנהגות
02-6584923magip@savion.huji.ac.ilמגי פרקיןמוסמך הידרולוגיה ומשאבי המים בישראל

02-6584923magip@savion.huji.ac.ilמגי פרקיןמוסמך בגיאולוגיה                                                            
02-6584923magip@savion.huji.ac.ilמגי פרקיןמוסמך באוקיאנוגרפיה                                                         

02-6584923magip@savion.huji.ac.ilמגי פרקיןמוסמך במדעי האטמוספירה                                                      
02-6584923magip@savion.huji.ac.ilמגי פרקיןאקלים, אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה                                       

02-6584923magip@savion.huji.ac.ilמגי פרקיןמוסמך בגאולוגיה עם התמחות בגאו-ארכיאולוגיה
02-6584923magip@savion.huji.ac.ilמגי פרקיןמדעי כדור הארץ

02-6584923magip@savion.huji.ac.ilמגי פרקיןמדעי הסביבה
02-6584365estii@savion.huji.ac.ilאסתר ויטבסקימוסמך בפיזיקה יישומית

02-6584365estii@savion.huji.ac.ilאסתר ויטבסקיהנדסת חשמל ופיסיקה יישומית
02-6585273ilonag@savion.huji.ac.ilאילונה גז'לייבה

02-6585267doritpa@savion.huji.ac.ilדורית פחימה
02-6584541iditmk@savion.huji.ac.ilעידית מור קליין

02-6585226nataliash@savion.huji.ac.ilנטלי אשכנזי
02-6585337sharonb@savion.huji.ac.ilשרון ברגרמדעי הכימיה והביולוגיה

02-6586588kerenb@savion.huji.ac.ilקרן בכרתכנית משולבת: פיסיקה- כימיה
02-6584748ornaba@savion.huji.ac.ilאורנה ברקמתמטיקה
02-6585137orlyko@savion.huji.ac.ilאורלי אביטלמתמטיקה

02-6585363Gili.Attal@mail.huji.ac.ilגילי הטלאמירים - תכנית מצטיינים - מדעי הטבע                                  
02-6586006margalitf@savion.huji.ac.ilמרגלית פינגרהוטביוטכנולוגיה                                                         

02-6585362kerenlev@savion.huji.ac.ilקרן לוי
02-6586594iditch@savion.huji.ac.ilעידית חן

02-6586595milia@savion.huji.ac.ilרננה שיר
02-6586722shulic@savion.huji.ac.ilשולי כהןמזכירות מוסמך

הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב
02-5494504hagity@savion.huji.ac.ilחגית יער-אוןביו- הנדסה

02-5494502shlomity@savion.huji.ac.ilשלומית יוסףהנדסת חשמל ומחשבים
02-5494501miriame@savion.huji.ac.ilמרים אדרי

02-5494606saritad@savion.huji.ac.ilשרית עדיקה
02-5494504hagity@savion.huji.ac.ilחגית יער-אוןמדעי המחשב (מוסמך)

02-5494683rotemyos@savion.huji.ac.ilרותם יוסףאינטרנט וחברה
02-5494502shlomity@savion.huji.ac.ilשלומית יוסףמדעי המחשב וביולוגיה חישובית (בוגר) 

02-5494504hagity@savion.huji.ac.ilחגית יער-אוןמדעי המחשב וביולוגיה חישובית (מוסמך) 
02-5494513yaelb@savion.huji.ac.ilיעל בן לולוראש תחום הוראה ותלמידים

משפטים
02-5881884hilata@savion.huji.ac.ilהילה טיירימשפטים- בוגר (שנה א')
02-5882532/6noyadi@savion.huji.ac.ilנוי בן שושןמשפטים- בוגר (שנה ב')

ceciles@savion.huji.ac.il 02-5881208ססיל שרוןמשפטים- בוגר (שנים ג' ו ד')
02-5882545paulaz@savion.huji.ac.ilפאולה צמחמשפטים- מוסמך

02-5494960netam@savion.huji.ac.ilנטע איצקוביץ תואר ראשון-קרימינולוגיה
02-5880485mirim@savion.huji.ac.ilמירי מסקלתואר שני -קרימינולוגיה

הפקולטה למדעי החברה
02-5881292sarita@savion.huji.ac.ilשרית אזרןגיאוגרפיה

02-5883061verede@savion.huji.ac.ilורד אייסיחב"ל
02-5883066diklas@savion.huji.ac.ilדקלה שלדזכלכלה

02-5882797noabenu@savion.huji.ac.ilנעה בן עוקבימדע המדינה
02-5883050nataliem@savion.huji.ac.ilנטלי גולשטייןסוציולוגיה

02-5883047clarep@savion.huji.ac.ilקלייר פגיססטטיסטיקה
02-5880371liorl@savion.huji.ac.ilליאור לויןפכ"מ

02-5883407avitalk@savion.huji.ac.ilאביטל אילוזפסיכולוגיה
02-5881065shifraa@savion.huji.ac.ilשפרה שרפלרתקשורת

02-5883416netalevi@savion.huji.ac.ilנטע לוילימודי מוסמך - כלל פקולטאי
02-5881048socfaculty@savion.huji.ac.ilרחלי נעיםרכזת רישום בפקולטה

הפקולטה לרפואה
02-6758022rinata@savion.huji.ac.ilרינת אסולין ביה"ס לרפואה - פרה קליני

