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 313/130/31 אוניברסיטאיות בוועדות חברים רשימת  אביב-תל אוניברסיטת 
 הסנאט מדור 

  

 מנהל ועד הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

   ( התפקיד בתוקף) ר"יו המנהל הוועד ר"יו גיורא ירון ר"ד 3 

 33/130/30/ 33/130/33/ ציבור נציג ועדה חבר הציבור נציג אלי אופר ר"ד 0 

 333/030/31 1//333/030 ציבור נציג ועדה חבר הציבור נציג שוקי גלייטמן ר"ד 1 

 3133330/34 /3133330/3 ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר  בוועד הנאמנים חבר נציג צבי זיו מר 4 
 המנהל 

 30/31//1/3 1//33/130/ החיים מדעי ועדה חבר מנהל בוועד הסנאט נציג נאוה זיסאפל 'פרופ 0 

 30/31//1/3 1//33/130/ מדויקים מדעים ועדה חבר מנהל בוועד הסנאט נציג שמואל כרמלי 'פרופ 1 

 43/730/30/ 43/730/33/ אוניברסיטאי כלל ועדה חבר הציבור נציג ענת לוין 'גב 7 

 3133330/34 /3133330/3 ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר  בוועד הנאמנים חבר נציג מאיר לינזן ד"עו / 
 המנהל 

 33/430/30/ 33/430/33/ ציבור נציג ועדה חבר הציבור נציג עקיבא מוזס מר 1 

 1/3/130/34 33/730/30/ הרוח מדעי ועדה חבר מנהל בוועדהסנאט  נציג מרגלית פינקלברג 'פרופ /3 

 33/130/30/ 33/130/33/ ציבור נציג ועדה חבר הציבור נציג סבר פלוצקר מר 33 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר נשיא יוסף קלפטר 'פרופ 30 
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   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר רקטור אהרן שי 'פרופ 31 

 לגמלאות שפרשו בכיר אקדמי סגל לחברי קבילות לנציב מייעצת ועדה הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 333330/30/ 333330/30/ החיים מדעי ר"יו אמריטוס פרופסור יאיר אהרונוביץ 'פרופ 3 

 333030/34/ 333030/30/ הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ חוה שילדקרוט-זאב בת 'פרופ 0 

 333030/34/ 333030/30/ מדויקים מדעים ועדה חבר המניין מן' פרופ רפאל חסין 'פרופ 1 

 333030/34/ 333030/30/ החברה מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ נח אפשטיין-לוין 'פרופ 4 

 333030/34/ 333030/30/ משפטים ועדה חבר המניין מן' פרופ גיא מונדלק 'פרופ 0 

 אוניברסיטאית אינטרנט ועדת הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 1//33/430/ ( התפקיד בתוקף) ר"יו רקטור סגן דינה קובץ-פריאלניק 'פרופ 3 

 נוספת 33/130/34/ ///33/130/ מדויקים מדעים ועדה חבר חבר' פרופ שירי ארטשטיין 'פרופ 0 

 שניה 33/130/34/ /33/130/3/ משפטים ועדה חבר מרצה אמיר חורי ר"ד 1 

 נוספת 33/130/34/ ///33/130/ לחינוך ס"ביה ועדה חבר המניין מן' פרופ רפאל נחמיאס 'פרופ 4 

 1//33/430/ ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר החישובים מרכז דוד סיטמן מר 0 

 1//33/430/ ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר  הנהלים על ממונה רותי קריסי ד"עו 1 
 באוניברסיטה 

 1//33/430/ ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר  מחשוב אגף ל"סמנכ אשר רוטקופ מר 7 
 מידע וטכנולוגיות 

 שניה 30/34//33/ /30/3//33/ הנדסה ועדה חבר המניין מן' פרופ יובל שביט 'פרופ / 
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 מרכזת ועדה הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

   ( התפקיד בתוקף) ר"יו רקטור אהרן שי 'פרופ 3 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר סטודנטים דקאן יואב אריאל 'פרופ 0 

   הנדסה ועדה חבר דקאן אהוד הימן 'פרופ 1 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר ופיתוח למחקר  הנשיא סגן יואב הניס 'פרופ 4 

   הרוח מדעי ועדה חבר דקאן אייל זיסר 'פרופ 0 

   משפטים ועדה חבר דקאן רון חריס 'פרופ 1 

   ניהול ועדה חבר דקאן אשר טישלר 'פרופ 7 

   החיים מדעי ועדה חבר דקאן משה מברך 'פרופ / 

   רפואה ועדה חבר דקאן יוסף מקורי 'פרופ 1 

   אמנויות ועדה חבר דקאן חנה נוה 'פרופ /3 

   מדויקים מדעים ועדה חבר דקאן ירון עוז 'פרופ 33 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר רקטור סגן דינה קובץ-פריאלניק 'פרופ 30 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר נשיא יוסף קלפטר 'פרופ 31 

