
חדר, בנייןל"דואטלפוןשעות קבלהתפקידשם

וחוגים מכונים מזכירויות

לכימיה המכון

'א שנה ויועץ החוג ראשהריז דניאל' פרופ1

בתיאום מראש באמצעות מזכירות 

144ארונברג daniel.harries@mail.huji.ac.il(טלי חאזי)החוג 

105חדר , לס'לוס אנג15:3002-6585273michalna@savion.huji.ac.il - 8:00'  ה- ' ימים אהוראה לענייני מזכירהנוה מיכל' גב2

105חדר , לס'לוס אנג15:3002-6585267talih@savion.huji.ac.il - 8:00'  ה- ' ימים אתלמידים לענייני מזכירהחאזי טלי' גב3

4

 החברה תלמידי-  חוגית רכזת

הערבית
eman.khaskia@mail.huji.ac.il בתיאום מראשחסקיה אימאן

:מתקדמים חומרים והנדסת כימיה: כפול לתואר התכנית לתלמידי

חן מור יוסף' גב3

רכזת הנדסת חומרים 

02-6855052מתקדמים
materials@jce.ac.il

4

מנור איתן' פרופ

 להנדסת המחלקה ראש

, מתקדמים חומרים

 אקדמית מכללה, עזריאלי

להנדסה

manor@jce.ac.il

הארץ כדור למדעי המכון

120חדר , כדור הארץ15:3002-6584923magip@savion.huji.ac.il - 8:00'  ה- ' ימים אהוראה לענייני מזכירהפרקין מגי' גב5

12חדר , אגף דרום , כדור הארץ02-6586703arimatmon@cc.huji.ac.ilבתיאום עם מזכירת החוגהחוג ראשמטמון ארי' פרופ6

לפיסיקה המכון

הוראה לענייני מזכירהקליין מור עידית' גב7

            12:00 - 08:00' ה-'ימים א

13:00 - 15:3002-6584541iditmk@savion.huji.ac.il9חדר , לוין

תלמידים לענייני מזכירהאשכנזי נטלי' גב8

            12:00 - 08:00' ה-'ימים א

13:00 - 15:3002-6585226nataliash@savion.huji.ac.il9חדר , לוין

203חדר ', דנציגר בretzker@phys.huji.ac.il  16:0002-6586329 עד 15:00משעה ' יום ה'א שנה יועץרצקר אלכס' פרופ9

20חדר , סטר'מנצ13:0002-6585137orlyko@savion.huji.ac.il - 9:00'  ה- ' ימים אתלמידים לענייני מזכירהאביטל אורלי' גב10

73חדר , רוס12:00-13:0002-6584145bogermath.yoetz@mail.huji.ac.il,  ימי שניבוגר תלמידי יועץסלע צליל' פרופ11

302חדר , מתמטיקה02-5494931zemels@math.huji.ac.ilבתיאום מראש באמצעות המיילוזיכויים פטורים לענייני יועץזמל שאול ר"ד12

החיים למדעי המכון

1-401חדר , סילברמן10:00-14:0002-6586541kerend@savion.huji.ac.il'  ה- ' ימים אהוראה לענייני מזכירהדניאל קרן' גב13

1-401חדר , סילברמן10:00-14:0002-6585337sharonb@savion.huji.ac.il'  ה- ' ימים אתלמידים לענייני מזכירהברגר שרון' גב14

1-401חדר , סילברמן10:00-14:0002-6586445saraga@savion.huji.ac.il'  ה- ' ימים אתלמידים לענייני מזכירה גבריאל שרה' גב15

3428חדר , סילברמן02-6586455bio.yoetz@gmail.comבוגר לתלמידי יועץבירן-אוסטרזצר אורן' פרופ16

והביולוגיה הכימיה מדעי

1-401חדר , סילברמן10:00-14:0002-6586541kerend@savion.huji.ac.il'  ה- ' ימים אהוראה לענייני מזכירהדניאל קרן' גב17

1-401חדר , סילברמן10:00-14:0002-6585337sharonb@savion.huji.ac.il'  ה- ' ימים אתלמידים לענייני מזכירהברגר שרון' גב18

1507חדר , סילברמן02-6584718engelber@mail.huji.ac.ilביולוגיה מטעם יועץאנגלברג דוד' פרופ19

320חדר , פילדלפיה02-6586562metanis@mail.huji.ac.ilכימיה מטעם יועץמטאנס נורמן' פרופ20

 פסיכוביולוגיה

1-401חדר , סילברמן10:00-14:0002-6586541kerend@savion.huji.ac.il'  ה- ' ימים אהוראה לענייני מזכירהדניאל קרן' גב21

1-401חדר , סילברמן10:00-14:0002-6585337sharonb@savion.huji.ac.il'  ה- ' ימים אתלמידים לענייני מזכירהברגר שרון' גב22

yonat.tzur@mail.huji.ac.ilהחוג רכזתצור יונת' גב23

2-317חדר , סילברמן02-6585396sagiv.shifman@mail.huji.ac.ilלביולוגיה החוג מטעם יועץ שיפמן שגיב' פרופ24