02-6757014tovitp@savion.huji.ac.ilטובית פרינץביה"ס לרפואה - קליני
02-6758622mayasha@savion.huji.ac.ilמאיה שקדרפואה צבאית – צמרת
etib@savion.huji.ac.il 02-6757915אתי מרוןביה"ס לרוקחות - בוגר

02-6758617hadarho@savion.huji.ac.ilהדר הודיסביה"ס לרוקחות - מוסמך
nitzans@savion.huji.ac.il 02-5845302ניצן שטיינברגביה"ס לריפוי בעיסוק - בוגר ומוסמך

noemiec@savion.huji.ac.il 02-6757689נעמי כהןביה"ס לבריאות הציבור
02-6757526laurabr@savion.huji.ac.ilלורה ברנדל
02-6758186liato@savion.huji.ac.ilליאת אוחנה

02-6777151milil@savion.huji.ac.ilמילי לבקוביץביה"ס לסיעוד - בוגר ומוסמך שנה א', הדסה
shoshime1@clalit.org.il 08-9440025שושי מנדלוביץביה"ס לסיעוד - בוגר, קפלן

emaliae@asaf.health.gov.il 08-9779470עמליה אלימלךביה"ס לסיעוד - בוגר, אסף הרופא
02-6777141chenbin@savion.huji.ac.ilחן בנימיןביה"ס לסיעוד - פסגה

02-6777151milil@savion.huji.ac.ilמילי לבקוביץביה"ס לסיעוד - סיעוד קליני

כימיה

פיסיקה

מזכירות בוגר

מדעי המחשב 

החוג למדעים ביו-רפואיים - בוגר ומוסמך



דוא"לטלפוןשםיחידה, תפקיד
הפקולטה לרפואת שיניים

02-6757561mayam@savion.huji.ac.ilמאיה שמואל
02-6758591bellat@savion.huji.ac.ilבלה צונה

02-6758594yaelk@savion.huji.ac.ilיעל אוחיוןראש תחום הוראה ותלמידים

ביה"ס למנהל עסקים
ליצירת קשר עם בית הספר:02-5881917שירן טוויטומנהל עסקים- בוגר

בית הספר למנהל עסקים - יצירת קשר02-5880471ענת דרורמנהל עסקים-מוסמך
School of Business Administration - Contact 02-5881426טל אבןחשבונאות

הפקולטה לחקלאות
08-9489479rikio@savion.huji.ac.ilריקי עוז

08-9489345irisr@savion.huji.ac.il  איריס רון
08-9489190ority@savion.huji.ac.ilאורית יואבי

08-9489189mazis@savion.huji.ac.ilמזי שטייןתלמידי מוסמך
08-9489021jackieh@savion.huji.ac.ilג'קי הירשתלמידי וטרינריה

08-9489431anatg@savion.huji.ac.ilענת גזית-בוטוןראש תחום הוראה ותלמידים

ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
02-5880452bsw@savion.huji.ac.il, שלוחה 0דוד חסידיםבוגר

02-5880452supmsw@savion.huji.ac.il, שלוחה 1דארין עלויתוכנית ההשלמות למוסמך
02-5880452miribe@savion.huji.ac.il, שלוחה 2מירי בן הרושמדור להכשרה מקצועית

איילה וינברג-פירומוסמך בעבודה סוציאלית
רמה בוטביניקמוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים

רוזאן אבו קטישמוסמך בלימודי הגיל הרך
02-5882109hanita.kosher@mail.huji.ac.ilד"ר חניתה קושרהממונה על המעמד האקדמי
02-5881802shulil@savion.huji.ac.ilשולי לויראש תחום הוראה ותלמידים

המרכז למדעי המוח
nili.vershov@elsc.huji.ac.il 02-6584899נילי ורשובמדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע

אבני פינה
02-5882922leaores@savion.huji.ac.ilליאור סיגלמנהלנית הוראה ותלמידים

02-5882914mohammadabus@savion.huji.ac.ilמוחמד אבו סביחרכז התכנית

ביה"ס המתקדם ללימודי הסביבה-פקולטה כללית
02-6586055liorah@savion.huji.ac.ilליאורה חברמנהלת אדמיניסרטיבית (תואר מוסמך + דוקטורט)

דוקטורנטים

02-5881482kerenn@savion.huji.ac.ilקרן נקס-מועלם 

02-5883281ruthn@savion.huji.ac.ilרות נידם

ELSC 02-6584177תמי פלדמן יעקבידוקטורנטים בפקולטה לחקלאות ומדעי המוחtamarj@savion.huji.ac.il
02-6584711oraka@savion.huji.ac.ilאורה קרטמןדוקטורנטים בפקולטה לרפואה ובפקולטה לרפואת שיניים

02-6586120sharonh@savion.huji.ac.ilשרון חליוהדוקטורנטים בפקולטה למדעי הטבע ובביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב

לעזרה בנושאים טכניים במערכת הרישום- ניתן לפנות למוקד הטלפוני שמספרו: 02-5883450
בנושאים אקדמיים יש לפנות לרכזים כפי שמפורט ברשימה זו:

02-5880452swm@savion.huji.ac.il, שלוחה 1

דוקטורנטים במדעים העיוניים: הפקולטה מדעי הרוח, ביה"ס לחינוך, ביה"ס 
לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי החברה, ביה"ס למנהל עסקים, 

הפקולטה למשפטים

בוגר ומוסמך

נושאים כלליים ותלמידי בוגר