   החברה מדעי ועדה חבר דקאן תמר רוזנבאום - רונן 'פרופ 34 

 1/33/30/31 333030/33/ רפואה ועדה חבר המרכזת בוועדה סנאט נציג אילנה גוזס 'פרופ 30 

 שניה 1/33/30/31 333330/33/ החברה מדעי ועדה חבר המרכזת בוועדה סנאט נציג ניל גנדל 'פרופ 31 

 333/30/34/ 33/130/30/ הרוח מדעי ועדה חבר המרכזת בוועדה סנאט נציג חנה נשר-וירט 'פרופ 37 

   ( התפקיד בתוקף) משקיף ל"מנכ מרדכי כהן מר /3 

   ( התפקיד בתוקף) משקיף הנשיא סגן רענן ריין 'פרופ 31 

   ( התפקיד בתוקף) משקיף משפטי יועץ קרן אלעד-רפלנסקי ד"עו /0 

   ( התפקיד בתוקף) הסנאט מזכירת הסנאט מזכירת ריקה חרץ 'גב 03 

   ( התפקיד בתוקף) משקיף האקדמי המזכיר מריאנה שדה 'גב 00 
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  אמנויות, משפטים, החברה, הרוח מדעי מתחום אוניברסיטאית  מינויים ועדת הועדה שם
 וניהול 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

   ( התפקיד בתוקף) ר"יו רקטור אהרן שי 'פרופ 3 

 30/34//33/ 30/30//33/ ניהול ועדה חבר המניין מן' פרופ שושנה אנילי 'פרופ 0 

 1333/30/34 30/30//303 משפטים ועדה חבר המניין מן' פרופ אסף לחובסקי 'פרופ 1 

 שניה 333330/34/ /333330/3/ הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ יוסף מאלי 'פרופ 4 

 שניה 33/130/31/ 1//33/130/ החברה מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ משה סמיונוב 'פרופ 0 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר רקטור סגן דינה קובץ-פריאלניק 'פרופ 1 

 שלישית 1333/30/31 ///30//33/ אמנויות ועדה חבר המניין מן' פרופ פרדי רוקם 'פרופ 7 

 שניה 33/130/31/ 1//33/130/ החברה מדעי מקום ממלא המניין מן' פרופ עזר גת 'פרופ / 

 333/30/31/ 333/30/33/ הרוח מדעי מקום ממלא המניין מן' פרופ ליאו קורי 'פרופ 1 
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  רפואה, החיים מדעי, מדויקים מדעים מתחום אוניברסיטאית מינויים ועדת הועדה שם 
 והנדסה 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

   ( התפקיד בתוקף) ר"יו רקטור אהרן שי 'פרופ 3 

 שניה 333330/34/ /333330/3/ מדויקים מדעים ועדה חבר המניין מן' פרופ דן הלפרין 'פרופ 0 

 333330/34/ 333330/30/ החיים מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ דניאל חיימוביץ 'פרופ 1 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר רקטור סגן דינה קובץ-פריאלניק 'פרופ 4 

 333330/34/ 333330/30/ מדויקים מדעים ועדה חבר המניין מן' פרופ מרק קרלינר 'פרופ 0 

 333330/34/ 333330/30/ רפואה ועדה חבר המניין מן' פרופ גד קרן 'פרופ 1 

 שניה 333330/34/ /333330/3/ הנדסה ועדה חבר המניין מן' פרופ ציון-בן שטינברג 'פרופ 7 

 שניה 333330/34/ /333330/3/ רפואה מקום ממלא המניין מן' פרופ אילן המל 'פרופ / 

 333/30/34/ 333/30/30/ החיים מדעי מקום ממלא המניין מן' פרופ אברהם חפץ 'פרופ 1 
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 מחקר לתלמידי אוניברסיטאית ועדה הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

   ( התפקיד בתוקף) ר"יו רקטור סגן דינה קובץ-פריאלניק 'פרופ 3 

 שניה 333330/31/ 1//333330/ החברה מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ אני - חנה איילון 'פרופ 0 

 33/130/30/ 33/130/31/ רפואה ועדה חבר חבר' פרופ רות פדן-אשרי 'פרופ 1 

 שניה 333330/31/ 1//333330/ הנדסה ועדה חבר המניין מן' פרופ דוד בורשטיין 'פרופ 4 

 333330/34/ 333330/30/ משפטים ועדה חבר חבר' פרופ מיכאל בירנהק 'פרופ 0 

 שניה 33/130/30/ 33/130/33/ החיים מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ מיכאל גורביץ 'פרופ 1 

 333/30/31/ 333/30/33/ אמנויות ועדה חבר חבר' פרופ חנה טרגן 'פרופ 7 

 333330/31/ 333330/33/ מדויקים מדעים ועדה חבר המניין מן' פרופ דוד סודרי 'פרופ / 

 שניה 333330/34/ /333330/3/ הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ זהר שביט 'פרופ 1 

