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  ה  מ  ז  כ  י  ר  ו  ת      ה  א  ק  ד  מ  י  ת               
  

 תשפ"ג - רשימת בעלי תפקידים במיðהל האקדמי
  

  תפקידים כלל אוניברסיטאיים 
  1.1.2019-31.12.2022        פרופ'              דניאל חיימוביץ          נשיא                                        

  1.8.2018-31.7.2026          רקטור     חיים היימס     פרופ'  
  1.8.2018-31.7.2026        גל דבוטון                  משנה לרקטור    פרופ'  

  1.3.2021-31.7.2026פרופ' חבר      תימור מלמד               סגן הרקטור לענייני הוראה                
  1.10.2021-30.9.2025ס.נ. לענייני מגוון והכלה                          פרופ' חבר סראב אבורביעה קוידר

                                        1.1.2019-31.12.2022לימור אהרנסון דניאל        ס.נ לקשרים בינלאומיים                            פרופ'
                                                      1.1.2019-31.12.2022ס.נ. לפיתוח אזורי ותעשייתי                           דן בלומברג     פרופ'

  1.1.2019-31.12.2022  פרופ'              רז ילינק                    ס.נ. ודיקן למו"פ                           
  מר                  ג'ף קיי                      ס.נ. לקשרי ציבור ופיתוח משאבים 

  1.3.2021-28.2.2023פרופ'  חבר      הללי פינסון               יועצת הנשיא להוגנות מגדרית           
  15.8.2020-31.8.2024משנה לס.נ. ודיקן למו"פ                       יובל גולן     פרופ'
  (קדנציה שניה)  1.8.2017-31.7.2023    דיקן בית ספר קרייטמן     דודי בר צבי    פרופ'

  1.8.2021-31.7.2025      דיקנית הסטודנטים     ארנה אלמוג  פרופ' חבר 
  (קדנציה שלישית) 1.10.2018-30.09.2024  ראש תכנית האקדמיה לטיס של ח"א     מייק קודיש     פרופ'

            
  פקולטות 

  

  מדעי הטבע
  

    1.8.2020-31.7.2023        דיקן   גבריאל למקוף     פרופ'  

  ראשי מחלקות 
  

  1.8.2022-31.7.2024      מתמטיקה     איליה טיומקין     פרופ' 
  1.8.2022-31.7.2024      מדעי המחשב    פז כרמי         פרופ' 
    1.8.2022-31.7.2024        פיסיקה     אולג קריצ'בסקי      פרופ'  
  (קדנציה שניה) 1.8.2020-31.7.2024        כימיה     גונן אשכנזי                פרופ' 
    1.8.2021-31.7.2023      מדעי החיים     רז זריבץ'      פרופ' 
    1.8.2021-31.7.2023    מדעי כדור הארץ והסביבה     סיגל אברמוביץ     פרופ' 

  
  ראשי תכניות

    1.8.2021-31.7.2023      הנדסת תכנה     גרא וייס      פרופ'       
  

  מדעי ההנדסה 
  

  (קדנציה שניה) 1.8.2017-31.7.2023        דיקן     אברהם לוי    פרופ'
    1.8.2021-31.7.2023    סגן דיקן לענייני הוראה     דביר שבתאי     פרופ'  
          1.8.2021-31.7.2023    סגנית דיקן למחקר     טל אורון גלעד     פרופ' 

  
  ראש בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים

    1.8.2021-31.7.2024    הנדסת חשמל ומחשבים     בעז רפאלי     פרופ' 
        

  ראשי מחלקות 
  

  (קדנציה שניה)  1.8.2017-31.7.2023      הנדסת מכונות     גנדי זיסקינד     פרופ' 
  1.8.2022-31.7.2025      הנדסה כימית   יואב צרי                    פרופ' 

  1.8.2020-30.11.2022    הנדסת תעשיה וניהול     גרא  -הלל בר  פרופ'       
  1.12.2022-31.7.2025                       הנדסת תעשיה וניהולפרופ'                   סיגל ברמן                          

  1.8.2022-31.7.2025      הנדסת חומרים      גיא מקוב    פרופ'       
    1.8.2020-31.7.2023    הנדסת מערכות תכנה ומידע     אריאל פלנר   פרופ'       

