
בתוקף תפקידורקטורהיימסחייםפרופ' 
בתוקף תפקידודיקן הפקולטה למדעי הבריאותפורגדוראנג'לפרופ' 
בתוקף תפקידודיקן הפקולטה למדעי ההנדסהלויאביפרופ' 
בתוקף תפקידודיקן הפקולטה למדעי הטבעלמקוףגבריאלפרופ' 
בתוקף תפקידודיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברהוטשטייןדודפרופ' 
בתוקף תפקידודיקן הפקולטה לניהולמלולמיקיפרופ'

בתוקף תפקידומנהל המכונים לחקר המדברויסברודנעם פרופ' 
1.8.202231.7.2024נבחר סנאט ממדעי הבריאותדוידוביץ'נדבפרופ' 
1.8.202131.7.2023נבחר סנאט ממדעי ההנדסהגלבשטייןיניבפרופ'
1.8.202231.7.2024נבחר סנאט ממדעי הטבעמוקאריטאלבפרופ'
1.8.202231.7.2024נבחרת סנאט ממדעי הרוח והחברהקוגוטתהילהפרופ'

חיימוביץדניאלפרופ'
בן חייםטלמר

דבוטוןגלפרופ'
בר צבידודיפרופ'
ילינקרזפרופ'

בראליאביפרופ' חבר
אלמוגארנהפרופ' חבר

גולומבמירהגב'

מלמדתימורפרופ'
אהרנסון- דניאללימורפרופ'
אבו-רביעה-קווידרסראבפרופ'

פוריהיניבפרופ' 
פינסוןהלליפרופ' חבר

מוזמני רקטור קבועים

סגנית נשיא לקשרים בינלאומיים 

מנהל אקדמי של קמפוס אילת
יועצת הנשיא להוגנות מגדרית

המזכיר האקדמי

המשנה לרקטור
דיקן בית הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן

סגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח
ראש מכון בן-גוריון
דיקנית הסטודנטים

הוועדה המרכזת
ועדות אוניברסיטאיות - תשפ"ג

מוזמנים בתוקף תפקידם
נשיא

מנכ"ל

סגן הרקטור לענייני הוראה

סגנית נשיא למגוון והכלה



בתוקף תפקידורקטור - יו"רהיימסחייםפרופ' 
1.8.202131.7.20230נציגת סנאט מהפקולטה למדעי הבריאותכהןחגית חברי הוועדה ממקצועות הרפואה

1.8.202231.7.20240נציג סנאט מהפקולטה למדעי הבריאותדובדבניעמוספרופ' 
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024נציגת סנאט מהפקולטה למדעי ההנדסהאידןיעלפרופ' 
1.8.202231.7.20240נציג סנאט מהפקולטה למדעי ההנדסהשוורץמשהפרופ' 
11.9.202231.7.20240נציג סנאט מהפקולטה למדעי הטבעשלוםמניפרופ' 
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024נציג סנאט מהפקולטה למדעי הטבעברפמןרונןפרופ' 
24.11.202231.7.20240נציגת סנאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברה (חברה)ברבי מאיריואלהפרופ' 
1.8.202131.7.20230נציג סנאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברה (רוח)מרדרעופרפרופ' 
1.10.202131.7.20230נציג סנאט מהמכונים לחקר המדברנוג'ידאתעלי פרופ' 
1.8.202231.7.20240נציג סנאט מהפקולטה לניהולפוריהיניבפרופ' 
קדנציה שניה1.8.201931.7.2023מ"מ נציג.ת סנאט מהפקולטה למדעי הבריאותהרשפינקלמיכלפרופ' 
1.8.202231.7.20240מ"מ נציג.ת סנאט מהפקולטה למדעי הבריאותלואיסאליפרופ' 
1.8.202131.7.20230מ"מ נציג.ת סנאט מהפקולטה למדעי ההנדסהמשילואיזהפרופ' 
קדנציה שניה1.8.201931.7.2023מ"מ נציג.ת סנאט מהפקולטה למדעי ההנדסהשבתאידבירפרופ' 
קדנציה שניה1.8.201931.7.2023מ"מ נציג סנאט מהפקולטה למדעי הטבעסמורודינסקישחרפרופ' 
11.9.202231.7.20240מ"מ נציג סנאט מהפקולטה למדעי הטבעעובדיהעופרפרופ' 
1.8.202231.7.20240מ"מ נציגת סנאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברה (חברה)סגל- אנגלצ'יןדוריתפרופ' 
1.8.202231.7.20240מ"מ נציג סנאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברה (רוח)זמורההליפרופ' 
9.11.202131.7.20230מ"מ נציג סנאט מהמכונים לחקר המדברמירוןאהודפרופ' 
1.8.202231.7.20240מ"מ נציג סנאט מהפקולטה לניהול  ברוךדודפרופ' 