 שניה 333330/34/ /333330/3/ הרוח מדעי מקום ממלא המניין מן' פרופ עמי איילון 'פרופ /3 

 33/130/30/ 33/130/31/ ניהול מקום ממלא חבר' פרופ משה לשנו 'פרופ 33 

 שניה 333330/34/ /333330/3/ החיים מדעי מקום ממלא המניין מן' פרופ פליקס פרולוב 'פרופ 30 

 שניה 33/030/34/ /33/030/3/ מדויקים מדעים מקום ממלא המניין מן' פרופ דורון שבת 'פרופ 31 
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 שני לתואר אוניברסיטאית ועדה הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

   ( התפקיד בתוקף) ר"יו רקטור סגן דינה קובץ-פריאלניק 'פרופ 3 

 1333/30/30 33/130/31/ הנדסה ועדה חבר חבר' פרופ אבישי אייל 'פרופ 0 

 333/30/34/ 333/30/30/ רפואה ועדה חבר המניין מן' פרופ דפנה בניהו 'פרופ 1 

 שניה 333330/31/ 1//033330/ החיים מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ ארי ברזילי 'פרופ 4 

 333030/31/ 333030/33/ החברה מדעי ועדה חבר חבר' פרופ יונתן גושן-גוטשטיין 'פרופ 0 

 שניה 333330/34/ /333330/3/ משפטים ועדה חבר חבר' פרופ יורם מרגליות 'פרופ 1 

 שניה 333330/34/ /333330/3/ הרוח מדעי ועדה חבר חבר' פרופ טובי פנסטר 'פרופ 7 

 שניה 33/330/34/ /33/330/3/ אמנויות ועדה חבר חבר' פרופ גד קינר 'פרופ / 

 שניה 33/030/34/ /33/030/3/ ניהול ועדה חבר המניין מן' פרופ יוסי שפיגל 'פרופ 1 

 333330/34/ 333330/30/  למדעי ס"ביה ועדה חבר חבר' פרופ רודד שרן 'פרופ /3 
 המחשב 
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 ראשון לתואר אוניברסיטאית ועדה הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

   ( התפקיד בתוקף) ר"יו רקטור סגן דינה קובץ-פריאלניק 'פרופ 3 

 333330/34/ 333330/30/ הנדסה ועדה חבר חבר' פרופ גיא אבן 'פרופ 0 

 333330/34/ 333330/30/  לפיסיקה ס"ביה ועדה חבר חבר' פרופ אלי איזנברג 'פרופ 1 
 ואסטרונומיה 

 333330/31/ 333330/33/ החברה מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ דניאל אלגום 'פרופ 4 

 333330/31/ 333330/33/ ניהול ועדה חבר המניין מן' פרופ יואב גנזך 'פרופ 0 

 שניה 333330/34/ /333330/3/ משפטים ועדה חבר המניין מן' פרופ נינה זלצמן 'פרופ 1 

 שניה 333330/31/ 1//333330/ אמנויות ועדה חבר חבר' פרופ נורית יערי 'פרופ 7 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר  הוועדה ר"יו אריה ירדאור 'פרופ / 
  לענייני האוניברסיטאית 
 קבלה 

 שניה 33/130/34/ /33/130/3/ הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ משה פלורנטין 'פרופ 1 

 שניה 1/33330/31 1//333030/ החיים מדעי ועדה חבר חבר' פרופ גדעון פלמינגר 'פרופ /3 

 333/30/34/ 333/30/30/ רפואה ועדה חבר חבר' פרופ לבנה שרמן 'פרופ 33 
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 קבלה לענייני אוניברסיטאית ועדה הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 33/330/30/ 33/330/31/ הנדסה ר"יו חבר' פרופ אריה ירדאור 'פרופ 3 

 שניה 33/730/34/ /33/730/3/ אמנויות ועדה חבר בכיר מרצה אילן אבישר ר"ד 0 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר סטודנטים דקאן יואב אריאל 'פרופ 1 

 333/30/31/ 333/30/33/ הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ חוה שילדקרוט-זאב בת 'פרופ 4 

 שניה 333330/34/ /333330/3/ לחינוך ס"ביה ועדה חבר בכיר מרצה מיכל טננבאום ר"ד 0 

 333330/34/ 333330/30/ משפטים ועדה חבר המניין מן' פרופ גיא מונדלק 'פרופ 1 

 שניה 333330/34/ /333330/3/ מדויקים מדעים ועדה חבר חבר' פרופ אבנר סופר 'פרופ 7 

 333/30/34/ 333/30/30/ החיים מדעי ועדה חבר חבר' פרופ גואידו ססה 'פרופ / 

 1333/30/30 33/130/31/ הנדסה ועדה חבר חבר' פרופ בועז פת 'פרופ 1 

 שניה 33/130/34/ /33/130/3/ ניהול ועדה חבר המניין מן' פרופ משה צבירן 'פרופ /3 

 333330/31/ 333330/33/ החברה מדעי ועדה חבר חבר' פרופ דן רבינוביץ 'פרופ 33 

 333330/34/ 333330/30/ רפואה ועדה חבר חבר' פרופ אסתר שני 'פרופ 30 
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 וסגניו המשמעת על הממונה  - סטודנטים משמעת הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 333/30/31/ 333/30/33/ משפטים ממונה הבכירים המרצים נציג ישי בלנק ר"ד 3 

