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 רשימת בעלי תפקידים אקדמיים

 e-mail מס' חדר מספר טלפון תפקיד שם

 270-0058422 ראש בית הספר לחינוך  ד"ר ראיסה גוברמן
 422פנימי 

, 1, קומה 6בניין 
 11חדר 

glebov@achva.ac.il 

 
רכזת אקדמית לענייני  ד"ר טליה נור

 סטודנטים
, 1קומה , 6בניין  

 02חדר 
talia.noor@gmail.com 

 

 הדרכה פדגוגית
ראש החוג למדעי החינוך  היידי פלביאןד"ר 

 ולפדגוגיה 
28-8488106 

 206 פנימי
, 1, קומה 6בניין 

 16 מס' חדר
heidiflavian@gmail.com 

 
ראש המסלול לגיל     ד"ר מירב אייזנברג

 הרך
, קומת קרקע, 6בניין  

 6 מס' חדר
merav011@netvision.net.il 

ראש המסלול היסודי  חנה שטייןד"ר 
 יסודי-והעל

28-8488197 
 297פנימי 

, קומה 6בניין 
 מס' ראשונה, חדר

15 

steinhana@gmail.com 

 

 270-0058412 ראש המסלול לחנ"מ בקי לשםד"ר 
 412פנימי 

, קומה 6בניין 
 מס' ראשונה, חדר

12 

beckyleshem@gmail.com 

יועץ אקדמי במסלול  סלים אבו ג'אברד"ר 
 הבדואי

 saleemk9@hotmail.com 0בניין  

 וגים ח
 270-0058411 ראש החוג לחינוך מיוחד ד"ר ארז מילר

 411פנימי 
, 1, קומה 6בניין 

 12מס'  חדר
theemman@gmail.com 

 
אירנה  ד"ר 

 ולדימירסקי
 270-0058419 ראש החוג להיסטוריה

 419פנימי 
, 0, קומה 6בניין 

 01חדר 
irena@macam.ac.il 

 

 270-0058471 ראש החוג למדעים אדוה מרגליותד"ר 
 471פנימי 

, 0, קומה 4בניין 
 2חדר מס' 

adva_m@macam.ac.il 

 270-0058459 ראש החוג לאנגלית ר מלודי רוזנפלדד"
 459פנימי 

, 1, קומה 6בניין 
 18חדר מס' 

melorose@gmail.com 

 
 270-0058429 ל הרךלגי חוגראש ה בלהה פריינטהד"ר 

 429פנימי 
, קומת קרקע, 6בניין 

 6חדר מס' 
paryente7@012.net.il 

 
, 1, קומה 6בניין  28-8488218 ראש החוג למתמטיקה מריטה ברבשד"ר 

 15חדר מס' 
marita@achva.ac.il 

 
למנהל מע'  חוגראש ה ד"ר שרה זמיר

 חינוך תואר ראשון
28-8488170 

 270פנימי 
 sara_zamir@walla.com 62קרוואן מס' 

לאה -שרהד"ר 
 האופטמן

, 1, קומה 6בניין  270-0058410 ראש החוג לספרות
 02חדר מס' 

sara.hauptman@gmail.com 

 
 28-8488194 ראש החוג ללשון דורון דן ד"ר

 294פנימי 
, 1, קומה 6בניין 

 18חדר מס' 
dn@zahav.net.il-doron 

 
 בעלי תפקידים נוספים

ראש היחידה לכניסה  גב' אביבה אלקלעי
להוראה, סטאז' ומורים 

 חדשים

270-0058424 
 424פנימי   

, קומת קרקע, 6בניין 
 9חדר מס' 

aviva.alkalay@gmail.com 

 

ד"ר גזית שרעבי 
 גרפי

רכזת היחידה ללימודי 
למטרות אנגלית 

 אקדמיות

270-0058472 
 472פנימי 

 drgsharabi@gmail.com  27קרוואן 

מורות  רכזת תכנית ד"ר גילה זלכה
 חיילות

 Zilka@macam.ac.il 27קרוואן  

 gilben@gmail.biu.ac.il 0בניין   רכז התכנית למצוינים ד"ר גיל בן בצלאל

רכזת תכנית ייחודית  ד"ר קלניצקי אסתר
 ליוצאי אתיופיה

 27קרוואן  

 
kester@achva.ac.il 
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