  (קדנציה שניה) 31.7.2025 – 6.9.2019                            עודד פרגו                         הנדסה ביו רפואית  רופ'                  פ
  (קדנציה שניה) 1.8.2019-31.7.2025    הנדסת ביוטכנולוגיה     רוברט מרקס   פרופ'       

  (קדנציה שניה) 1.8.2019-31.7.2025    הנדסה אזרחית וסביבתית     עלוה פלד     פרופ' 
  ראשי תכניות 

    1.8.2021-31.7.2023      הנדסת תכנה     גרא וייס      פרופ'       
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  1.2.2022-31.7.2023פרופ'                  ארז גלעד                         הנדסה גרעינית                                 
  מדעי הרוח והחברה 

  
  1.9.2020-31.7.2023   וטשטיין                דיקןפרופ'             דוד 

  1.9.2020-31.7.2023              נירית בן אריה דבי         משנה לדיקן     פרופ'  
  ראשי מחלקות 

  (קדנציה שניה)    1.8.2019-31.3.2023        אמנויות      דני אונגר       פרופ' 
  1.4.2023-31.7.2024פרופ'                  שרה אופנברג           אמנויות                                                   

    1.8.2022-31.7.2024      גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי       מידד קיסנג'ר               פרופ'  
  (קדנציה שניה)    1.8.2019-31.7.2023      היסטוריה כללית       רות ג'ינאו     פרופ'  
    1.8.2021-31.7.2023      היסטוריה של עם ישראל       כנה ורמן                   פרופ' 
    1.8.2021-31.7.2023          תהילה קוגוט           חינוך     פרופ'  
     1.8.2022-31.7.2024          כלכלה      עאמר אבו קרן       ד"ר    
    1.8.2021-31.7.2023      ון לימודי המזרח התיכ     רלי שכטר      פרופ'  

    1.8.2021-31.7.2023  תחומיים במדעי הרוח והחברה -פרופ' חבר           סארה אבו כף   לימודים רב
    1.8.2021-31.7.2023        ד"ר                    פנינה שוקרון נגר        לשון עברית 
  1.10.2022-31.7.2024                                            פרופ'                  כרמל סופר               מח וקוגניציה

  (קדנציה שניה)    1.8.2019-31.7.2023        מחשבת ישראל       עודד ישראלי               פרופ'    
    1.8.2021-31.7.2023  מקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום       גונר להמן                פרופ'   
     1.8.2021-31.7.2023                 אנתרופולוגיה -סוציולוגיה                  ביעד רז  א              פרופ' 

  (קדנציה שניה)    1.2.2020-31.7.2024      ספרויות זרות ובלשנות      אולגה קגן     דר' 
    1.9.2022-31.7.2024        ספרות עברית      חביבה ישי      פרופ'  
  (קדנציה שניה)  1.8.2019-31.7.2023        עבודה סוציאלית      אורלי שריד      פרופ' 
    1.9.2022-31.7.2024      פוליטיקה וממשל      בקי קוק         פרופ'  

  1.8.2021-31.7.2023        פילוסופיה      אנדי גרמן     ד"ר 
  (קדנציה שניה)  1.3.2020-31.7.2024        אנדריאה ברגר        פסיכולוגיה                   פרופ' 
  1.8.2022-31.7.2024        תקשורת         צבי רייך              פרופ' 

  
  ראשי יחידות

      
    (קדנציה שניה)   1.8.2020-31.7.2024    היחידה לקידום המקצועיות בחינוך       וייס     -דנה ודר    ד"ר 
  (קדנציה שניה)   1.8.2020-31.7.2024    היחידה לאנגלית כשפה זרה      אלכסנדרה בייטנבראט    ד"ר 

  
  ראשי תכניות

    1.8.2021-31.7.2023    מייקל פריד             הוראת המדעים והטכנולוגיה     פרופ' 
    1.8.2021-31.7.2023        מדעי ההתנהגות      ניר אביאלי      פרופ' 
    1.8.2021-31.7.2023          מגדר      מאיה לביא אג'אי     פרופ'  

  1.8.2021-31.7.2023      הירש       ניהול ויישוב סכסוכים  -ליטבק טל              ד"ר 
  (קדנציה שניה)  1.8.2019-31.7.2023        לימודי אפריקה                    לין שלר       פרופ' 
  יה) (קדנציה שנ  1.8.2019-31.7.2023               תואר ראשון -שמעוני     לימודי מדינת ישראל-טלי תדמור              דר'  

  
  

