
 מועצת הסגל האקדמי
הסגל האקדמי הבכיר של  וחברות מועצת הסגל האקדמי היא גוף אקדמי הכולל את כל חברי

  ואת נשיאת האוניברסיטה והמשנה לנשיאה לעניינים אקדמיים. האוניברסיטה

 תפקיד מועצת הסגל האקדמי לייעץ בתחום האקדמי ולהגיש את המלצותיה והצעותיה לנשיאה
 לדיון למוסדות האוניברסיטה לפי העניין.שתביא אותן 

 המועצה. .ותידי חברי-ת על.ת סגל אקדמי הנבחר.בראש המועצה עומדת חבר

 

חברות וחברי מועצת הסגל

 שמש-ד"ר דורית אולניק
 ד"ר יובל אילון

 מלכה-ד"ר רעות איצקוביץ'
 ד"ר חוה אלדובי

 ד"ר גיל אלון
 פרופ' דפנה אפרת

 ר נוגה אפרתיד"
 פרופ' רונית בוגלר

 ד"ר נטע בודנר
 ד"ר איילת בכר

 פרופ' אינה בלאו
 דוד-ד"ר ענת בן
 חיים-ד"ר יאיר בן

 קרעי-ד"ר דיאמנטה בנסון
 לבב-פרופ' אבריאל בר

 פרופ' לאוניד ברנבוים
 פרופ' ענת ברנע

 פרופ' יצחק ברקוביץ
 פרופ' בשיר בשיר
 ד"ר דרור גולדברג

 פרופ' ריקה גונן
 רוזנבליט-פרופ' שרה גורי
 עזר-פרופ' יהודית גל
 ד"ר שוני גלבוע

 פרופ' נורית גרונאו
 פרופ' ניצה גרי

 פרופ' יהונתן גרנות
 ד"ר רועי דור

 ד"ר רביד דורון
 פרופ' יצחק דותן

 פרופ' אמיר הורוביץ
 פרופ' טלי היימן
 ד"ר דפנה הירש

 פרופ' תמר הרמן
 ד"ר אייל וורגפט
 ד"ר אלונה וזאן

 צחי וייס פרופ'
 מנור-ד"ר רונית ויסמל

 פרופ' רונית ויסמן
 פרופ' ורדה וסרמן

 פרופ' יוסף ורבין
 פרופ' סלים זארובי

 קובו-ד"ר עינת חזקני
 פרופ' ערן חיות

 פרופ' אביעד חפץ
 ערד-פרופ' ענבל טובי
 פרופ' תמיר טסה

 פרופ' מוסטפא כבהא
 ד"ר אבנר כספי

 ד"ר אייל להב
 פרופ' יגיל לוי

 לוי פרופ' עפר
 ד"ר עידו לויתן

 פרופ' דוד לורנץ
 ד"ר אורלי לחמי
 ד"ר אינה לייקין
 פרופ' ישי לנדא
 פייביש-ד"ר שיר לנדאו
 ד"ר ענת לרנר

 פרופ' מתי מאיר
 פרופ' שרית מולדובן

 ד"ר יעל מונק
 מנור-פרופ' אופיר מינץ

 פרופ' גיא מירון
 ד"ר נורית מלניק
 פרופ' מנור מנדל

 מעוז-פרופ' עדיה מנדלסון
 ד"ר ישי מעוז

 פרופ' טל מקובסקי
 פרופ' זאב נוטוב
 ד"ר רוית נוסנסון

 ד"ר דורית סגל

 ד"ר איריס סולימני
 ד"ר אריאל סטנהיל

 ד"ר יעל סידי
 ד"ר בועז סלומקה
 פרופ' חיים סעדון

 ד"ר לוי ספקטר
 פרופ' ענבל עופר
 צור-ד"ר אלישי עזרא
 האוזר-ד"ר תמי עמיאל

 ד"ר עדי עמית
 פרופ' יורם עשת
 ד"ר אלעד פארן

 ד"ר מיכאל פייגנבלט
 פרופ' ערן פישר
 ד"ר דרור פריד
 סדן-ד"ר רפי צירקין
 ניסר-ד"ר שרה קאהן
 פרופ' גתית קוה
 ד"ר נורית קירש
 פרופ' יורם קלמן

 ד"ר אור קרסין
 פרופ' מוטי רגב

 ד"ר איתמר רדאי
 פרופ' זאב רוזנהק

 פרופ' עפר ריעני
 פרופ' איגור רכינוב

 ד"ר גדי שגיב
 פרופ' איריס שגריר

 ד"ר מרדכי שוורץ
 ד"ר אפרת שוסט
 ד"ר אורן שלמה

 ד"ר נפתלי שם טוב
 פרופ' ֹנעם שנטל

 ד"ר דני שפרוך
פרופ' דניס שרביט

 

 


