
    
 

 

   
 

 
 
 
 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
 בית הספר לעבודה סוציאלית

Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
School of Social Work 

 الكلية لعلوم الرفاه والصحة
 مدرسة الخدمة االجتماعية

 
 

 
 
   

 Mount Carmel ,Haifa 31905, Israel    |   31905הר הכרמל, חיפה 

 

    Phone: 972-4-8240804טל': | : E-mail: ldatz @univ.haifa.ac.ilדואל  | :Fax 972-7-8246832פקס: 

 

 

 :"אפתש תכנית הגברים
 

 דוא"ל שם

 hisham.aburayya@gmai.com פרופ' אבו ריא הישאם

 adir.adler@gmail.com ד"ר אדלר אדיר

 niroren1@gmail.com מר אורן ניר

 advott@gmail.com ד"ר אורן אלון 

 enosh@research.haifa.ac.il פרופ' אנוש גיא 

 restlein@univ.haifa.ac.il ד"ר אסטליין רועי

 gsharon@research.haifa.ac.il ד"ר גיל שרון

 yishaybasok@gmail.com מר בסוק ישי

 ogilbar@hotmail.com ד"ר גילבר אוהד

 pinchasgerber@gmail.com ד"ר גרבר פנחס

 elad.daha@gmail.com מר דהן אלעד

 izharani@gmail.com רד"ר הרני יזה

 michaelweinberg10@gmail.com ד"ר וינברג מיכאל)מיקי(

 zeevwin@research.haifa.ac.il פרופ' וינשטוק זאב

 eyalzack@gmail.com ד"ר זק איל

 topazyaron@gmail.com מר טופז ירון

 orenyur@gmail.com ד"ר יורקביץ אורן 

 jacoby1@012.net.il מר יעקבי צביקה

 yosef.lurie@gmail.com מר לוריא יוסף

 omerlans@netvision.net.il ד"ר לנס עומר 

 davidmh@research.haifa.ac.il דחסון דו-ד"ר מלהאוזן

 erez67a@gmail.com ד"ר צברלינג ארז

 stzafrir@research.haifa.ac.il פרופ' צפריר שי

 droe@univ.haifa.ac.il פרופ' רועה דיויד

 hrecnizer@gmail.com רכניצר חיים ד"ר

 omersagie@gmail.com ד"ר שגיא עומר
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 :"אפתש תכנית הנשים
 

 דוא"ל שם

 ronabuav@gmail.com רונה גב' אבואב

       adialtpa@gmail.com עדיפכטר  -אלט  ד"ר

 hannyo@012.net.il חניעובדיה -ד"ר אלמוג

  'נטרו הילהגב' ארג

 rruthberko@gmail.com ד"ר ברקוביץ רות

 o.bershtling@gmail.com ד"ר ברשטלינג אורית 

 osnatbg@gmail.com בארי אסנת-ד"ר גרינשפן

 advadror79@gmail.com ד"ר דרור אדוה

 ronitsd@netvision.net.il ד"ר דרור רונית

 volpin@matav.net.il גב' וולפין נטע

 aweitzma@gmail.com ויזמן אביבה -ד"ר זריהן

 chassida@012.net.il גב' חסידה יהודית

 ilanittui@gmail.com ד"ר טויטו אילנית

 galidt@gmail.com דותן גלי-ד"ר טנג'יר 

 lvitzipi@jerusalem.muni.il ציפי לוי גב' 

 srlazar@gmail.com רונית לזר  ד"ר

 hnouman@staff.haifa.ac.il ד"ר נוימן חני

 sharon4f@netvision.net.il  ד"ר נחמני שרון

 simanatanson@walla.com גב' נתנזון סימה

 osegal@univ.haifa.ac.il עפרה סגל ד"ר 

 niritpl60@gmail.com ניריתפליבצקי ד"ר 

 itguru@012.net.il גב' פסח מירי

 efrat213@bezeqint.net אפרת  ציגנלאוב ד"ר

 ckoren@univ.haifa.ac.il ד"ר קורן חיה

 miriamkosman@gmail.com ד"ר קסמן מרים

 stern.amira@gmail.com אמירהשטרן גב' 

 michal.teeni@gmail.com אני מיכלת גב'
 

 

mailto:adialtpa@gmail.com
mailto:ronitsd@netvision.net.il-
mailto:chassida@012.net.il
mailto:ilanittui@gmail.com
mailto:hnouman@staff.haifa.ac.il
mailto:miriamkosman@gmail.com