  מדעי הבריאות 
  

  5.8.2020-31.7.2023        דיקן     אנג'ל פורגדור    פרופ'  
  24.8.2020-31.7.2023  המשנה לדיקן                     אילן שלף     פרופ' 

  25.8.2020-31.7.2023  סגן דיקן להוראה וחינוך רפואי     אלי לואיס      פרופ'  
  1.12.2020-31.7.2023סגן דיקן לקידום אקדמי              פרופ'                אייל שיינר                     

  1.8.2022-31.7.2023  משנה לסגן דיקן לקידום אקדמי     אלון מונסנגו    פרופ' 
  1.2.2021-31.1.2024פרופ'                יעל רפאלי                סגנית דיקן ומנהלת בי"ס לרפואה    

 1.12.2020-31.7.2023סגנית דיקן לענייני סטודנטים                    ד"ר                  עידית ליברטי  
  1.9.2020-31.7.2023פרופ'                ויקטור נובק                  סגן דיקן לחדשנות                      

  1.10.2020-31.7.2023     מן                   סגן דיקן למחקר                      -פרופ'                נטע סל 
  1.9.2020-31.7.2023פרופ'                אשר בשירי                   סגן דיקן למעורבות חברתית       
  27.8.2020-31.7.2023פרופ'               נדב דוידוביץ'  סגן דיקן לקשרים בינלאומיים וקשרי מחקר  

  1.8.2022-31.7.2023אקדמי                 ן סגן דיקן לשוויו          פרופ'               אריאל טרסיוק      
  13.8.2019-31.7.2023ברזילי                   –פרופ' אייל ענתבי סגן דיקן מרכזים רפואיים מסונפים 
    24.10.2017-31.7.2023אסותא אשדוד        –פרופ' אלי לב       סגן דיקן מרכזים רפואיים מסונפים 

  1.7.2020-31.7.2023אסותא רמת החייל    –פ' אבי חפץ   סגן דיקן מרכזים רפואיים מסונפים פרו
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  ראשי חטיבות 

  
  1.6.2021-31.7.2024        פנימית     נמרוד מימון     פרופ'  
  (קדנציה שניה) 1.8.2019-31.7.2025      בריאות בקהילה     פסח שוורצמן     פרופ'  
  (קדנציה שניה) 4.7.2019-31.7.2025    לוגיה מיילדות וגניקו     רליקה הרשקוביץ     פרופ' 
  1.6.2022-31.7.2025                 פדיאטריה      אלי הרשקוביץ     פרופ' 
  (קדנציה שניה) 1.11.2018-31.10.2024        כירורגיה     ג'ילברט סבג     פרופ' 
  1.4.2021-31.7.2024      פסיכיאטריה     חנוך מיודובניק    פרופ' 
  1.8.2022-31.7.2025                              הרדמה     מוטי קליין     פרופ' 

  11.1.2018-31.7.2024רפואת המוח                                       פרופ'                  גיל איפרגן 
  

  ראשי מחלקות 
    1.8.2022-31.7.2024    פיזיולוגיה וביולוגיה תאית   ישראל סקלר                    פרופ' 
    1.8.2021-31.7.2023  ביוכימיה ופרמקולוגיה קלינית     אסתי יגר לוטם     פרופ' 

  1.3.2021-31.7.2023פרופ'                  מחמוד חליחל                     אימונולוגיה, מיקרוביולוגיה וגנטיקה      
  דנציה שניה) (ק1.8.2019-31.7.2023  אפדמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה ומדעי הבריאות בקהילה     נטליה בילנקו          פרופ' 

  1.8.2022-31.7.2025  מדיניות וניהול מערכות בריאות     דינה ואן דייק   פרופ'       
  1.10.2021-30.9.2023      רפואת חרום     אורן וכט        ד"ר   

  1.8.2021-31.7.2023      פיזיותרפיה     אילן קורץ    ד"ר          
  1.8.2022-31.7.2024        סיעוד    אודיה כהן                  ד"ר  

 
  ספר  -מנהלי בתי 

  1.8.2021-31.7.2024    מנהל ביה"ס לרוקחות     דוד סטפנסקי   פרופ'  חבר      
  1.2.2021-31.1.2024פרופ'                   יעל רפאלי                         מנהלת ביה"ס לרפואה                     

