
תכנית האירוע

החוג לחינוך מיוחד
ד"ר  ג'וי בנטוב, "תהליכי התמודדות וויסות רגשי אצל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים"

החוג למדעי הלמידה וההוראה
ד"ר יותם הוד, ראש תכנית טכנולוגיות בחינוך בחוג למדעי הלמידה וההוראה,

"לאן פני החינוך מועדות?"

  17:30-18:00

  18:00-18:30

הפקולטה לחינוך

האנשים שמשנים
הר | עיר | ים

יום פתוח | 16:00-20:00

יציאה לפאנל מומחים מעמדת המודיעין16:15-16:30  

פאנל המומחים לשינוי חברתי וסביבתי , מובילים שינוי גלובלי למען האנושות. 
בואו לפגוש את האנשים שמשנים

  16:30-17:30
אולם הכט

בית הספר לעבודה סוציאלית
הרצאה של ד"ר קרן אור חן, "קבלת החלטות בצמתים בחיים- הדרך אל האושר"

  18:00-19:00
 קומה 600 חדר 612

מפגש הסבר על האוניברסיטה בשפה הערבית משעה 17:00 כל חצי שעה
 קומה 700 חדר 715

אודיטוריום הספרייה
הקרנת הסרט "אנרגיה: עבור עולם מתפתח"

  18:00-18:30
אודיטוריום

הספרייה

המכינה האוניברסיטאית

מפגש עם מתעניינים   17:00-17:30
 קומה 600 חדר 605

מפגש עם מתעניינים   18:00-18:30
 קומה 600 חדר 605

הפקולטה למדעי הרוח

החוג ללימודי ישראל
ד"ר יהודית ברונשטיין, ראש החוג ללימודי ישראל, "לימודי ישראל במבט רב תחומי"

  17:00-17:30

החוג לשפה וספרות אנגלית
"Everything You Didn’t Know about William Shakespeare’s Sonnets" ,ד"ר רעות ברזילי

  17:00-17:30

החוג לתולדות ישראל ומקרא17:30-18:00  
ד"ר גילי קוגלר, "סיפורי התנ"ך בראייה אקדמית"

סרטון החוג לתולדות ישראל ומקרא וטעימה קטנה מתכני הלימוד
פרופ' הלל ניומן

  17:30-18:00

בית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות: החוג לארכיאולוגיה,
החוג לציוויליזציות ימיות, החוג למורשת התרבות החומרית - מפגש מתעניינים

  17:30-18:00

 קומה 700 חדר 704

 קומה 700 חדר 710

 קומה 700 חדר 701

 קומה 700 חדר 702

 קומה 700 חדר 707

 קומה 700 חדר 710

FLS מעבדת 
 בניין חינוך קומה 1



הפקולטה למדעי החברה

הפקולטה למשפטים
מפגש מתעניינים לתואר ראשון. לאחר ההרצאה מתפצלים לחדרים 708 ו-709

  17:30-18:00

הפקולטה למשפטים

ביה"ס לקרימינולוגיה
פרופ' חגית לרנאו - היבטים יישומיים למתעניינים בתואר ראשון

  17:30-18:00

ד"ר גיל רוטשילד, מעל לראש- סמים, התמכרויות ופשיעה. מיועד למתעניינים לתואר שני   17:30-18:00

החוג לכלכלה
ד"ר אמנון מלץ, למה ללמוד כלכלה? ולמה דווקא בחיפה?

  17:30-18:00
 קומה 700 חדר 714

ד"ר דנה זרחין, "בריאות, גוף ויופי בראי הסוציולוגיה"   17:30-18:00
 קומה 700 חדר 725

ד"ר אסא מרון, "סטארט-אפ ניישן )start-up nation(: האם ההיי-טק טוב לישראלים?"   18:00-18:30
 קומה 700 חדר 725

החוג למדעי הקוגניציה
ד"ר אורי הרץ, "הבסיס המוחי והקוגניטיבי של שיתוף מידע ולמידה חברתית

  17:00-17:30

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה:

החוג לפסיכולוגיה
פרופ' שי גבאי, "בין דגים לאנשים: מה דגים יכולים ללמד אותנו על קוגניציה אנושית"

  17:30-18:00
 קומה 700 חדר 713

 קומה 700 חדר 713

החוג למדעי המחשב:

ביה"ס למדעי הסביבה:

פרופ' אור דונקלמן, "הצפנה - מימי קיסר ועד ימינו"  וגם למה לבוא ללמוד אצלנו - מפגש מועמדים.
*הלימודים יתקיימו בקמפוס העיר, הקמפוס הטכנולוגי החדש של אוניברסיטת חיפה

  17:30-18:30

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה
ד"ר אנה ברוק, "יישומי טכנולוגיות מתקדמות בשירות הסביבה"

  17:30-18:15

סיור במעבדה לספקטרוסקופיה וחישה מרחוק. הסיור יצא מהדוכן של החוג   18:15-18:45

 קומה 700 חדר 712

 קומה 700 חדר 726

 בניין רבין, קומה 8, 
חדר 8003

החוג לתקשורת:

ד"ר אלון צויזנר, "כיצד החברים.ות שלנו ברשתות החברתיות משפיעים.ות על שנאה ועוינות
בין הימין והשמאל בפוליטיקה?"

