
 

 

 

 
 

 

 השונים בנושאיםקבלת סיוע אליהן ניתן לפנות לצורך  כתובות               

 

 

 
 מצוקות רגשיות

 

 יעוץ פסיכולוגי

 הפניה לאתר  - קידום סטודנטים

 .רפואהל פקולטהומשמשת כיועצת של ה הנה פסיכולוגית חגית פישהנדלר

 :או בטלפון במייליםזמינה  חגית

fhagit@technion.ac.il 

8871518-077 

 

 יעוץ פסיכיאטרי:

)יועצת השנים הפרה ליועצים סטודנטים שחשים צורך ביעוץ פסיכיאטרי מוזמנים לפנות 

  מטה.מופיעות  תקשרות עמןקליניות/יועצת השנים הקליניות(. דרכי הה

 

  מצוקות כלכליות

הפניה לאתר בו תוכלו לקבל מידע בנוגע למלגות והלוואות הניתנות  - דיקן הסטודנטים יחידת הסיוע

 לסטודנטים.

 כך שניתן לפנות גם ישירות אליהם ,שלדיקן הסטודנטים יש את הכלים והרצון לעזור חשוב לציין

 04-8292535/8 . 

 . 04-8295555 -)הפניה לאתר(  שכר לימוד טכניון

 

 

 למניעת הטרדה מינית בפקולטה לרפואה בטכניוןנציבה 

 

 איליביצקיד"ר ענת 

 a_ilivitzki@rambam.health.gov.il מייל:

  0526330032: נייד
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 בתשפ" - שנים פרה קליניות

 

 seligs@technion.ac.il פרופ׳ח׳ שרה זליג ,מרכזת לימודי הסמכה. 1

 

 יועצי השנים/התכניות: .2

 

 טל דואר אלקטרוני תפקיד שם

פרופ׳ח׳ מורן 

 בנהר

יועץ לתלמידים 

 עם רקע אקדמי

benhar@technion.ac.il 04-8295376 

-דר׳ אלה פרגר

 נון בן

 pregere@technion.ac.il 543904-829 יועצת  שנה א׳

 haguyw@technion.ac.il 04-8295239 יועץ שנה ב׳ דר׳ חגי וולפנזון

  kyizhak@technion.ac.il יועצת שנה ג׳ דר׳ קרן יצחק

יועץ לתארים  דר׳ דני איתן

 כפולים

danny.eytan@technion.ac.il  

פרופ׳ח׳ עמרי 

 ברק

יועץ לתכנית 

 המצוינים מצוינות

omri.barak@gmail.com 04-8295322 

 

 
 , שירי דנטס:. רכזת סטודנטים3

 82975372-04טלפון:  bscaffairs@med.technion.ac.ilמייל: 
 

 
 :הסטודנטים ועדי .4

 med_yor@asat.technion.ac.il - מורחייוכבד יו"ר ועד הסטודנטים, 

 academed@asat.technion.ac.il - נטע לשם, רכז אקדמי

 vaadmed2028@asat.technion.ac.il  - ועד שנה א
 vaadmed2027@asat.technion.ac.il - ועד שנה ב
 vaadmed2026@asat.technion.ac.il - ועד שנה ג
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 תשפ"ב -שנים קליניות 

 

 ניתן לפנות באמצעות: פרופ' צוקרמן. מרכזת השנים הקליניות .1

פגישה במחלקת המטולוגיה רמב"ם )קומה שניה( בתיאום עם טל,  קביעת -

לוח מייל ולפרט את מטרת במקביל לש מומלץ, 7772541-04 :מזכירת המחלקה

 . הפגישה

 )ובנייד במקרים דחופים(:  פניה ישירה במייל -

 llth.gov.it_zuckerman@rambam.heaמייל: 

 2063130-050נייד: 

 

ייעוץ בנושא הורות והתאמות ניתן לפנות לפרופ' צוקרמן בכל נושא, לרבות 

 .יעוץ בבחירת מקצועות אלקטיבמערכות הלימודים ומיוחדות ב

-תייעץ עמה מפורסם באתר הפקולטהמסמך המפרט את הנושאים בהם ניתן לה

  "היכרות עם מרכזת השנים הקליניות".

 

 :ליאת אינשטיין ,רכזת סטודנטים .2

 . 2953738-04 -טלפון  MDstudentaffairs@technion.ac.il -מייל 

 

 . ועדי הסטודנטים: 3

  med_yor@asat.technion.ac.il - יוכי מורחי, יו"ר ועד הסטודנטים -

 syor_clinic@asat.technion.ac.il - ון קריסטללא, קליני סיו"ר -

 vaadmed2025@asat.technion.ac.il -ועד שנה ד'  -

 vaadmed2024@asat.technion.ac.il -ועד שנה ה'  -

 asat.technion.ac.il2023vaadmed@ -ועד שנה ו'  -
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