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 נושאי תפקידים בפקולטה  

 פקולטההדיקן  פרופ' עמוס כץ
 

 סגני דיקן
 

 

 סגן דיקן להוראה וחינוך רפואי פרופ' יעקב הנקין

 סגן דיקן לקידום אקדמי יורם יגילפרופ' 

 דיקן למחקרמשנה ל מחמוד חליחלפרופ' 

 סגן דיקן ומנהלת בית הספר לרפואה רליקה הרשקוביץפרופ' 

 סגן דיקן לענייני סטודנטים ינריל שייפרופ' א

 יועץ הדיקן לקשרי חוץ פרופ' נדב דוידוביץ

 פרופ' אלי לב
 פרופ' ארי שמיס

 אסותא אשדוד–סגן דיקן מרכזים רפואיים מסונפים 
 אסותא רמת החייל–סגן דיקן מרכזים רפואיים מסונפים 

 

 ראשי חטיבות
 

 

 פנימית שקרה-מחמוד אבו פרופ' 

 בריאות בקהילה מןפסח שוורצפרופ' 

 מיילדות וגניקולוגיה רליקה הרשקוביץפרופ' 

 ילדים דוד גרינברגפרופ' 

 כירורגיה ג'ילברט סבגפרופ' 

 פסיכיאטריה גבריאל שרייברפרופ' 

 אלכסנדר זלוטניקפרופ' 
 פרופ' גבריאל שרייבר

 פרופ' גל איפרגן

 הרדמה 
 פסיכיאטריה
 רפואת המוח

 

 ראשי מחלקות
 

 

 מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וגנטיקה עקב גופסיפרופ' 

 ביוכימיה ופרמקולוגיה קלינית פרופ' אלי לואיס

 רפואת חרום ד"ר עמית פרנקל

 ניהול מערכות בריאות אבישי גולדברגפרופ' 

 פיזיותרפיה לאוניד קליחמן ד"ר

 סיעוד כהן -אורלי גרינשטיין ר "ד

 בריאות הציבור נטליה בילנקופרופ' 

 פיזיולוגיה וביולוגיה תאית רוני עזוזרופ' פ

 
 
 

 מנהלי בתי ספר
 

 

 רוקחות פרופ' שמעון בן שבת

 ע"ש רקאנטיהקהילתיים מקצועות הבריאות  פרופ' יצחק מלצר

 רפואה בינלאומית אלן יוטקוביץ'פרופ' 

 רפואה רליקה הרשקוביץפרופ' 

 מדעי המעבדה הרפואית פרופ' יעל שגב

 בריאות הציבור )בהקמה( דוביץפרופ' נדב דוי

 לימודי המשך ברפואה פרופ' רוני פלג
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 וועדת תלמידי מחקר
 

 יו"ר וועדת תלמידי מחקר אלי בית ינאי פרופ' 
 

 מנהלת הפקולטה
 

 

 ראש מנהל הפקולטה מר הרצל ג'אן

 עוזרת ראשית לראש מנהל הפקולטה גב' דורי שניידר

 גב' שני וורשבסקי
 לוקטיונוב גב' ולריה

 לענייני סטודנטיםפקולטית רכזת 
 רכזת לענייני סטודנטים

 מזכירת הפקולטה גב' אילנה שוחט
 

 הפקולטהוועדות מוסדות 

 
  מועצת הפקולטה 
 הסגל חברי כל חברים ובה הפקולטה של העליון והארגוני האקדמי הגוף היא הפקולטה מועצת 

 לדיון מובאות ולפניה הפקולטה של והמחקר ההוראה ענייני בכל דנה הפקולטה מועצת ם.הבכירי
 .קיימים כללים ולשינוי לחידוש והצעות חדשות לימודים תכניות להנהגת הצעות

 

  דיקן הפקולטה 

 ומוסדותיה הפקולטה של הפעולות מכלול לכל ואחראי הפקולטה בראש עומד הפקולטה דיקן 
 .ועדותיה בכל תפקידו בתוקף וחבר ם,והמנהליי הארגוניים ם.האקדמיי

 

 ועדת תלמידי מחקר 

 דנה ר.המחק ובתלמידי המחקריים הלימוד למסלולי הנוגע בכל עוסקת מחקר תלמידי ועדת 
 .ועוד מחקר נושאי באישור ט,לדוקטור מועמדים בתיקי ם,רלוונטיי בקורסים

 

 ועדת הוראה פקולטית 

 בהצעות דנה ם,בלימודי ההוראה מהלך לתכנוןו לתוכן הנוגע בכל עוסקתהפקולטית  וראההה ועדת 
 בנושאיםסטודנטים  של בבקשות החלטות מקבלת ם.חדשי ותקנונים מקצועות ת,חדשו לימודים לתכניות
 הקבלה ובוועדת מחלקתית הוראה בוועדת שנתקבלו החלטות על ובערעורים מהנהלים החורגים

 

 וחינוך רפואי הבפני סגן דיקן להורא הליך ערעור על החלטה אקדמית 

 בפני סגן דיקן להוראה/ הבית ספרית  המחלקתית ועדת ההוראה החלטת על בכתב יערער הסטודנט 
 וחינוך רפואי באמצעות דוא"ל בלבד.

 

 תלמידי תואר ראשון ותואר שני בפקולטה למדעי הבריאות:
בית הספר וסיבת יש להפנות דוא"ל הכולל מכתב מפורט ומנומק )לציין שם מלא, ת.ז, שם המחלקה/ 

 הערעור וכן טלפון להתקשרות, יש לצרף מסמכים רלוונטיים במידה וקיימים.
  dorisch@bgu.ac.ilבדוא"ל: ראשית לרמ"ן הפקולטה עוזרת  –לידי הגב' דורי שניידר 

 

 :תלמידי בית הספר לרפואה בפקולטה למדעי הבריאות
דוא"ל הכולל מכתב מפורט ומנומק )לציין שם מלא, ת.ז, שם המחלקה/ בית הספר וסיבת  יש להפנות

 הערעור וכן טלפון להתקשרות ולצרף מסמכים רלוונטיים במידה וקיימים.
  deanhs@bgu.ac.il דיקן בדוא"ל:הלידי עוזרת 

 

 בפני נוסף יובהר בזאת כי לא יהיה מקום לערעור הדיקן ידי על להואצסגן הדיקן להוראה ה של סמכותו
  .הדיקן

 

 ההחלטה ומהות תוכן לגבי ולא בבקשתו הטיפול אודות אופן בפני הדיקן ברשאי לערער בכת הסטודנט
 .עצמה

 

  מזכירות הפקולטה 

 כניותת ם,הלימודי לסדרי הנוגעים והמנהליים האקדמיים הנושאים בכל מטפלת המזכירות 
 לימודים אישורי ת,פקולטי הוראה לוועדת בפניות טיפול ם,לקורסי והרשמה ייעוץ ם,הלימודי

 .ועוד
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