בתוקף תפקידורקטור - יו"רהיימסחייםפרופ' 
1.8.202231.7.20240נציגת סנאט מהפקולטה למדעי הבריאותהרשפינקלמיכלפרופ' 
1.8.202231.7.20240נציג סנאט מהפקולטה למדעי הבריאותדוידוביץ'נדבפרופ' 
1.8.202231.7.20240נציגת סנאט מהפקולטה למדעי ההנדסהאורון גלעדטלפרופ' 
1.8.202231.7.20240נציג סנאט מהפקולטה למדעי ההנדסהגלבשטייןיניבפרופ' 
1.8.202231.7.20240נציגת סנאט מהפקולטה למדעי הטבעאלפונטהליטלפרופ' 
1.8.202231.7.20240נציג סנאט מהפקולטה למדעי הטבעהנדלרדניאלפרופ' 
1.8.202231.7.20240נציג סנאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברה (חברה)בן פורתגיאפרופ' 
1.8.202231.7.20240נציגת סנאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברה (רוח)רוזןאילנהפרופ' 
11.9.202231.7.20240נציג סנאט מהמכונים לחקר המדבררונןזאבפרופ' 
1.8.202231.7.20240נציג סנאט מהפקולטה לניהולעזרעופרפרופ' 
1.8.202231.7.20240מ"מ נציג.ת סנאט מהפקולטה למדעי הבריאותפליידרבישאיליהפרופ' 
1.8.202231.7.20240מ"מ נציג.ת סנאט מהפקולטה למדעי הבריאותדודאיילתפרופ' 
1.8.202231.7.20240מ"מ נציג.ת סנאט מהפקולטה למדעי הטבעפולמןרון פרופ' 
1.8.202231.7.20240מ"מ נציג.ת סנאט מהפקולטה למדעי הטבעשלוםמניפרופ' 
1.8.202231.7.20240מ"מ נציג.ת סנאט מהפקולטה למדעי ההנדסהאשכנזינוריתפרופ' 
1.8.202231.7.20240מ"מ נציג.ת סנאט מהפקולטה למדעי ההנדסהשטרןאדריאןפרופ' 
1.8.202231.7.20240מ"מ נציג סנאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברה (חברה)קרומר- נבומיכלפרופ' 

ועדת מינויים עליונה

ועדת קליטה



1.8.202231.7.20240מ"מ נציגת סנאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברה (רוח)רםחגי פרופ' 
11.9.202231.7.20240מ"מ נציג סנאט מהמכונים לחקר המדבררחמילביץ'שמעוןפרופ' 
1.8.202231.7.20240מ"מ נציג סנאט מהפקולטה לניהולזיידמן נוריתפרופ' 



בתוקף תפקידורקטור - יו"רהיימסחייםפרופ' 

1.8.202231.7.20240חבר בוועדהגולדברטאביבפרופ'
1.8.202231.7.20240חבר בוועדהמבג'ישניקולאפרופ'
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024חבר בוועדהיוטקוביץאלןפרופ'
1.12.202031.7.2024חבר בוועדהענתביאיילפרופ'
1.8.202131.7.20230חבר בוועדהלייבהעדיפרופ'
1.8.202131.7.20230חבר בוועדהשוורצמןפסחפרופ'