2-541חדר , סילברמן02-6585161eran.meshorer@mail.huji.ac.ilלביולוגיה החוג מטעם יועץמשורר ערן' פרופ25

מצטיינים תכנית"- אתגר

:ביולוגיה אתגר

1-401חדר , סילברמן10:00-14:0002-6586541kerend@savion.huji.ac.il'  ה- ' ימים אהוראה לענייני מזכירהדניאל קרן' גב27

noadeshe@gmail.comהתוכנית רכזתדשא נועה' גב28

2-313חדר , סילברמן02-6584720nir.friedman@mail.huji.ac.ilהתוכנית ראשפרידמן ניר' פרופ29

2-541חדר , סילברמן02-6585161eran.meshorer@mail.huji.ac.ilהתוכנית ראשמשורר ערן' פרופ

: כימיה אתגר

27חדר , לס'לוס אנג02-6586948danny.porath@mail.huji.ac.ilהתוכנית ראשפורת דני' פרופ30

313חדר , פילדלפיהsivan.nir@mail.huji.ac.il בתיאום מראשאדמיניסטרטיבית מרכזת ניר סיון' גב31

כימיה- פיסיקה משולבת תכנית

התוכנית ראשסטראסר דניאל' פרופ32

בתיאום מראש באמצעות מייל 

38חדר , לס'לוס אנג02-6585466strasser@huji.ac.ilלמזכירות החוג

306חדר , לוי15:3002-6586588kerenb@savion.huji.ac.il - 8:00'  ה- ' ימים אהחוג מזכירתבכר קרן' גב33

הסביבה מדעי

החוג מזכירתשמואל שושנה' גב34

יום , 16:00 - 11:00' ה', ד', ב', ימים א

112חדר , לוי14:30-17:0002-6586836shoshanae@savion.huji.ac.il' ג

החוג ראשמורין אפרת' פרופ35

 רצוי לתאם 11:00-12:00' יום ב

308חדר , אגף דרום, כדור הארץefrat.morin@mail.huji.ac.il 02-6584669מראש באמצעות המייל

 ותלמידים הוראה מזכירות

בוגר מזכירות

105חדר , לוי15:30sigaliah@savion.huji.ac.il - 8:00'  ה- ' ימים אבוגר לימודי רכזתהיים ה'סיגלי' גב36

105חדר , לוי15:31shulic@savion.huji.ac.il - 8:00'  ה- ' ימים אותלמידים הוראה מנהלניתכהן שולי' גב37

105חדר , לוי15:32kerenlev@savion.huji.ac.il - 8:00'  ה- ' ימים אותלמידים הוראה מנהלניתלוי קרן' גב38

מוסמך מזכירות

111חדר , לוי15:30ilonag@savion.huji.ac.il - 8:00'  ה- ' ימים אמוסמך לימודי רכזתלייבה'גז אילונה' גב39

סטודנטים נשירת למניעת יועצת

גיוס בשלבי40

הערבי המגזר לתלמידי יועצים

metanis@mail.huji.ac.ilבתיאום מראש באמצעות המיילמטאנס נורמן' פרופ41

tzfati@mail.huji.ac.ilצפתי דודי' פרופ42

הסטודנטים דיקנט

02-5882360dstudents@savion.huji.ac.il(רויטל חדד)דיקן ' בתיאום מראש מול עהסטודנטים דיקןהרפז גיא' פרופ43

02-5881833mayasc@savion.huji.ac.ilומילואים רווחה רכזת גונן-שקולניק מאיה44

02-5494982negishut@savion.huji.ac.ilבתיאום מראש באמצעות המייל נגישות יחידת רכזתוייס- דהן מוריה45

02-5826166lcb@savion.huji.ac.il לעיוור למידה מרכז מנהלעובד משה46

02-5881776eyale@savion.huji.ac.ilהפסיכולוגי השירות מנהלאליאש אייל ד״ר47

ט"תשע-  מידע דף-  המנטורים תכנית

mailto:daniel.harries@mail.huji.ac.il
mailto:michalna@savion.huji.ac.il
mailto:materials@jce.ac.il
mailto:manor@jce.ac.il
mailto:metanis@mail.huji.ac.il
mailto:efrat.morin@mail.huji.ac.il
mailto:metanis@mail.huji.ac.il
mailto:tzfati@mail.huji.ac.il


02-5494980herkeren@gmail.comלמידה לקויות רכזתקסטן קרן48

לוי מיכה49

 הזדמנויות לשיוויון יחידה

, מהפריפריה סטודנטים

 יוצאי, חדשים עולים

02-5880067equalod@savion.huji.ac.ilוחרדים אתיופיה

50

רכזת פרויקט חונכות קסיס בסמה

- אקדמית ורכזת קמפוס 

היחידה , ספרא' אדמונד י

דיקנט , לשיוויון הזדמנויות

הסטודנטים

02-5494979asep.givatram@gmail.com

02-5882881http://pnyot.huji.ac.il/mador_siuaמנהלת יחידה הסיועבירמן ילנה51

02-5882342ותשלומים לימוד שכר מדור52

02-5882882אוניברסיטאי פניות מוקד53

mailto:equalod@savion.huji.ac.il