  11.10.2020-31.7.2023מנהל ביה"ס רקאנטי                         ד"ר                     יגאל פלכט                        
  (קדנציה שניה) 1.11.2016-31.12.2022פרופ'                   רוני פלג                       מנהל ביה"ס ללימודי המשך ברפואה        

         1.1.2023-31.7.2026      די המשך ברפואה מנהל ביה"ס ללימופרופ' חבר            יאן פרס                        
  (קדנציה שניה) 1.11.2018-31.10.2024  מנהל ביה"ס לרפואה בינלאומית             אלן יוטקוביץ     פרופ' 

  1.8.2022-31.7.2025  דוד בן מנחם                 מנהל ביה"ס למדעי המעבדה הרפואית   ד"ר           
  1.8.2017-31.7.2025ב דוידוביץ                  מנהל ביה"ס לבריאות הציבור                פרופ'                  נד 

  1.9.2020-31.7.2025פרופ'                  מיכל הרשפינקל             מנהלת ביה"ס למחקר ביו רפואי             
  

  מנהלי תכניות ומרכזים 
  (קדנציה שניה)MPH  1.8.2019-31.7.2023 – הלת התכנית לתואר שני בבריאות הציבור פרופ'                   דנית שחר    מנ

  (קדנציה שניה)  1.10.2018-30.9.2022ראש התכנית לתואר שני בגרנטולוגיה                       פרופ'                   יעקב בכנר    
  1.4.2023-31.3.2026התכנית לתואר שני בגרנטולוגיה                  שוורץ מנהלת -ד"ר                     אלה קון

  1.11.2020-31.7.2023ד"ר                     אריה קוימפמן                    מנהל המרכז לחינוך רפואי                  
  

  הפקולטה לניהול
  

  (קדנציה שניה) 1.8.2018-31.7.2024  דיקן                                       מיקי מלול    פרופ'  
  

  ראשי מחלקות 
  

  1.3.2021-31.7.2023פרופ' חבר            אמיר שני                          ניהול מלונאות ותיירות                      
  (קדנציה שניה)  1.8.2017-31.7.2023        ניהול     מוסי רוזנבוים   פרופ' חבר 

  (קדנציה שניה) 1.8.2018-31.7.2024      עסקים מנהל     רחלי ברקן     פרופ'  
  1.8.2022-31.7.2025פרופ' חבר            פני יובל                            ניהול ומדיניות ציבורית                     

 1.8.2022-31.7.2025    פרופ' דינה ואן דייק  מדיניות וניהול מערכות בריאות   פרופ'        

  
  המכונים לחקר המדבר

  
  (קדנציה שניה) 1.8.2018-31.7.2026      מנהל המכונים  נעם ויסברוד        פרופ'

  
  מנהלי מכונים  

  1.8.2020-31.7.2023    מנהל המכון לחקלאות     נפתלי לזרוביץ'   פרופ'        
  (קדנציה שניה) 1.9.2018-31.7.2024  מנהל מכון צוקרברג לחקר המים                פרופ'                  עמית גרוס 

  1.10.2020-31.7.2023  מנהל המכון לחקר סביבות צחיחות     אריאל נובופלנסקי     פרופ' 
  

  בעלי תפקידים נוספים 
    1.8.2021-31.7.2024  מנהלת בית ספר ללימודי מדבר               מרב סייפן   פרופ' חבר      
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  1.8.2021-31.7.2024  פרופ' חבר            נורית אגם                     מנהלת מרכז בלאושטיין לשת"פ מדעי 
  

  קמפוס אילת 
  (קדנציה שניה) 1.10.2017-31.7.2023         מנהל אקדמי         יניב פוריה  פרופ'     

  
  

  גוריון -מכון בן גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן
  

  1.8.2021-31.7.2024      ראש המכון     אבי בראלי  פרופ'    
  

  היחידה ללימודים בין תחומיים 
  

  פקולטי למדעי המוח ולקוגניציה  -בית הספר העל
  1.8.2021-31.7.2023    ראש בית הספר           אוהד בן שחר     פרופ'  

  
  פקולטי לקיימות ושינויי אקלים ע"ש גולדמן זוננפלד -בית הספר העל

 1.5.2021-31.7.2023      ראש בית הספר                 ון זיו  יר     פרופ'  
  

  התכנית לסטטיסטיקה וניתוח נתונים  
  4.5.2022-31.7.2023פרופ'                 יואב קסלר                         ראש התכנית                                    

  