מ"מריזנברגקלריספרופ' חבר
מ"משאקו לוירותי פרופ' חבר

000מ"מזגרדורוןפרופ'
מ"מוינטראובעדיפרופ'

8.1.202331.7.20240נציגת הפקולטה לניהולגביוסאילניתפרופ'
8.1.202331.7.20240נציג המכונים לחקר המדברפאיטאהרוןפרופ'
8.1.202331.7.20240נציג הפקולטה למדעי הטבעצנגןאברהםפרופ'
7.2.202331.7.20240נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברהקטרהיצחקפרופ'

7.2.202331.7.20240מ"מ נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברהגורןיובלפרופ' 

ועדת המינויים העליונה לרופאים

חברי הוועדה ממקצועות הרפואה:

נציגי הפקולטות:



בתוקף תפקידודיקן - יו"רפורגדוראנג'לפרופ' 
1.8.202131.7.20230נציג סנאטפילקדניאלפרופ'
1.8.202131.7.2023מ"מ נציג סנאטורמןכנהפרופ'

בתוקף תפקידומשנה לסגן דיקן לקידום אקדמיסקלרישראל פרופ'
קדנציה שניה1.8.201831.7.2022חברה בוועדהפרברירותי פרופ'

קדנציה שניה1.8.201831.7.2022חברה בוועדהשי איריספרופ' 
1.8.202031.7.20220חבר בוועדהגרינברגדןפרופ' 
1.8.202031.7.20220חבר בוועדהבן- שבתשמעוןפרופ'

קדנציה שניה1.8.201831.7.2022חבר בוועדהטרסיוקאריאלפרופ' 
קדנציה שניה1.8.201831.7.2022חבר בוועדהמורן -גלעדיעקבפרופ' 
000מ"משגביעלפרופ' 
000מ"מפליידרבישאיליהפרופ' 

בתוקף תפקידומשנה לדיקןשלףאילןפרופ'
בתוקף תפקידוסגן דיקן לקידום אקדמישיינראיילפרופ'
01.8.202231.7.20240אבושקרהמחמודפרופ'
01.8.202231.7.20240סהרגידיפרופ'

01.8.202231.7.20240הרשקוביץאליפרופ' 
01.8.202131.7.20230פלגרוניפרופ'

קדנציה שלישית01.8.201731.7.2023הרשקוביץרלי פרופ' 
01.8.202131.7.20230יגיליורםפרופ' 

01.8.202031.7.20220ברסודסקייוליפרופ' חבר
1.8.202231.7.20240תשתתף בוועדה רק בדיון על תיקים רלוונטיים על פי החלטת הדיקןבן דוד עקיבאמרבפרופ' חבר

1.8.202131.7.20230לבאליפרופ' 
00מ"מזלוטניקאלכס פרופ' 
00מ"מבשיריאשרפרופ' 

000מ"מפריאנטהגליפרופ' חבר

מצטרפים לוועדה בדיונים על חברי סגל קלינאים

חברים קבועים

ועדת משנה למינויים בפקולטה למדעי הבריאות

מצטרפים לוועדה בדיונים על חברי סגל ממדעי היסוד



בתוקף תפקידודיקן - יו"רלויאביפרופ' 
קדנציה שניה1.8.201931.7.2023חבר בוועדהשדותדןפרופ' 
1.8.202231.7.20240חברה בוועדהשפיראברכהפרופ' 
19.9.202131.7.20230חבר בוועדהחיוןשמואלפרופ' 
1.8.202231.7.20240חבר בוועדהקטושבסקידודפרופ'

קדנציה שניה1.8.201931.7.2023חברה בוועדהברנהיים אן פרופ' חבר
1.8.202231.7.20240חבר בוועדהגרנקרוניפרופ'
000מ"מאלוביץיובלפרופ'
000מ"מסרוסיגביפרופ'

