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 . כללי1

המרכז האקדמי לב, הינו מוסד להשכלה גבוהה המשלב לימודים אקדמיים יישומיים עם לימודי 

, ממלא המרכז 1969תורה, במתכונת ישיבה גבוהה לגברים ומדרשה לנשים. החל משנת היווסדו 

האקדמי לב תפקיד מרכזי בהעלאת רמתה המדעית, הטכנולוגית והתעשייתית של מדינת ישראל. 

 אמות מידה ערכיות ומוסריות המנחות ומאפיינות את תלמידיו ובוגריו.  זאת, תוך קביעת

סטודנטים לתואר  4,500-למרכז האקדמי לב שלושה קמפוסים בירושלים וברמת גן, בהם לומדים כ

 500-בפקולטה להנדסה, בפקולטה לניהול ובפקולטה למדעי החיים והבריאות וכ ,ראשון ושני

 סטודנטים בתכניות השלמה ובמכינה הקדם אקדמית. 

במרכז האקדמי לב מתקיימת פעילות מחקר ענפה בשתו"פ עם אוניברסיטאות מהארץ והעולם ועם 

מחקר רבים וחוקרי המרכז טחונית. במרכז פועלים מרכזי מחקר ופרויקטי יהתעשייה האזרחית והב

 מפרסמים מאמרים רבים מידי שנה. 

המרכז האקדמי לב, הינו מהמוסדות האקדמיים הראשונים שהחלו לשלב את האוכלוסיה החרדית 

בלימודי ההשכלה הגבוהה בישראל. המרכז פיתח מודל מצליח לשילוב הסטודנט החרדי, אשר היווה 

 כיום במוסדות רבים בארץ.בסיס לפיתוח תכנית המח"רים המתקיימת 
 

 /http://www.jct.ac.ilמידע נוסף על המרכז האקדמי לב ניתן לראות באתר: 
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 בעלי תפקידים בכירים:

 פרופ' חיים סוקניק -נשיא

 פרופ' קנת הוכברג -רקטור

 מר יוסי זעירא  -מנכ"ל

 וארט הרשקוביץימר סט -יועץ בכיר לנשיא

 פרופ' יעקב הכהן קרנר -ראש רשות המחקר

 מר משה אסבג -סמנכ"ל כספים

 מר אלי שלמן -סמנכ"ל מינהל הסטודנטים

 מר מנחם בוראק -סמנכ"ל תיקשוב ומערכות מידע

 גב' ורדית מרקוביץ -ראש אגף משאבי אנוש

 גב' אתי שטרן -ראש קמפוס טל

 צבי שרייבר מר -ראש קמפוס לוסטיג
 

 . פרטי התקשרות עם המרכז האקדמי לב3

  :כתובות וטלפונים

 9116001ירושלים  16031ת.ד.  21רח' הועד הלאומי   -קמפוס לב

 02-6751111טל:   

 9548307ירושלים  7רח' בית הדפוס   -קמפוס טל

 02-6547222טל:   

 5210901רמת גן  953ת.ד.  187אלוף דוד  'רח -קמפוס לוסטיג

 03-6307111טל:   
 

 רישום וקבלת סטודנטים:

 1700-50-32-32טל: 
 

 מנהל דוברות ויחסי ציבור:

 מר נתנאל גולדפינגר

 02-6751188טל: 

 pr@jct.ac.ilדוא"ל: 
 

 נציבה למניעת הטרדה מינית:

 אילה נחמניגב' 

 02-6751192טל: 

 ayalan@jct.ac.ilדוא"ל: 

 

 הממונה על יישום חוק חופש המידע: 

 אביגיל ליפשיץ גב' 

 02-6751104טל: 

 02-6751240פקס: 

 meida@jct.ac.ilדוא"ל: 
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 . תקציב המרכז האקדמי לב4
 

 ש"חבאלפי  -ריכוז הוצאות בתקציב הרגיל 

 
 וע"תקציב תש וע"ביצוע תש זע"תקציב תש

 112,552  109,917  117,435 משכורות ונלוות 

הוצאות שוטפות 
 ואחרות

15,150  14,989  15,807 

 2,107  4,821  1,441 מחשבים וציוד

מלגות ופעילות 
 חברתית 

5,086  5,394  5,519 

 8,671  8,473  8,590 שכירות מבנים 

 10,598  10,075  10,491 אחזקת מבנים

 1,094  601  1,080 פיתוח  הקמפוס 

 156,348  154,269  159,273 הוצאותהסך כל 

 

 

 . חוברות ועלוני מידע5

 /http://www.jct.ac.il/catalog2017מדריך לנרשם: 

 http://www.jct.ac.il/index/index.htmlעלון מידע לסטודנט: 
 

 .  מאגרי מידע 6

 :1981-מאגרי המידע של המרכז האקדמי לב, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א

 תכנת מזכירות אקדמית .1

 שכר וכח אדם .2

 מעקב תרומות .3
 

 . קרנות ומלגות7

, מלגות סיוע ומלגות הצטיינות. כמו כן, שוניםהלסטודנטים במסלולים  מעניק מרכז האקדמי לבה

 תרומות.המלגות ממומנות מ .פעילות התנדבותית בקהילההניתנות בהתאם למלגות  מוענקות
  

 . דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע8

 לא התקבלו בקשות למידע במרכז האקדמי לב. 01/01/2016-31/12/2016בין התאריכים 

 

 סעיף לפי לפרסמו שאין מידע כולל אינו וחשבון הדיןלתקנות חוק חופש המידע,  9בהתאם לסעיף 

 אינה ציבורית שרשות מידע לכלול חובה חלה לא המוסד על .1998-ח"תשנ, המידע חופש לחוק( א)9

 .לחוק( ב)9 סעיף לפי למסור חייבת

 

http://www.jct.ac.il/catalog2017/
http://www.jct.ac.il/index/index.html