  17:30-18:00

ד"ר שרון רינגל, "חיים בסטורי: ללמוד ולחקור רשתות חברתיות"   18:00-18:30

 קומה 700 חדר 705

 קומה 700 חדר 705

 קומה 700 חדר 716

 קומה 700 חדר 718

 קומה 700 חדר 717

החוג לסוציולוגיה:

האנשים שמשנים
הר | עיר | ים

יום פתוח | 16:00-20:00



הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

הצגת תכנית ההשלמות לתואר שני
פרופ' השאם אבו ריא, ראש תכנית השלמות ומ"א ועו"ס תמי בן שמעון, ראש היחידה ללימודי שדה 

  17:00-17:30

הצגת התכנית לתואר שני ותחומי לימוד 
פרופ' השאם אבו ריא, ראש תכנית השלמות ומ"א, ועו"ס תמי בן שמעון וראשי התחומים

  17:30-19:00

מהי עבודה סוציאלית?
פרופ' אלי בוכבינדר, ראש תכנית ב"א ועו"ס תמי בן שמעון, ראש היחידה ללימודי שדה

  17:30-18:00

ביה"ס לעבודה סוציאלית:

ד"ר אריק חשין, ראש החוג לשירותי אנוש, הכרות עם תחום שירותי אנוש   18:00-18:30

החוג לשירותי אנוש:

פרופ' אפרת דגן - תואר שני בסיעוד באוניברסיטת חיפה: להמשיך להתפתח, להסתקרן ולחקור."   17:30-18:00

החוג לסיעוד:

ד"ר רינת פניגר שאל – מפגש עם מועמדים   17:30-18:00

ביה״ס לטיפול באמצעות אמנויות

החוג לריפוי בעיסוק:

החוג לפיזיותרפיה
דר' גלי דר, ראש החוג לפיזיותרפיה, מפגש מתעניינים לתואר ראשון

  16:30-17:00
 קומה 600 חדר 613

 קומה 600 חדר 608

 קומה 600 חדר 608

 קומה 600 חדר 613

 קומה 600 חדר 629

 קומה 600 חדר 611

גב' ענבל פרן פרח, "תואר ראשון בסיעוד - הדרך למצוינות קלינית אקדמית"   18:00-18:30
 קומה 600 חדר 611

ד"ר נאור דמטר )חברת סגל בכיר בחוג( וגב' רות שוהם )מנהלת היחידה להכשרה מעשית(
"ריפוי בעיסוק - הזדמנות לקדם בריאות ואיכות חיים של אנשים"

  17:30-18:30
 קומה 600 חדר 610

 קומה 600 חדר 614

למה תואר אקדמי בהפרעות בתקשורת?
גב' דבי קסטל, ראש היחידה לחינוך קליני, וד"ר תמר דגני חברת סגל בכיר בחוג

  17:00-17:30

החוג להפרעות בתקשורת:

 קומה 600 חדר 616

החוג למדעי הדימות הרפואי*
ד"ר שירה רוטמן, מרצה בחוג למדעי הדימות הרפואי, "דימות רפואי: עתיד הרפואה החכמה"

  17:30-18:00
 קומה 600 חדר 622

האנשים שמשנים
הר | עיר | ים

יום פתוח | 16:00-20:00

גב' חיה לירון, מנהלת ביה"ס לרנטגנאות ודימות, ביה"ח רמב"ם, "מאז גילוי קרני הרנטגן בשנת 1895 
הכל שקוף אבחנתי וטיפולי"

  18:00-18:30

*הענקת התואר מותנת באישור המועצה להשכלה גבוהה
 קומה 600 חדר 622



למוקד המידע: 6569*

תואר ראשון בביולוגיה ומדעי הרפואה   17:00-17:20

תואר שני בחוגי הביולוגיה
ביולוגיה של האדם, ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ונוירוביולוגיה

  17:30-17:50

3 סיורים במתחמי המעבדות מדעים א', ב' ורב תכליתי לפי חוגים   18:00-18:30

תצפית כוכבים בעזרת טלסקופ
)תלוי מזג אוויר(

18:00 ואילך  

משעה 16:30, כל חצי שעה יצא נציג/ה לבניין הרב תכליתי מהדוכן של מדעי הטבע וביה"ס למדעי הים

חוג סגול לנוירוביולוגיה
ד"ר אבי מנדלסון, "מסתורי המח"

החוג למתמטיקה
ד"ר יעל אלגום-כפיר, ״מספרים בבסיס שלוש, מדרגות השטן ופרקטלים״

החוג לפיזיקה
ד"ר מתן מוסול, "מהי ביופיזיקה"

  17:00-17:30

  17:30-18:00

  18:00-18:30

הפקולטה למדעי הטבע

בניין רב תכליתי:

החוג למדעים גיאו-ימיים ע"ש שטראוס
פרופ' ניקולס וולדמן, "הצגת החוג למדעים גיאו-ימיים"

החוג לביולוגיה ימית
פרופ' תמר לוטן, "כיצד טפיל משתמש במנגנון הצריבה של המדוזות בכדי להתרבות"

החוג לביולוגיה ימית
ד''ר יגאל ברנשטיין, "השפעת זיהומי נפט על הסביבה הימית בגישה רב-תחומית"

החוג לטכנולוגיות ימיות
ד"ר איציק קליין, "ניווט  צוללות אוטונומיות מבוסס למידה"

  17:15-17:30

  17:30-17:45

  17:45-18:00

  18:00-18:15

ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני

סיורים במעבדות במהלך היום הפתוח יצאו מהדוכן שבבניין הרב תכליתי

בניין רב תכליתי
רחבת המסכים

בניין רב תכליתי
רחבת המסכים

בניין רב תכליתי
רחבת המסכים

בניין רב תכליתי
רחבת המסכים

 קומה 600 חדר 626

 קומה 600 חדר 626

 קומה 600 חדר 626

האנשים שמשנים
הר | עיר | ים

יום פתוח | 16:00-20:00