000מ"מאורון גלעדטלפרופ' 
000מ"מקושמרואריאלפרופ'
000מ"מירושלמי- רוזןרחלפרופ'

000מ"מאשכנזינוריתפרופ' 
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024נציגת סנאטאהרנסון דניאללימורפרופ'

1.8.202131.7.20230מ"מ נציגת סנאטחליחל (פוריות)מחמודפרופ' 

בתוקף תפקידודיקן - יו"רלמקוףגבריאלפרופ' 
קדנציה שניה1.8.201931.7.2023חבר בוועדהויניקובויקטורפרופ' 
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024חבר בוועדהכץמתיאפרופ' 
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024חבר בוועדהגדליןמיכאל פרופ' 
1.8.202131.7.20230חבר בוועדהפפודורוןפרופ' 
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024חברה בוועדהאלפונטהליטלפרופ' 
קדנציה שלישית1.8.201731.7.2023חבר בוועדהחודרה- חצוריוסףפרופ' 
000מ"מלויןמיכאל פרופ' 
000מ"מפיינגולדמריופרופ' 
000מ"ממילריפעתפרופ' 
000מ"משגברונןפרופ' 
000מ"מקודישמיכאל פרופ' 
10.11.202231.7.20240נציג סנאטרגבארןפרופ' 
10.11.202231.7.20240מ"מ נציג סנאטישעיהעמיאלפרופ' 

ועדת משנה למינויים בפקולטה למדעי הטבע

ועדת משנה למינויים בפקולטה למדעי ההנדסה



בתוקף תפקידודיקן - יו"רוטשטייןדודפרופ' 
1.8.202131.7.20230חבר בוועדההוסבעזפרופ'
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024חברה בוועדהבן אריה דביניריתפרופ'

24.11.202231.7.20240חברה בוועדההשילוני - דולביעלפרופ' 
1.8.202131.7.20230חבר בוועדהפרדושרוןפרופ'
000מ"מרוזןאילנהפרופ'
1.8.202131.7.20230נציג סנאטאפרתעידופרופ'
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024מ"מ נציג סנאטלוונגרטעודדפרופ'

בתוקף תפקידומנהל המכונים לחקר המדבר - יו"רויסברודנעם פרופ' 
15.1.202331.7.20240חברה בוועדהזילברגדינהפרופ' חבר
15.1.202331.7.20240חברה בוועדהויסולי - פישראיריספרופ' חבר

15.1.202331.7.20240חבר בוועדההרצברגמשהפרופ'
000מ"מרחמילביץ'שמעוןפרופ'
מ"מכץיבגניפרופ'

מ"מגילאוראסנתפרופ' חבר
23.11.202231.7.20240נציגת סנאטאורון גלעדטלפרופ'
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024מ"מ נציג סנאטשרידאורליפרופ'

בתוקף תפקידודיקן - יו"רמלולמיקיפרופ'
קדנציה שניה1.8.201931.7.2023חבר בוועדהלויחייםפרופ' חבר
10.11.202231.7.20240חברה בוועדהאלןמוריהפרופ' חבר

קדנציה שניה1.11.202031.7.2024חברה בוועדהגביוסאילניתפרופ'
000מ"ממורן סובלסימוןפרופ' חבר

מ"מעזרעופרפרופ'
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024נציגת סנאטבראון לבינסוןארנהפרופ' 
קדנציה שניה1.8.201931.7.2023מ"מ נציגת סנאטזיסקינדגנדיפרופ'

ועדת משנה למינויים במכונים לחקר המדבר

ועדת משנה למינויים בפקולטה לניהול

ועדת משנה למינויים בפקולטה למדעי הרוח והחברה



בתוקף תפקידוסגן נשיא ודיקן למחקר ופיתוח - יו"רילינקרזפרופ'
000בתוקף היותו חבר בוועדת המינויים העליונה- נציג טבעשלוםמניפרופ' 
000בתוקף היותה חברה בוועדת המינויים העליונה- נציגת הנדסהאידןיעלפרופ' 
000נציג המכונים לחקר המדברנוג'ידאתעלי פרופ' 