 333/30/31/ 333/30/33/ משפטים ממונה סגן בכיר מרצה רועי קרייטנר ר"ד 0 

 שניה 33/130/34/ /33/130/3/ הנדסה למשפטים בסטודנטים לטיפול ממונה סגן המניין מן' פרופ נחום קריתי 'פרופ 1 

 משמעת בענייני לערעורים הדין בית - סטודנטים משמעת הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 333/30/31/ 333/30/33/ משפטים סטודנטים למשמעת' במע לערעורים ד"ביה נשיא המניין מן' פרופ אסף לחובסקי 'פרופ 3 

 33/130/30/ 33/130/31/ מדויקים מדעים ועדה חבר חבר' פרופ שירי ארטשטיין 'פרופ 0 

 שניה 1/3/130/31 1//33/130/  למקצועות ס"ביה  למשמעת' במע לערעורים ד"ביה נשיא' ס המניין מן' פרופ זאבי דביר 'פרופ 1 
 הבריאות למשפט סטודנטים 

 33/130/34/ 33/130/30/ אמנויות  למשמעת' במע לערעורים ד"ביה נשיא מ"מ חבר' פרופ חנה טרגן 'פרופ 4 
 סטודנטים 

 33/130/30/ 33/130/31/ לחינוך ס"ביה ועדה חבר חבר' פרופ לילך מבורך שלו 'פרופ 0 

 33/130/34/ 33/130/30/ משפטים  למשמעת' במע לערעורים ד"ביה נשיא מ"מ חבר' פרופ שרון חנס 'פרופ 1 
 סטודנטים 
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 אקדמי סגל לחברי ושיפוט בירור מערכת הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 33/030/34/ 33/030/30/ משפטים ראשונה בערכאה נשיא המניין מן' פרופ נינה זלצמן 'פרופ 3 

 33/030/34/ 33/030/30/ משפטים ראשונה בערכאה מותב וחבר שופט, נשיא מ"מ המניין מן' פרופ מיגל דויטש 'פרופ 0 

 33/030/34/ 33/030/30/ מדויקים מדעים ראשונה בערכאה מותב וחבר  שופט המניין מן' פרופ נתן אינטרטור 'פרופ 1 

 33/130/30/ 33/130/31/ משפטים ראשונה בערכאה מותב וחבר  שופט אסיסטנט אסף אקשטיין מר 4 

 33/030/34/ 33/030/30/ הנדסה ראשונה בערכאה מותב וחבר  שופט המניין מן' פרופ נעימה בראונר 'פרופ 0 

 33/130/30/ 33/130/31/ משפטים ראשונה בערכאה מותב וחבר  שופט מדריך יעל ברוידא 'גב 1 

 33/030/34/ 33/030/30/ החברה מדעי ראשונה בערכאה מותב וחבר  שופט חבר' פרופ דוד פריס-דה 'פרופ 7 

 33/030/34/ 33/030/30/ הרוח מדעי ראשונה בערכאה מותב וחבר  שופט בכיר מרצה אורנה הררי ר"ד / 

 33/030/34/ 33/030/30/ משפטים ראשונה בערכאה מותב וחבר  שופט המניין מן' פרופ יורם מרגליות 'פרופ 1 

 33/130/30/ 33/130/31/ החיים מדעי ראשונה בערכאה מותב וחבר  שופט חבר' פרופ נגה שור קרונפלד 'פרופ /3 

 33/030/34/ 33/030/30/ החברה מדעי ראשונה בערכאה מותב וחבר  שופט מרצה יעל שומר ר"ד 33 

 33/130/30/ 33/130/31/ הרוח מדעי שנייה  בערכאה מוטב וחבר שופט המניין מן' פרופ ליה'גו הורבט 'פרופ 30 

 33/130/30/ 33/130/31/ לחינוך ס"ביה שנייה  בערכאה מוטב וחבר שופט המניין מן' פרופ דוד מיודוסר 'פרופ 31 

 33/130/30/ 33/130/31/ החיים מדעי שנייה  בערכאה מוטב וחבר שופט המניין מן' פרופ הלל פרום 'פרופ 34 

 שלישית 33/030/34/ ///33/030/ משפטים ערעור בערכאת נשיא המניין מן' פרופ מנחם מאוטנר 'פרופ 30 

 שלישית 33/030/34/ ///33/030/ משפטים ערעור בערכאת מותב וחבר שופט,  נשיא מ"מ המניין מן' פרופ נילי כהן 'פרופ 31 

