
 
 
 
 
 

2021תאריך עדכון: אוגוסט   

  גזרות למאגרנ  שורות מערכות ק  פרטי קשר   מנהל מאגר  מספר מאגר  שם המאגר

  איריס כהן  275642  אישורי חנייה  
 iris.cohen1@biu.ac.il  

03-5318033  

. מערכות חנייה 1
Vimazor  

. מערכת חנייה 2
WEB  

  

כוח אדם ושכר  
  מנהלי ואקדמאי  

  חילן     maor.pinko@biu.ac.il  מאור פינקו  990211903
  ברנט

  

  orly.perl@biu.ac.il  אורלי פרל   990211705  מלגות 
1531850-03  

    אילנט

  990211507  מערך התורמים  
ד"ר שרון 

  laron.goldman@biu.ac.ish  Salesforce  גולדמן 
  

  רכש   gideon.fluse@biu.ac.il  Oracle –ERP  גדעון פלוס  990211309  ספקים  
שירותי הייעוץ 

  לסטודנט  
אבינועם   700060713

  דאר
7784-531-03  

ldaravi@mail.biu.ac.i  
    קליקס

שלומי   700065931  יומן מבצעים  
  נויפלד 

shlomi.neufeld@biu.ac.il ,  
2660330-054  

Barilet     

  1093260  ילידי ירושלים 
יונתן 

  רבינוביץ 
054-4643889   

jonathan.rabinowitz@biu.ac.il  
  SPSSקובץ 

  

  990211804  מערך סטודנטים
אילנית 

  בטיט 
5318274-03  

lilanit.betit@biu.ac.i  Barilet   

 מעורבות. 1
מרכז   -חברתית 

תמיכה והנגשה  
  לסטודנטים,

סטודנטים . 2
  צפת, 

 –מולא . 3
תלמידי תיכון  

באקדמיה (דקלה  
שר) + הישגים  

טק (עמותת -להיי
אלומה)+ 
  מגזרים, 

  הלוואות,  . 4
  קבילות, . 5
  קבלת תלמידים.6
  בוגרים . 7

  Shahar.Zadok@biu.ac.il  שחר צדוק  700065932  השתלמות מורים
1531811-03  

מערכת  -פרוסקול 
סגורה בשרתים של 

  בר אילן

  

מרק    700065930  אופטומטריה
  גוגנהיים 

  My vision 
express 

  

   Rachel.joseph@biu.ac.il  רייצ'ל יוסף  700066220  לקוחות הוצאה לאור 
2052471721  

Senzey      

מצלמות בניין נאנו, 
מעבדות וחדרים 

  נקיים  
700066219  

משה 
  פלדברג 

lMoshe.Feldberg@biu.ac.i    
  

המרכז למשפט 
 -מסחרי 

  השתלמויות
  אורן פרז  700066819

5317084-03  
loren.perez@biu.ac.i  

 ONEאקסל, 
DRIVE  אתר ,

משרד החינוך, אתר  
אינטרנט של המרכז  

  למשפט מסחרי

  

קליניקה 
  700066000  לפסיכולוגיה

ירי גביעון  
  lyari@kadi.co.i  OLM  קדישביץ

  

אפליקציית  
  פודקאסט

  Yinon.haimi@biu.co.il  ינון חיימי   700067213
3660349-054  

    אפליקציה 

מל"י מערך לתכניות 
  תייעודיו 

שרית בן    700066875
  משה

4624253-052  
lmoshe@biu.ac.i-sarit.ben  

אילנט, נובה של 
משהב"ט, מערכת  

WEB  של עמותת
  Excelאלומה, 

תכניות מובנות  . 1
בלימודי תעודה, 

מכינה קדם . 2
  אקדמית,  
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חרדי, קמפוס . 3
מדור לתכניות  . 4

  זרועות הביטחון 
יקט  לקוחות פרו 

    lalex.tal@biu.ac.i  Senzey  אלכס טל  700067040  השו"ת
  

מאגר מלגות  
לסטודנטים 

המכון   -מצטיינים 
  ה לננוטכנולוגי

טיטלבום   700066574
  זהבית

zehavit.titelbom@biu.ac.il    
1531850-03  

Barilet   

  

מאגר מרכז רקמן  
לקידום מעמד  

  האשה
פרופ' רות   700066828

  הלפרין 
ruth.kaddari@gmail.com  

5531889-03  
 ONEגולדפלוס, 

DRIVE, Excel  

  

 -מערך הקליניקות 
  הפקולטה למשפטים 

700066846  
מיכל 

  אלברשטיין
5317984-03  

michal.alberstein@biu.ac.il  
 ONEגולדפלוס, 

DRIVE, Excel  
  

אולגה    700066802  מערך הספריות 
  גולדין 

5318486-03  
lolga.goldin@biu.ac.i  

 ,ATTENSאלמה, 
Moodle  

  

המרכז לייעוץ 
לימודים ופיתוח  

  קריירה
שמואל   700066812

  בלאו
shmuel.blau@biu.ac.il  Excel  

  

היחידה לנוער שוחר  
אוניברסיטת   -מדע 

  בר אילן 
  msaritcohen84@gmail.co  Excel  שרית כהן  700066640

  

טיטלבום   700068260  מערכת הזמנות בינה
  זהבית

zehavit.titelbom@biu.ac.il    
    מערכת בינה  1531850-03

  אה בצפתופרלהפקולטה  –מאגרי מידע 
מצלמות פקולטה  

  רפואית (צפת) 
צבי   700065986

  טבצ'ניק
Tzvi.Tabachnik@biu.ac.il   

5264493-072  
DVR    

  ג'ולי כרמל   700065995  אוטיזם (צפת) 
julia.carmel@biu.ac.il  

5356876-054    
Excel  

  

הערכה ומשוב עבור  
  סגל המרצים (צפת)

שלומית   700066229
  יוסף

lShlomit.yosef@biu.ac.i  Moodle    

צבי   700067543  חניה (צפת) 
  טבצ'ניק

Tzvi.Tabachnik@biu.ac.il   
5264493-072  LRP    

תגי כניסה לפקולטה  
צבי   700066015  לרפואה (צפת)

  טבצ'ניק
.ilTzvi.Tabachnik@biu.ac   
    בינת -סתאם  -ביו  5264493-072

 

 