בתוקף היותו חבר בוועדת המינויים העליונה - נציג הפקולטה למדעי הבריאות דוידוביץ'נדבפרופ'
בתוקף היותה חברה בוועדת המינויים העליונה - נציגת הפקולטה למדעי הרוח והחברה ברבי מאיריואלהפרופ' 

1.8.202131.7.20230יו"ר, נציג סנאט מהפקולטה למדעי ההנדסה סגלמיכאל פרופ'
1.8.202131.7.20230מ"מ יו"ר, נציג סנאט מהפקולטה למדעי הטבע עובדיהעופרפרופ'
1.8.202131.7.20230נציג סנאט מהפקולטה למדעי הבריאותפליידרבישאיליהפרופ'
1.8.202131.7.20230נציג הסנאט מהפקולטה למדה"רסבוראיטלפרופ'
1.8.202131.7.20230נציג סנאט מהפקולטה לניהולעזרעופרפרופ'
1.8.202131.7.20230נציג סנאט מהמכונים לחקר המדברנוג'ידאתעלי פרופ'

בתוקף תפקידודיקן בית הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמןבר צבידודיפרופ'
בתוקף תפקידה00הפקולטה למדעי הטבעבן- צביענתפרופ' חבר
בתוקף תפקידו00הפקולטה למדעי ההנדסהחיוןשמואלפרופ' חבר
בתוקף תפקידו00הפקולטה למדעי הרוח והחברהרםחגיפרופ' חבר
בתוקף תפקידו00הפקולטה למדעי הבריאות דודאיילתפרופ' חבר

בתוקף תפקידה00המכונים לחקר המדברסיפןמרבפרופ' חבר 
בתוקף תפקידו00הפקולטה לניהולבלחסןיניבפרופ' חבר 
1.8.202131.7.20230נבחר סנאט מהפקולטה למדעי הטבעארבליאיילפרופ' חבר

1.8.202131.7.20230נבחר סנאט מהפקולטה למדעי ההנדסהשבתאידבירפרופ'
5.1.202331.7.2024נבחרת סנאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברהאלפסינוריתפרופ' חבר       

1.8.202231.7.20240נבחרת סנאט מהפקולטה למדעי הבריאותוינשטוקתמרד"ר
1.8.202131.7.20230נבחר סנאט מהמכונים לחקר המדבררחמילביץ'שמעוןפרופ'      
1.8.202231.7.20240נבחר סנאט מהפקולטה לניהוללויחייםפרופ'      

ועדת מינויים לדירוג חוקרים וקמ"ע
חברים קבועים

מצטרפים לוועדה לפי נושא

ועדת תקנון

ועדת תלמידי מחקר



1.8.202131.7.20230הממונה על בית הדיןרוביןאביפרופ' חבר
1.8.202231.7.20240סגן הממונה על בית הדיןשניאמירפרופ' חבר   

1.8.202131.7.20230סגנית הממונה על בית הדיןסגל אנגלצ'יןדוריתפרופ' חבר
11.12.202231.7.20240סגנית הממונה על בית הדיןאיילטלפרופ' חבר
1.8.202231.7.20240סגן הממונה על בית הדין ישראלסוןאדריאןפרופ' חבר
11.12.202231.7.2024סגנית הממונה על בית הדיןגורביץ'נדז'דהפרופ' חבר

11.12.202231.7.2024סגן הממונה על בית הדין הדרעופרפרופ'
11.12.202231.7.20240סגנית הממונה על בית הדיןהרשפינקלמיכלפרופ'
קדנציה שניה1.8.201931.7.2023מ"מ סגן הממונה על בית הדיןקטרהיצחקפרופ'

