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 גפ"תששנת הלימודים שנתון 
 

 נושאי תפקידים בפקולטה 

 גדורורל פאנג'פרופ' 
 

 הפקולטהדיקן 

 פרופ' אילן שלף
 

  משנה לדיקן
 

 סגני דיקן
 

 

 סגן דיקן להוראה וחינוך רפואי אלי לואיספרופ' 
  סגן דיקן לקידום אקדמי פרופ' אייל שיינר

 סגן דיקן לענייני סטודנטים ד"ר עידית ליברטי
 ן ומנהלת בית הספר לרפואהסגן דיק יעל רפאליפרופ' 

 חוץסגן דיקן לקשרים בינלאומיים וקשרי  'דוידוביץפרופ' נדב 
 סגן דיקן למעורבות חברתית פרופ' אשר בשירי
 סגן דיקן לחדשנות פרופ' ויקטור נובק

 סגן דיקן למחקר מן-פרופ' נטע סל
 אסותא אשדוד–סגן דיקן מרכזים רפואיים מסונפים  פרופ' אלי לב

 אסותא רמת החייל–סגן דיקן מרכזים רפואיים מסונפים  פ' אבי חפץפרו
 ברזילי-סגן דיקן מרכזים רפואיים מסונפים פרופ' אייל ענתבי
 סגן דיקן לקידום אקדמי פרופ' אייל שיינר

 

 ראשי חטיבות
 

 

 פנימית נמרוד מימוןפרופ' 
 בריאות בקהילה פסח שוורצמןפרופ' 
 ילדות וגניקולוגיהמי רליקה הרשקוביץפרופ' 
 ילדים אלי הרשקוביץפרופ' 
 כירורגיה ג'ילברט סבגפרופ' 
 פסיכיאטריה חנוך מיודובניקפרופ' 
 הרדמה  מוטי קלייןפרופ' 

 רפואת המוח פרופ' גל איפרגן
 ראש המערך הקרדיולוגי פרופ' דורון זגר 

 

 מנהלי בתי ספר
 

 

 רוקחות דוד סטפנסקיפרופ' 
 ע"ש רקאנטיהקהילתיים מקצועות הבריאות  ד"ר יגאל פלכט

 רפואה בינלאומית אלן יוטקוביץ'פרופ' 
 רפואה יעל רפאליפרופ' 

 מדעי המעבדה הרפואית ד"ר דוד בן מנחם
 בריאות הציבור  'דוידוביץפרופ' נדב 

 לימודי המשך ברפואה פרופ' רוני פלג
 רפואי-מחקר ביו  פרופ' מיכל הרשפינקל 

 

 / מנהלי תכניות ראשי מחלקות
 

 

 מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וגנטיקה מחמוד חליחלפרופ' 
 ביוכימיה ופרמקולוגיה קלינית פרופ' אסתי יגר לוטם

 רפואת חרום אורן ווכטד"ר 
 מדיניות וניהול מערכות בריאות דינה ואן דייקפרופ' 

 פיזיותרפיה אילן קורץ ד"ר
 סיעוד אודיה כהןר "ד

 ומדעי הבריאות בקהילה סטטיסטיקה-ביו, אפידמיולוגיה בילנקו נטליהפרופ' 
 פיזיולוגיה וביולוגיה תאית ישראל סקלרפרופ' 

 גרונטולוגיה-ראש התכנית לתואר שני בלימודי זקנה  פרופ' יעקב בכנר
 מנהלת התכנית לתואר שני בבריאות הציבור  פרופ' דנית שחר
 פואימנהל המרכז לחינוך ר ד"ר אריה קויפמן
 יו"ר ועדת תלמידי מחקר פרופ' איילת דוד
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 מנהלת הפקולטה
 

 ראש מנהל הפקולטה מר הרצל ג'אן
 עוזר ראשי לראש מנהל הפקולטה גב' דורי שניידר

 רכזת פקולטית לענייני סטודנטים גב' הילי מגן
 מזכירת הפקולטה גב' אילנה שוחט

 

 מוסדות וועדות הפקולטה

 
 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 הבכירים.
 .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 והמנהליים, הארגוניים האקדמיים.
 

 ועדת תלמידי מחקר 
 דנה המחקר. ובתלמידי המחקריים הלימוד למסלולי הנוגע בכל עוסקת מחקר תלמידי ועדת 

 .ועוד מחקר נושאי באישור לדוקטורט, מועמדים בתיקי ם,רלוונטיי בקורסים
 

 ועדת הוראה פקולטית 
 בהצעות דנה בלימודים, ההוראה מהלך ולתכנון לתוכן הנוגע בכל הפקולטית עוסקת ההוראה ועדת 

סטודנטים בנושאים  של בבקשות החלטות מקבלת חדשים. ותקנונים מקצועות חדשות, לתכניות לימודים
 הקבלה ובוועדת מחלקתית הוראה בוועדת שנתקבלו החלטות על ובערעורים הנהליםמ החורגים

 

 בפני סגן דיקן להוראה וחינוך רפואי הליך ערעור על החלטה אקדמית 
בפני סגן דיקן הבית ספרית  /המחלקתית  ועדת ההוראה החלטת על בכתב ערערט/ית רשאי /ת להסטודנ 

 ל בלבד.וחינוך רפואי באמצעות דוא" להוראה
 

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

 בתואר, תואר, סיבת הערעור וכן טלפון להתקשרות(. יש לצרף מסמכים רלוונטיים במידה וקיימים. 
עוזר ראשי לרמ"ן הפקולטה באמצעות דוא"ל:  –"ל לגב' דורי שניידר את הפנייה יש לשלוח בדוא

 dorisch@bgu.ac.il 
 

 :תלמידי בית הספר לרפואה בפקולטה למדעי הבריאות
)בציון שם מלא, ת.ז, שם המחלקה/ בית הספר , שנה בתואר, תואר, סיבת הערעור וכן טלפון 

 ת(. יש לצרף מסמכים רלוונטיים במידה וקיימים. להתקשרו
  deanhs@bgu.ac.il את הפנייה יש לשלוח בדוא"ל ללשכת דיקן הפקולטה בכתובת:

 

 בפני נוסף יובהר בזאת כי לא יהיה מקום לערעורן; הדיק ידי על ואצלהסגן הדיקן להוראה ה של סמכותו
ומהות  תוכן לגבי ולא בבקשתו הטיפול אודות אופן רשאי לערער בכתב בפני הדיקן הסטודנט .הדיקן

 .עצמה ההחלטה
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