
 
 

שם תפקיד

פרופ' עבדאלסלאם עאזם דקאן הפקולטה

פרופ' מרסלו ארליך סגן דקאן למחקר

פרופ' דוד שפרינצק סגן דקאן להוראה

איתי מנחם ראש מינהל הפקולטה

לורן יצחק מזכירת מנהלת הפקולטה

רשימת שירותים מרכזיים בפקולטה ורשימת אנשי קשר
 

תפקיד

שם תפקיד

פרופ' ארנון לוטם ראש בית הספר

חגית טלמור רכזת ניהולית

בתי הספר בפקולטה למדעי החיים  

בית הספר לזואולוגיה
lifesci.tau.ac.il/zoology :אתר בית הספר

 

1

ביה"ס למדעי הצמח ואבטחת מזון 
 lifesci.tau.ac.il/lp-plants :אתר בית הספר

שם תפקיד

פרופ' עמיר שרון ראש בית הספר

אורית מזרחי רכזת ניהולית

https://lifesci.tau.ac.il/zoology
https://lifesci.tau.ac.il/zoology
http://lifesci.tau.ac.il/lp-plants


 
 

שם תפקיד

פרופ' יואל הירש ראש בית הספר

אורית נטע אליעזר  רכזת ניהולית

בתי הספר בפקולטה למדעי החיים  

ביה"ס לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה
 lifesci.tau.ac.il/lp-nbb :אתר בית הספר
 

2

ביה"ס למחקר ביו-רפואי ולחקר הסרטן ע"ש שמוניס
 en-lifesci.tau.ac.il/sbcr :אתר בית הספר

 

שם תפקיד

פרופ' ענת הרשקוביץ ראשת בית הספר

טל עודד רכזת ניהולית

מזכירויות בתי הספר הן ה- Focal Point הראשון שלכם החוקרים 
בנושאי כ"א, רכש, תקציבים, מלגות, ומנהל כללי. 

 
מנהלת הפקולטה עומדת לרשותכם בנושאים שונים, 
בתיאום מול הרכזת הניהולית של בית הספר שלכם.

https://lifesci.tau.ac.il/lp-nbb
https://en-lifesci.tau.ac.il/sbcr
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מנהלת הפקולטה

שם - תפקיד 

מאיה לוי - תקציבנית

אסתי הר נוי - אחראית מעקב תקציבי

אורית קפלן - רכזת כח אדם

תקציב וכח אדם
מיכל מורן לוי: סגנית ראש מינהל לתקציב וכח אדם

צוות: 

תחומי אחריות - תקציב

טיפול בתקציב קליטה 

זכאות למלגות על פי מכתב הקליטה 

כסף רך להעסקת טכנאים

תחומי אחריות - כח אדם

העסקה של עובדי מחקר ושעות

העלאות שכר

טיפול בנוכחות עובדים

טיפול בהחזר עלויות כרטיס טיסה והעברת
מטען בהגעה לארץ

טיפול בהחזר שכ"ד לחברי סגל חדשים

החזר שכ"ל לקרובי משפחה
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מנהלת הפקולטה

תחומי אחריות

ריכוז ועדת מינויים יחידתית (פקולטתית) - טיפול
בהארכות מינוי זמני, הענקת קביעות, העלאות בדרגה

ריכוז תהליך קליטת סגל בכיר בפקולטה

טיפול במינויים של תפקידים אקדמיים פקולטתיים
ואוניברסיטאיים (ועדות, ראשי תכניות ומסלולים, ראשי

מכונים, מופקדי קתדרות ועוד)

טיפול במסגרת הפקולטה בנושאים שוטפים של הסגל
הבכיר כמו שבתונים, פטור מהוראה, העסקה מעבר

למשרה, התנדבות בהוראה (גמלאים)

ריכוז הגשת מלגות סגל בכיר

ריכוז מועצת פקולטה

רכזת מורים ומינויים (סגל אקדמי בכיר) – 
דפנה משקובסקי
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מנהלת הפקולטה

שם - תפקיד 

רביד גבריאל – מזכירת תלמידים לתואר ראשון

חגית רונן ויצמן – רכזת מערכת שעות, שיבוץ לקורסים
ותיאום כיתות

רינה לבנון - רכזת המדרשה לתארים מתקדמים 

מזכירות סטודנטים
רווית ויתקין: סגנית ראש המינהל לענייני תלמידים

צוות: 

תחומי אחריות

קביעת מועדי קורסים לתואר ראשון ותארים
מתקדמים, שילובם במערכת השעות בתאום עם

המרצה

קביעת תאריכי בחינות בקורסים

סריקת בחינות הקורס, טיפול בציונים, איסוף ערעורים
עבור המרצה. פרסום הודעות הקשורות לבחינות

הקורס

מידע על תהליך קבלת תלמידי תואר שני /שלישי

עדכוני ידיעון לגבי תכניות לימודים
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תחומי אחריות

טיפול בכל נושאי תחזוקת מעבדה – תחזוקת מבנה ושיפוצים,
תיקונים, חשמל, מים, מיזוג, צנרת וכו'