1.8.202231.7.20240הממונה על בית הדין לערעורים אפרתיהונתן פרופ' אמריטוס
1.10.202231.7.20240סגן הממונה על בית הדין לערעורים גרינברגדןפרופ'

קדנציה שניה1.8.201931.7.2023אב בית הדין, נציג הפקולטה למדעי ההנדסהסגלמיכאל פרופ'
1.8.202131.7.20230נציגת הפקולטה למדעי הבריאות       פרברירותפרופ'
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024נציגת הפקולטה למדעי הרוח והחברהרוזןאילנהפרופ'
1.8.202231.7.20240נציג הפקולטה למדעי הטבע                                 סמורדינסקישחרפרופ'
1.8.202231.7.20240נציג המכונים לחקר המדברקרסנובבוריספרופ'
קדנציה שניה1.8.201931.7.2023נציג הפקולטה  לניהוללוונגרטעודדפרופ'

1.8.202231.7.20240נציגת הפרופסורים החברים איילטלפרופ' חבר 
קדנציה שניה3.9.202031.7.2024נציג הפרופסורים החבריםלוידןפרופ' חבר
1.8.202231.7.20240נציג הפרופסורים החבריםזולטןרועי פרופ' חבר

1.8.202131.7.20230מ"מ נציג סנאטחליחל (וירולוגיה)מחמודפרופ'
קדנציה שניה1.8.201931.7.2023מ"מ נציג סנאטאפרתעידופרופ'

קדנציה שניה1.8.202031.7.2024נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברהארליךאוריפרופ'
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024נציגת הפקולטה למדעי הבריאותפליישר ברקוביץסיגלפרופ' חבר
1.8.202131.7.20230נציג המכונים לחקר המדברכשררוןפרופ' חבר

קדנציה שניה1.8.201931.7.2023נציג הפקולטה למדעי הטבעחודרה- חצוריוסףפרופ'
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024נציג הפקולטה למדעי ההנדסהגרנקרוניפרופ'
1.8.202231.7.20240נציגת הפקולטה לניהולזיידמן נוריתפרופ'

בית דין לערעורים (משמעת סטודנטים)

בית דין למשמעת סטודנטים 

בית דין למשמעת סגל אקדמי 

בית דין לערעורים (משמעת סגל אקדמי)



1.8.202131.7.20240נציג הפקולטה למדעי הטבעשגברונןפרופ'
קדנציה שניה1.8.201831.7.2024נציגת הפקולטה למדעי ההנדסהמשילואיזהפרופ'
17.11.202231.7.20250נציגת הפקולטה למדעי הרוח החברהאוסטינובהיוליהפרופ'
קדנציה שניה1.8.201831.7.2024נציג הפקולטה למדעי הבריאותסקלרישראל פרופ'

1.8.201831.7.20240יו"רגלעדיצחק פרופ' אמריטוס
1.1.201631.7.20240נציגת הפקולטה למדעי הטבעגברלאה פרופ' חבר
1.8.202131.7.20230נציג הפקולטה למדעי ההנדסהדונחיןעופרפרופ' חבר

1.8.201631.7.20240נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברהנבויצחקפרופ' חבר בדימוס
1.1.201231.7.20240נציג הפקולטה למדעי הבריאותיוטקוביץאלןפרופ'     

1.8.202231.7.20240נציגת המכונים לחקר המדברגילאוראסנתפרופ'
1.8.201931.7.20230נציג הפקולטה לניהולשניאמירפרופ' חבר

1.8.202231.7.20240נציג ציבורכרמלאוריעו"ד
1.8.202231.7.20240מ"מ נציגת הפקולטה למדעי הטבעמזרחיאיציקפרופ'

1.8.202231.7.20240מ"מ נציג הפקולטה למדעי ההנדסהשוורצמןמרקפרופ' חבר
1.8.202131.7.20230מ"מ נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברהזולטןרועי פרופ' חבר     

1.8.202031.7.20240מ"מ נציג הפקולטה למדעי הבריאותפרברירותי פרופ'   
1.8.202031.7.20240מ"מ נציגת המכונים לחקר המדברסיפןמרבפרופ' חבר