 33/030/34/ 33/030/30/ מדויקים מדעים סגל לחבר ושיפוט בירור' במע תובע המניין מן' פרופ מיכאל טרסי 'פרופ 37 
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 ונהלים תקנונים לניסוח ועדה הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 שניה 333030/31/ 1//333030/ רפואה ר"יו המניין מן' פרופ יוסף סרנה 'פרופ 3 

 שניה 333030/31/ 1//333030/ הנדסה ועדה חבר חבר' פרופ עמית גפן 'פרופ 0 

 333030/31/ 333030/33/ הרוח מדעי ועדה חבר בכיר מרצה חיים כהן ר"ד 1 

 אוניברסיטאית בריאות ועדת הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

   ( התפקיד בתוקף) ר"יו סטודנטים דקאן יואב אריאל 'פרופ 3 

 33/130/34/ 33/130/30/  לעבודה ס"ביה ועדה חבר מרצה השאם ריא אבו ר"ד 0 
 סוציאלית 

 33/130/34/ 33/130/30/ רפואה ועדה חבר החוץ מן מורה טל לוי-ברגמן ר"ד 1 

 שניה 33/130/34/ /333330/3/ החברה מדעי ועדה חבר חבר' פרופ ראובן דר 'פרופ 4 

 33/130/34/ 33/130/30/ רפואה ועדה חבר המניין מן' פרופ משה קוטלר 'פרופ 0 
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 כבוד לשם" דוקטור" תואר להענקת ועדה הועדה שם.  

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

   ( התפקיד בתוקף) ר"יו נשיא יוסף קלפטר 'פרופ 3 

 שניה 333330/31/ 1//333330/ ניהול ועדה חבר המניין מן' פרופ שושנה אנילי 'פרופ 0 

 שניה 1/3/130/31 ///333330/ הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ מרגלית פינקלברג 'פרופ 1 

 333330/31/ 333330/33/ החיים מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ מרטין קופייק 'פרופ 4 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר רקטור אהרן שי 'פרופ 0 

 שניה 333330/31/ 1//333330/ הנדסה ועדה חבר המניין מן' פרופ לב שמר 'פרופ 1 

 שניה 333330/31/ 1//333330/ אמנויות משקיף נלוה המניין מן' פרופ מירה זכאי 'פרופ 7 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר המנהל הוועד ר"יו גיורא ירון ר"ד / 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר הנאמנים חבר ר"יו יעקב פרנקל 'פרופ 1 
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 המחקר מועצת הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

   ( התפקיד בתוקף) ר"יו ופיתוח למחקר  הנשיא סגן יואב הניס 'פרופ 3 

 333330/34/ 333330/30/ אמנויות ועדה חבר חבר' פרופ זוהר איתן 'פרופ 0 

 333030/31/ 333030/33/ ניהול ועדה חבר המניין מן' פרופ שושנה אנילי 'פרופ 1 

 333330/31/ 333330/33/ הנדסה ועדה חבר המניין מן' פרופ עדי אריה 'פרופ 4 

 333330/31/ 333330/33/ החברה מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ שמגר אליהו-בן 'פרופ 0 

 שניה 333330/31/ 1//333330/ הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ איל דור-בן 'פרופ 1 

 33/130/34/ 33/130/30/ החיים מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ דניאל חיימוביץ 'פרופ 7 

 333/30/31/ 333/30/33/ משפטים ועדה חבר בכיר מרצה טליה פישר ר"ד / 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר רקטור סגן דינה קובץ-פריאלניק 'פרופ 1 

 333/30/34/ 333/30/30/ רפואה ועדה חבר המניין מן' פרופ יונה קיסרי 'פרופ /3 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר נשיא יוסף קלפטר 'פרופ 33 

 שניה 333/30/34/ /333/30/3/ מדויקים מדעים ועדה חבר המניין מן' פרופ דורון שבת 'פרופ 30 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר רקטור אהרן שי 'פרופ 31 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר ל"מנכ מרדכי כהן מר 34 
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  )   

  אמנויות, משפטים, החברה מדעי, הרוח מדעי מתחום  יחידתית אתיקה ועדת הועדה שם 
 וניהול 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 333330/34/ 333330/30/ משפטים ר"יו חבר' פרופ מיכאל בירנהק 'פרופ 3 

 והנדסה רפואה, מדויקים מדעים, החיים מדעי מתחום יחידתית אתיקה ועדת הועדה שם 

 מספרכהונה  סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 30/34//33/ 30/30//33/  למקצועות ס"ביה ר"יו חבר' פרופ נילי טבק 'פרופ 3 
 הבריאות 

