
 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות 
2018במרץ  22יום חמישי    
סיום    כהונה   שם תפקיד פקולטה תחילת חברות
חברות     
 ועדות אוניברסיטאיות 

 ועדה מרכזת 
קטורר יו"ר בתוקף התפקיד   1 פרופ' ירון עוז 

 2 פרופ' אהוד גרוסמן דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 3 פרופ' יואב הניס סגן הנשיא  למחקר ופיתוח חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 4 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 5 פרופ' דניאל חיימוביץ דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

קידבתוקף התפ   6 פרופ' שרון חנס דקאן חבר/ת ועדה 

 7 פרופ' טובה מוסט דקאנית הסטודנטים חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 8 פרופ' צביקה סרפר דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 9 פרופ' משה צבירן דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 10 פרופ' ליאו קורי דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 11 פרופ' יוסף קלפטר נשיא חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 12 פרופ' מיכאל קריבלביץ' דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 13 פרופ' יוסי רוזנוקס דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

רוזנבאום -פרופ' תמר רונן  דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד   14 

 15 גב' שרון פלדמן המזכירה האקדמית משקיף/פה בתוקף התפקיד 

 16 מר גדי פרנק מנכ"ל משקיף/פה בתוקף התפקיד 

 17 פרופ' רענן ריין סגן נשיא משקיף/פה בתוקף התפקיד 

אלעד-עו"ד קרן רפלנסקי יועצת משפטית משקיף/פה בתוקף התפקיד   18 

 19 גב' ריקה חרץ מזכירת הסנאט מרכזת הוועדה בתוקף התפקיד 

בוועדה המרכזתנבחר הסנאט  הנדסה 01/10/2017 30/09/2019   20 פרופ' נועם אליעז פרופ' מן המניין 

 21 פרופ' דניאל כהן פרופ' מן המניין נבחר הסנאט בוועדה המרכזת רפואה 01/10/2017 30/09/2019 

 22 פרופ' מישל סלואן פרופ' מן המניין נבחרת הסנאט בוועדה המרכזת מדעי החברה 01/10/2017 30/09/2019 

 

 

 

 



 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות 
2018במרץ  22יום חמישי    
סיום    כהונה   שם תפקיד פקולטה תחילת חברות
חברות    
 ועדות אוניברסיטאיות 

 ועדה לתוארי "דוקטור" לשם כבוד 
 1 פרופ' יוסף קלפטר נשיא יו"ר בתוקף התפקיד 

קרן אברהםפרופ'  פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/10/2015 01/10/2019 שניה   2 

 3 ד"ר גיורא ירון יו"ר הוועד המנהל חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 4 פרופ' גיל מרקוביץ פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/10/2016 30/09/2018 

 5 פרופ' ירון עוז רקטור חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

פרנקלפרופ' יעקב  יו"ר חבר הנאמנים חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד   6 

דהאן-פרופ' רות רונן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/10/2017 30/09/2019   7 

 8 פרופ' שושנה שילה פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/10/2017 30/09/2019 

 

 ועדת מינויים  אוניברסיטאית מתחום מדעי הרוח, החברה, משפטים, אמנויות וניהול 
קידבתוקף התפ   1 פרופ' ירון עוז רקטור יו"ר 

 2 פרופ' אלי אמיר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה ניהול 01/11/2017 01/11/2019 

 3 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 4 פרופ' מנחם לורברבויים פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/01/2018 01/01/2020 

 5 פרופ' בלהה מלמן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/10/2015 01/10/2019 שניה 

 6 פרופ' טליה פישר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה משפטים 01/03/2017 01/03/2019 

 7 פרופ' רן שפיגלר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/11/2017 01/11/2019 

עי החברהמד 01/03/2017 01/03/2019   8 פרופ' יצחק גלבוע פרופ' מן המניין ממלא/ת מקום 