אספקת קרח יבש

אספקת בלוני חנקן נוזלי למעבדות

אספקת בלוני CO2 למעבדות

דואר חבילות

אספקת ציוד למעבדות

אספקת חלוקים למעבדות

ניקיון מעבדות, כיתות

אחריות על ציוד אור-קולי באולמות/כיתות לימוד

איסוף אינוונטר מהפקולטה (לא כבד) ופינויים למחסן כללי

אחריות על כנסים שולחנות מיחמים וכו'

פינוי סוללות + טונרים  למרכז מחזור

תחזוקת בניין, תשתיות וציוד: שלמה דואק, מנהל הגוש. 
מספר טלפון ראשי: 03-6409700, מספר חירום: 050-2157405

צוות אבות הבית
מפקח ניקיון: אלי יוסף
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תחומי אחריות

אפיון צרכי המחשוב של המעבדה

תפעול תשתיות תקשורת קווית ואלחוטית

מתן מידע ותמיכה לשירות האוניברסיטאי לכוננים משותפים לשמירת
NetApp – קבצים

תכנון תקשורת למעבדה חדשה

תקלות טכניות – עזרה ותמיכה למחשבים שנרכשו מתקציב
אוניברסיטה

יחידת המחשוב – קרן אייזיק, ראש היחידה, והצוות
מספר טלפון ראשי: 03-6407841, מספר חירום: 050-2151121

lifesci.tau.ac.il/it :קישור לאתר היחידה
 
 
 

יחידת הצב"מ (ציוד בין מחלקתי) –ד"ר ששון דורי, ראש היחידה והצוות
en-lifesci.tau.ac.il/zabam :קישור לאתר היחידה

 
 
 

תחומי אחריות

כ-35 מכשירים מדעיים לשימוש הסגל. פירוט המכשירים באתר
היחידה.

שירותים מרכזיים:

SANGER שירותי ריצוף

NGS שירותי יחידת

שירותי מיקרוסקופיית אלקטרונים

שירותי מיקרוסקופיה קונפוקאלית

שירותי אולטרהצינטרפוגה אנליטית

שירותי FACS, שירותי מכשור כללי

https://lifesci.tau.ac.il/it
https://en-lifesci.tau.ac.il/zabam
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יחידת הביואינפורמטיקה –ד"ר מצדה פסמניק-שור
en-lifesci.tau.ac.il/bioinformatics-unit :אתר אינטרנט

 
 
 
תחומי אחריות 

בניית עמוד הפרופיל האישי ועדכונים שוטפים

סיוע במידע רלוונטי לגבי הקמת אתר אינטרנט למעבדה

איסוף ותיעוד ההופעות התקשורתיות באמצעי התקשורת בישראל
ובעולם והנגשתם לקהל הקוראים בפקולטה ומחוצה לה

הפצת מחקרים חדשים בשלל הרשתות החברתיות / אתר הפקולטה

שיתוף פעולה עם הדוברות ואגף השיווק – במטרה לקדם וליחצ"ן
מחקרים חדשים

צילום, תיעוד והפצה של אירועים מיוחדים בפקולטה ובבתי הספר
השונים  – סמינריונים יוצאי דופן, ניסויים, הרצאות או מפגשים

סיוע בהקמת חשבונות ברשתות החברתיות

הפקת סרטונים ייזומים

פרסום מודעות דרושים/ות בפקולטה ובחברות חיצוניות

עורכת תוכן ושיווק דיגיטלי – לירון בונאנו שטרן
 
 
 
 

https://lifesci.tau.ac.il/it
https://en-lifesci.tau.ac.il/bioinformatics-unit
https://lifesci.tau.ac.il/it
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Responsibilities

Working with faculty members to effectively secure funding,
from early career grants to large collaborative/center grants

Supporting faculty by providing one-on-one proposal
development consultations and scientific editing

Searching for funding opportunities – both individual and
collaborative

Advising on funding sources requirements

Developing strategic initiatives and workshops

Connecting researchers across disciplines

מנהלת קידום מחקר – ד"ר שירי סטמפלר
 
 
 
 

ועדת בטיחות במעבדות הפקולטה
חברי הוועדה

יו"ר הועדה – פרופ' דן פרנקל
אחראית בטיחות ביולוגיה וקרינה – ד"ר סלסט וייס כץ

אחראית בטיחות כימית - ד"ר אודליה פיזנטי
lifesci.tau.ac.il/safety : אתר הבית

 
מרכזים הנמצאים בפקולטה

 
mri.tau.ac.il :אתר הבית - MRI -מרכז ה

bcdd.tau.ac.il :מרכז בלווטניק - אתר הבית
 
 

https://lifesci.tau.ac.il/it
https://lifesci.tau.ac.il/safety
http://mri.tau.ac.il/
http://bcdd.tau.ac.il/
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קישורים שימושיים
 
 
 

lifesci.tau.ac.il :(עברית) אתר הבית של הפקולטה
 

en-lifesci.tau.ac.il :(אנגלית) אתר הבית של הפקולטה
 

tau.ac.il/tau/index :אלפון
 

tau.ac.il/map :מפה
 

lifesci.tau.ac.il/admin_staff :בעלי תפקידים בפקולטה
 

סרקו כאן והצטרפו לקבוצת הווטסאפ לעזרה ראשונה בפקולטה 

 
 

http://lifesci.tau.ac.il/
http://en-lifesci.tau.ac.il/
http://www.tau.ac.il/tau/index
https://www30.tau.ac.il/map/
https://lifesci.tau.ac.il/admin_staff