 333/30/30/ 33/130/31/ הנדסה ועדה חבר המניין מן' פרופ דוד אלעד 'פרופ 0 

 333/30/30/ 33/130/31/  למקצועות ס"ביה ועדה חבר חבר' פרופ רות דפרין 'פרופ 1 
 הבריאות 
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 ניסויים לצורכי חיים בבעלי שימוש על לפיקוח ועדה הועדה שם  

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 33/130/34/ 33/130/30/ רפואה ר"יו חבר' פרופ רונית פאינרו-סצי 'פרופ 3 

 333330/34/ 333330/30/ רפואה ועדה חבר בכיר מרצה נטע ארז ר"ד 0 

 333030/34/ 333030/30/ ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר שמגר אליהו-בן 'פרופ 1 

 3 1//33/130/ רפואה תפקיד בתוקף החיות בית מנהל מיקי לב הר ר"ד 4 

 33/130/34/ 33/130/30/ החברה מדעי ועדה חבר חבר' פרופ דפנה יואל 'פרופ 0 

 שניה 333030/34/ /333030/3/ משפטים ועדה חבר חבר' פרופ שי לביא 'פרופ 1 

   ( התפקיד בתוקף) תפקיד בתוקף החיות בית וטרינר מאיה ארמה-לוין ר"ד 7 

 33/130/34/ 33/130/30/ רפואה ועדה חבר בכיר מרצה אריאל מוניץ ר"ד / 

 שניה 333330/34/ /333/30/3/ רפואה ועדה חבר המניין מן' פרופ נפתלי סביון 'פרופ 1 

 שניה 333330/34/ 1//333330/ רפואה ועדה חבר המניין מן' פרופ יוסף סרנה 'פרופ /3 

 שניה 333030/34/ /333030/3/ החיים מדעי ועדה חבר בכיר מרצה דן פאר ר"ד 33 

 שניה 333330/34/ /333330/3/ אוניברסיטאי כלל ועדה חבר הציבור נציג לאה קנטי 'גב 30 

   ( התפקיד בתוקף) תפקיד בתוקף החיות בית וטרינר דוד קסטל ר"ד 31 

 שניה 33/130/34/ 33/130/30/ החיים מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ ראובן שטיין 'פרופ 34 
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 דוקטוריים-בתר למשתלמים ועדה הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

   ( התפקיד בתוקף) ר"יו רקטור סגן דינה קובץ-פריאלניק 'פרופ 3 

 שניה 333330/31/ 1//333330/ החברה מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ מריוס אושר 'פרופ 0 

 שניה 333/30/31/ 1//333/30/ אמנויות ועדה חבר חבר' פרופ זוהר איתן 'פרופ 1 

 שניה 33/030/30/ 33/030/33/ הנדסה ועדה חבר המניין מן' פרופ אליהו רבי'ג 'פרופ 4 

 333/30/31/ 333/30/33/ מדויקים מדעים ועדה חבר המניין מן' פרופ ישראל גולדברג 'פרופ 0 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר ופיתוח למחקר  הנשיא סגן יואב הניס 'פרופ 1 

 333/30/34/ 333/30/30/ הרוח מדעי ועדה חבר חבר' פרופ צבי טאובר 'פרופ 7 

 שניה 33/130/34/ /33/130/3/ החיים מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ שאול ילובסקי 'פרופ / 

 333330/31/ 333330/33/ רפואה ועדה חבר המניין מן' פרופ נפתלי סביון 'פרופ 1 

 יוצרים לזכויות ועדה הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

   ( התפקיד בתוקף) ר"יו רקטור סגן דינה קובץ-פריאלניק 'פרופ 3 

 333330/31/ /333330/3/ משפטים ועדה חבר מרצה אמיר חורי ר"ד 0 

 שניה 333330/31/ 7//333330/ מדויקים מדעים ועדה חבר המניין מן' פרופ עמירם יהודאי 'פרופ 1 

   ( התפקיד בתוקף) תפקיד בתוקף משפטי יועץ קרן אלעד-רפלנסקי ד"עו 4 
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 אוניברסיטאית אתיקה ועדת הועדה שם  

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 333/30/34/ 333/30/30/ רפואה ר"יו חבר' פרופ ערן דולב 'פרופ 3 

   ( התפקיד בתוקף) תפקיד בתוקף  אתיקה ועדת ר"יו מיכאל בירנהק 'פרופ 0 
 מערב -  יחידתית 

   ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר  אתיקה  ועדת ר"יו נילי טבק 'פרופ 1 
 מזרח - יחידתית 

 33117//33/ ( התפקיד בתוקף) משקיף יוסי ליזרע ד"עו 4 

 33/333110/ ( התפקיד בתוקף) ועדה חבר משפטי יועץ קרן אלעד-רפלנסקי ד"עו 0 
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 מעקב ועדות הקבוצה שם 

 בביואינפורמטיקה שני לתואר הלימודים לתוכנית המעקב  ועדת הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 ///3/330// מדויקים מדעים ר"יו אמריטוס פרופסור דוד הורן 'פרופ 3 