1.8.202031.7.20240מ"מ נציג הפקולטה לניהולשורעמוסד"ר

01.10.202231.7.20240פורטיטובהפרופ' חבר בדימוס

1.8.202131.7.20230חבר בוועדהכשררוןפרופ' חבר
קדנציה שניה1.8.202031.7.2024חברה בוועדהשרידאורליפרופ'

קדנציה שניה1.8.201931.7.2023חבר בוועדהלהבירוןד"ר

קדנציה שניה1.8.202031.7.2024יו"ר הוועדהאבן חייםמשהפרופ' חבר
1.8.202131.7.20230חברה בוועדהמילאנורוניתד"ר

קדנציה שניה1.8.202031.7.2024חבר בוועדהגולומבדודפרופ'
7.6.202131.7.20230חברה בוועדהבר סדן מאיהפרופ'

28.11.202231.7.20240חבר בוועדהיורןחנןד"ר

נציב קבילות חברי סגל

ועדה מייעצת לנציב קבילות חברי סגל

ועדת המעקב

נציגי סנאט בוועד מנהל

ועדת האתיקה האוניברסיטאית



1.8.202131.7.20230חברה בוועדהאורון גלעדטלפרופ' 
1.8.202131.7.20230חבר בוועדהלוונגרטעודדפרופ' 
1.8.202131.7.20230חבר בוועדהפילקדניפרופ' 

1.8.201831.7.20240 יו"רבלומקיןתומרפרופ' חבר
1.8.202231.7.20240הפקולטה למדעי הטבעדיסנידניאלד"ר

1.8.201831.7.20240הפקולטה למדעי ההנדסהטרפרפבל ד"ר                  
1.8.202231.7.20240הפקולטה למדעי הרוח והחברהשחראוריד"ר
1.8.202231.7.20240הפקולטה למדעי הבריאותביטןיובלד"ר

1.8.201631.7.20240המכונים לחקר המדברארנוןשי פרופ' חבר
5.9.201031.7.20240הפקולטה לניהולמדר- גביוסאילניתפרופ' חבר 
מוזמנת דרך קבעדיקנית הסטודנטיםאלמוגארנהפרופ' חבר

מוזמנ.ת דרך קבענציג.ת מכון בן-גוריון לחקר ישראל וציונות
מוזמנ.ת דרך קבענציג.ת אגודת הסטודנטים000

1.8.201631.7.20240מרכזת הוועדה - מנהלת הספרייהגילראילונהגב'                   

13.9.202031.7.2024נציג סנאט מהפקולטה למדעי הטבעאשכנזיגונןפרופ'
13.9.202031.7.2024נציג סנאט מהפקולטה למדעי ההנדסהלסטמרקפרופ'
1.8.202231.7.2024נציגת סנאט מהפקולטה למדעי הרוח והחברהבן אריה דביניריתפרופ'
1.8.202231.7.2024נציגת סנאט מהפקולטה למדעי הבריאותליבנהאטהפרופ'
13.9.202031.7.2024נציג סנאט מהמכונים לחקר המדבררחמילביץשמעוןפרופ'
13.9.202031.7.2024נציג סנאט מהפקולטה לניהוללוונגרטעודדפרופ'

סגן הרקטור לענייני הוראה - יו"רמלמדתימורפרופ'
מנהלת היחידה לקידום איכות ההוראה ולמידהארזמיכלד"ר

1.8.202231.7.2024חבר בוועדהגוראיילפרופ' חבר
1.8.202231.7.2024חבר בוועדהסייגאיתןפרופ' חבר

1.8.202231.7.2024חבר בוועדהלואיסאליפרופ'
1.8.202231.7.2024חברה בוועדהכץעידיתפרופ' חבר

1.8.202231.7.2024חברה בוועדהברקןשרוןד"ר                  
1.8.202231.7.2024יו"ר האגודה הסטודנטיאלית דבירברקמר
1.8.202231.7.2024רמ"ד אקדמיה באגודה הסטודנטיאליתמלולאלעדמר