 9 פרופ' אסף חמדני פרופ' מן המניין ממלא/ת מקום משפטים 01/01/2018 01/01/2020 

 10 פרופ' חוה יבלונקה פרופ' מן המניין ממלא/ת מקום מדעי הרוח 01/11/2017 01/11/2019 

 

 

 

 

 

 



 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות 
2018במרץ  22יום חמישי    
סיום    כהונה   שם תפקיד פקולטה תחילת חברות
חברות    
 ועדות אוניברסיטאיות 

 ועדת מינויים אוניברסיטאית מתחום מדעים מדויקים, מדעי החיים, רפואה והנדסה 
 1 פרופ' ירון עוז רקטור יו"ר בתוקף התפקיד 

רופ' מן המנייןפ חבר/ת ועדה רפואה 01/10/2015 01/10/2019 שניה  ספיר ויזר-פרופ' עינת אבן   2 

 3 פרופ' דוד בורשטיין פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה הנדסה 01/02/2016 31/01/2020 שניה 

 4 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

ביץפרופ' גיל מרקו פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/01/2017 01/01/2019   5 

 6 פרופ' ליאוניד פולטרוביץ פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/11/2015 31/10/2019 שניה 

 7 פרופ' מרטין קופייק פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החיים 01/11/2016 31/10/2018 

 8 פרופ' חיים ורנר פרופ' מן המניין ממלא/ת מקום רפואה 01/10/2017 31/10/2019 

 9 פרופ' מאיר פדר פרופ' מן המניין ממלא/ת מקום הנדסה 01/10/2017 01/10/2019 

 10 פרופ' טל פופקו פרופ' מן המניין ממלא/ת מקום מדעי החיים 01/10/2017 01/10/2019 

 

 ועדה אוניברסיטאית לתואר ראשון 
 1 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור יו"ר בתוקף התפקיד 

 2 פרופ' דפנה הקר פרופ' חבר חבר/ת ועדה משפטים 01/11/2015 31/10/2019 שניה 

 3 ד"ר עמוס זהבי מרצה בכיר חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/11/2017 01/11/2019 

אלגם-פרופ' שולי לב פרופ' חבר חבר/ת ועדה אמנויות 01/10/2017 01/10/2019   4 

ן המנייןפרופ' מ חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/09/2014 31/10/2018 שניה   5 פרופ' איל נוה 

 6 פרופ' אבנר סופר יו"ר הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 7 פרופ' משה פורטנוי פרופ' חבר חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/11/2016 31/10/2018 

קרמרסקי-ת פנקספרופ' רוני פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החיים 01/12/2017 01/12/2019   8 

 9 פרופ' מיכל צור פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה הנדסה 01/11/2014 01/11/2018 שניה 

 10 פרופ' נאוה רצון פרופ' חבר חבר/ת ועדה רפואה 01/10/2016 30/09/2018 

 11 פרופ' יעל שטיינהרט פרופ' חבר חבר/ת ועדה ניהול 01/12/2017 01/12/2019 

 

 

 

 



 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות 
2018במרץ  22יום חמישי   

 
סיום     כהונה   שם תפקיד פקולטה תחילת חברות
חברות      
 ועדות אוניברסיטאיות 

 ועדה אוניברסיטאית לתואר שני 
 1 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור יו"ר בתוקף התפקיד 

פ' זהר איתןפרו פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה אמנויות 01/12/2017 30/11/2019   2 

 3 פרופ' יוסי בוקצ'ין פרופ' חבר חבר/ת ועדה הנדסה 01/12/2016 01/12/2018 

פריס-פרופ' דוד דה פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/12/2015 30/11/2019 שניה   4 

 5 פרופ' אבי וואהל פרופ' חבר חבר/ת ועדה ניהול 01/09/2014 01/09/2018 שניה 

 6 ד"ר אמיר חורי מרצה בכיר חבר/ת ועדה משפטים 01/11/2016 31/10/2018 

 7 פרופ' ג'יריס חורי פרופ' חבר חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/10/2017 01/10/2019 