 ///33/130/ רפואה ועדה חבר המניין מן' פרופ גיל אסט 'פרופ 0 

 ///3/330// מדויקים מדעים ועדה חבר המניין מן' פרופ דן הלפרין 'פרופ 1 

 הסביבה בלימודי אוניברסיטה מוסמך לתואר הלימודים לתכנית מעקב ועדת הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 7//33/030/ החברה מדעי ר"יו המניין מן' פרופ משה סמיונוב 'פרופ 3 

 1//333030/ החיים מדעי ועדה חבר אמריטוס פרופסור יאיר אהרונוביץ 'פרופ 0 

 1//333030/ מדויקים מדעים ועדה חבר המניין מן' פרופ צבי אברהם בן 'פרופ 1 

 1//333030/ הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ חנה נוה 'פרופ 4 
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 ומתמטית תיאורטית בביולוגיה שני תואר הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 /333030/3/ מדויקים מדעים ר"יו המניין מן' פרופ דן הופרט 'פרופ 3 

 /333030/3/ החיים מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ אליעזר גפן 'פרופ 0 

 /333030/3/ מדויקים מדעים ועדה חבר חבר' פרופ אייל חפץ 'פרופ 1 

 /333030/3/ מדויקים מדעים ועדה חבר המניין מן' פרופ איתן רופין 'פרופ 4 

 טכנולוגיות וננו בחומרים שני תואר הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 /33/130/3/ הנדסה ר"יו המניין מן' פרופ עדי אריה 'פרופ 3 

 /33/130/3/ החיים מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ יונתן גרשוני 'פרופ 0 

 /33/130/3/ מדויקים מדעים ועדה חבר אמריטוס המניין  מן' פרופ גי דויטשר 'פרופ 1 

 אדריכלות בלימודי שני תואר הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי משפחהשם  . . 
 חברות חברות 

 /333330/3/ אמנויות ר"יו המניין מן' פרופ פרדי רוקם 'פרופ 3 

 /333330/3/ אמנויות ועדה חבר נלווה חבר' פרופ אלינער ברזקי 'פרופ 0 

 /333330/3/ הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ זאב הרצוג 'פרופ 1 
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 הקדום ישראל בלימודי שני תואר הועדה שם

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 043/330/30 הרוח מדעי ר"יו המניין מן' פרופ יונתן פרייס 'פרופ 3 

 043/330/30 הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ משה פישר 'פרופ 0 

 043/330/30 הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ משה פלורנטין 'פרופ 1 

 הציבור בבריאות שני לתואר באנגלית הלימודים תכנית הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 043/330/30 רפואה ר"יו חבר' פרופ ארנון אפק 'פרופ 3 

 043/330/30  לבריאות ס"ביה ועדה חבר בכיר מרצה יריב גרבר ר"ד 0 
 הציבור 

 043/330/30 רפואה ועדה חבר המניין מן' פרופ גדעון פרת 'פרופ 1 

 המדינה במדע שני לתואר באנגלית הלימודים תכנית הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 043/330/30 החברה מדעי ר"יו חבר' פרופ דוד פריס-דה 'פרופ 3 

 043/330/30 לחינוך ס"ביה ועדה חבר חבר' פרופ אבנר עמוס-בן 'פרופ 0 

 043/330/30 החברה מדעי ועדה חבר בכיר מרצה אלברטו ספקטורווסק ר"ד 1 
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 היהדות במדעי שני לתואר באנגלית הלימודים תכנית הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 043/330/30 הרוח מדעי ר"יו המניין מן' פרופ מנחם פיש 'פרופ 3 

 043/330/30 הרוח מדעי ועדה חבר חבר' פרופ גידי בוהק 'פרופ 0 

 043/330/30 הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ חנה נשר-וירט 'פרופ 1 

  יישוב-ציבורית במדיניות שני לתואר-ל"חו לתלמידי באנגלית הלימודים תכנית הועדה שם 
 וגישור סכסוכים 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 /3133/30/3 החברה מדעי ר"יו המניין מן' פרופ חיה שטייר 'פרופ 3 

 /3133/30/3 החברה מדעי ועדה חבר בכיר מרצה תמר מייזלס ר"ד 0 

 /3133/30/3 החברה מדעי ועדה חבר מרצה נורית שנבל ר"ד 1 

 ראשון תואר לבעלי( MD) דוקטור לתואר שנתית הארבע הלימודים תכנית הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 1//33/330/ רפואה ר"יו המניין מן' פרופ רות שלגי 'פרופ 3 

 1//33/330/ רפואה ועדה חבר המניין מן' פרופ אברהם ויצמן 'פרופ 0 

 33/430/33/ רפואה ועדה חבר המניין מן' פרופ אינה פביאן 'פרופ 1 
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 ארכיאולוגיים וחומרים בארכיאולוגיה שני לתואר הלימודים תכנית הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 /3133/30/3 רפואה ר"יו המניין מן' פרופ ישראל הרשקוביץ 'פרופ 3 