1.10.201930.9.2023יו"ר - סגן הנשיא ודיקן למו"פילינקרזפרופ'
1.10.201930.9.2023מדעי החיים, הפקולטה למדעי הטבעמישמרדןפרופ'
20.6.202130.9.2023המכון לחקלאות, המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין רחמילביץ'שמעוןפרופ'

24.8.202130.9.2023לימודי המזרח התיכון, הפקולטה מדעי הרוח והחברהרוביןאביפרופ' חבר
1.10.201930.9.2023משנה לסגן הנשיא ודיקן למו"פגולןיובלפרופ'
1.10.201930.9.2023הנדסת ביוטכנולוגיה, הפקולטה למדעי ההנדסהרפפורטחנהפרופ'

ועדת מרכזים

ועדת היגוי היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה

ועדה מייעצת למזכירות אקדמית בנושא בחירות שלא במסגרת ישיבות הסנאט

נציגי סנאט בוועדת פרופסור מחקר

ועדת ספריה



1.10.201930.9.2023ניהול, הפקולטה לניהוללוריאיותם פרופ' חבר
1.10.201930.9.2023בריאות הציבור, הפקולטה למדעי הבריאותשיאיריספרופ'

1.10.201930.9.2023נציג ציבור, הוועד המנהלאבו רביעיונסד"ר



26.3.202030.9.2023יו"ר - פסיכולוגיה, הפקולטה למדעי הרוח והחברהשחרגולןפרופ'
1.12.201930.9.2023פילוסופיה, הפקולטה למדעי הרוחח והחברהכהןשלמהד"ר

1.10.202030.9.2023גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, הפקולטה למדעי הרוח והחברהסבוראיטלפרופ'
1.12.201930.9.2023תעשייה וניהול, הפקולטה למדעי ההנדסה בורובסקיאבינועםד"ר

1.12.201930.9.2023הנדסה ביו רפואית, הפקולטה למדעי ההנדסהדונחיןעופרפרופ' חבר
1.12.201930.9.2023עבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי הרוח והחברההוסאפרת פרופ'

1.12.201930.9.2023חינוך, הפקולטה למדעי הרוח והחברהויינשטוקמייקלפרופ' חבר
1.12.201930.9.2023כלכלה, הפקולטה למדעי הרוח והחברהון דר בקקריןד"ר

1.12.201930.9.2023מנהל עסקים, הפקולטה לניהולברקןרחלפרופ' חבר
1.12.201930.9.2023מכון הסביבה, המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטייןרופאיודןד"ר

1.12.201930.9.2023בריאות הציבור, הפקולטה למדעי הבריאותדאודניהאיהפרופ' חבר
1.12.201930.9.2023הנדסה ביו רפואית, הפקולטה למדעי ההנדסהבילנקהאלברטופרופ' חבר

1.10.202130.9.2023סיעוד, הפקולטה למדעי הבריאותכהןאודיהד"ר
1.5.202130.9.2022נציג ציבורבוסקילהדודעו"ד

1.10.201930.9.2023יו"ר - החטיבה הפדיאטרית, בי"ח סורוקהבן שימולשלוםפרופ' חבר
1.10.201930.9.2023וירולוגיה וגנטיקה התפתחותית, הפקולטה למדעי הבריאותפרברירותי פרופ'
1.10.201930.9.2023הנדסת ביוטכנולוגיה, הפקולטה למדעי ההנדסהקושמרואריאלפרופ'

000נבחרת סנאט לתאום פעילות ציבורית ופוליטיתגבעונימיכלד"ר
000חבר.ה בוועדת ערעורים000

13.2.202031.7.20230חבר בוועדת ערעורים מיוחדתאבן חייםמשהפרופ' חבר
13.2.202031.7.20230חבר בוועדת ערעורים מיוחדתתירושנועםד"ר
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