 /3133/30/3 הרוח מדעי ועדה חבר חבר' פרופ יצחק בננסון 'פרופ 0 

 /3133/30/3 הרוח מדעי ועדה חבר קטן סנאט חבר עירד מלכין 'פרופ 1 

 מגדר בלימודי שני לתואר הלימודים תכנית הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 ///333030/ אמנויות ר"יו חבר' פרופ נורית יערי 'פרופ 3 

 ///333030/ אמנויות ועדה חבר חבר' פרופ דורית טנאי 'פרופ 0 

 ///333030/ אמנויות ועדה חבר בכיר מרצה עדינה מריל-מאיר ר"ד 1 

 אסיה מזרח בלימודי שני לתואר הלימודים תכנית הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 ///333030/ הרוח מדעי ר"יו חבר' פרופ עודד ליפשיץ 'פרופ 3 

 /333030/3/ הרוח מדעי ועדה חבר חבר' פרופ מאיר ליטבק 'פרופ 0 

 ///333030/ הרוח מדעי ועדה חבר בכיר מרצה איריס מילנר ר"ד 1 
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 קולנוע בלימודי שני לתואר הלימודים תכנית הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 313/030/30 אמנויות ר"יו המניין מן' פרופ פרדי רוקם 'פרופ 3 

 313/030/30 הרוח מדעי ועדה חבר אמריטוס המניין  מן' פרופ מיכל אורון 'פרופ 0 

 313/030/30 הרוח מדעי ועדה חבר בכיר מרצה אורלי לובין ר"ד 1 

 למידה בלקויות שני לתואר הלימודים תכנית הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  פקולטהשם  תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 /33/730/3/ החברה מדעי ר"יו חבר' פרופ עידית גל-וייס 'פרופ 3 

 /33/730/3/ רפואה ועדה חבר המניין מן' פרופ דורית רביד 'פרופ 0 

 /33/730/3/ רפואה ועדה חבר ר"ד נאוה רצון ר"ד 1 

 בייעוץ התמחות-ארגונית התנהגות-הניהול במדעי שני לתואר הלימודים תכנית הועדה שם 
 ארגוני  

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 /3133/30/3 החברה מדעי ר"יו חבר' פרופ יחיאל קלר 'פרופ 3 

 /3133/30/3 החברה מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ אפרים יער 'פרופ 0 

 /3133/30/3 ניהול ועדה חבר בכיר מרצה כרמית תדמור ר"ד 1 
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 בתקשורת שני לתואר הלימודים תכנית הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 1//0/3/330 החברה מדעי ר"יו המניין מן' פרופ חנה הרצוג 'פרופ 3 

 33/330/30/ החברה מדעי ועדה חבר חבר' פרופ מיכאל קוצין 'פרופ 0 

 1//0/3/330 החברה מדעי ועדה חבר חבר' פרופ יחיאל קלר 'פרופ 1 

 והנוער הילד בתרבות שני לתואר הלימודים תכנית הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 /3133/30/3 משפטים ר"יו המניין מן' פרופ אריאל פורת 'פרופ 3 

 /3133/30/3 הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ דוד אסף 'פרופ 0 

 /3133/30/3 הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ אבנר הולצמן 'פרופ 1 

  התמחות-סוציאלית בעבודה שני לתואר-ל"חו לתלמידי הלימודים תכנית הועדה שם 
 וטראומה משבר מצבי עם בהתמודדות 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 /3133/30/3 רפואה ר"יו חבר' פרופ ערן דולב 'פרופ 3 

 /3133/30/3 החברה מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ דב שמוטקין 'פרופ 0 

 /3133/30/3  לעבודה ס"ביה ועדה חבר חבר' פרופ שמעון שפירו 'פרופ 1 
 סוציאלית 
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 (IMBA) עסקים במנהל שני לתואר לימודים תכנית הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 13/130/33/ החברה מדעי ר"יו המניין מן' פרופ נח אפשטיין-לוין 'פרופ 3 

 13/130/33/ ניהול ועדה חבר המניין מן' פרופ אסיא פזי 'פרופ 0 

 33/330/30/ הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ רענן ריין 'פרופ 1 

 ל"חו לתלמידי באנגלית  הרוח במדעי ראשון לתואר  תחומית רב לימודים תכנית הועדה שם 

 כהונה מספר סיום  תחילת  שם פקולטה תפקיד . שם פרטי שם משפחה . . 
 חברות חברות 

 303/130/31 הרוח מדעי ר"יו המניין מן' פרופ חנה נשר-וירט 'פרופ 3 

 303/130/31 הרוח מדעי ועדה חבר בכיר מרצה מיכאל זכים ר"ד 0 

 303/130/31 הרוח מדעי ועדה חבר המניין מן' פרופ איימי סינגר 'פרופ 1 

  