 8 פרופ' שאול ילובסקי פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החיים 01/12/2017 01/12/2019 

' חברפרופ חבר/ת ועדה רפואה 01/10/2016 30/09/2018   9 פרופ' אריאל מוניץ 

 10 פרופ' משה קול פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/11/2014 31/10/2018 שניה 

 

 ועדה כלל - אוניברסיטאית לתלמידי מחקר 
 1 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור יו"ר בתוקף התפקיד 

' אילן אבישרפרופ פרופ' חבר חבר/ת ועדה אמנויות 21/03/2016 31/10/2018   2 

פינקלמן-פרופ' חגית אלדר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/11/2017 01/11/2019   3 

 4 פרופ' ז'וז'ה ברונר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה משפטים 01/12/2016 30/11/2018 

 5 פרופ' נתן דסקל פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/11/2016 31/10/2018 

 6 פרופ' רון ליפשיץ פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/11/2016 31/10/2018 

 7 פרופ' משה לשנו פרופ' חבר חבר/ת ועדה ניהול 01/11/2016 31/10/2018 

 8 פרופ' נסים מזרחי פרופ' חבר חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/10/2017 30/09/2019 

 9 פרופ' אלכסנדר קוטלייר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החיים 21/03/2016 31/10/2018 

צבי-פרופ' ישי רוזן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/11/2017 01/11/2019   10 

ציון שטינברג-פרופ' בן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה הנדסה 01/11/2017 01/11/2019   11 

/ת מקוםממלא מדעים מדויקים 01/03/2016 31/10/2018  אבידן-פרופ' שירי ארטשטיין פרופ' מן המניין   12 

 13 פרופ' אילנה גומל פרופ' חבר ממלא/ת מקום מדעי הרוח 01/11/2017 01/11/2019 

 14 פרופ' שי מאירי פרופ' חבר ממלא/ת מקום מדעי החיים 01/11/2016 31/10/2018 

המניין פרופ' מן ממלא/ת מקום מדעי החברה 01/11/2016 31/10/2018   15 פרופ' חיים פרשטמן 



 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות 
2018במרץ  22יום חמישי   

 
סיום     כהונה   שם תפקיד פקולטה תחילת חברות
חברות      

 ועדות אוניברסיטאיות

 ועדה אוניברסיטאית לענייני קבלה 
 1 פרופ' אבנר סופר פרופ' מן המניין יו"ר מדעים מדויקים 01/09/2015 31/08/2018 שניה 

גושן-פרופ' יונתן גוטשטיין פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/11/2017 01/11/2019   2 

 3 פרופ' אורי גופנא פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החיים 01/10/2016 01/10/2018 

זיו פרופ' אלון פרופ' חבר חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/12/2017 01/12/2019   4 

 5 פרופ' נטע זיו פרופ' מן המניין נלווה חבר/ת ועדה משפטים 01/10/2015 01/10/2019 שניה 

 6 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 7 פרופ' אורלי יחזקאל פרופ' חבר נלווה חבר/ת ועדה ניהול 01/09/2014 01/09/2018 שניה 

ית הסטודנטיםדקאנ חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד   8 פרופ' טובה מוסט 

 9 ד"ר תמר צ'ולקמן מרצה בכיר חבר/ת ועדה אמנויות 01/09/2014 01/09/2018 שניה 

אברמוביץ-פרופ' רחל צלניק פרופ' חבר חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/10/2014 30/09/2018 שניה   10 

גולדרייך-ופ' דנה רוןפר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה הנדסה 01/12/2014 30/11/2018 שניה   11 

 12 פרופ' מיכה רפופורט פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/09/2016 31/10/2018 

 

 ועדה למשתלמים בתר-דוקטוריים 
 1 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור יו"ר בתוקף התפקיד 

 2 פרופ' מיכאל בירנהק פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה משפטים 01/04/2017 31/03/2019 

ברוך-פרופ' עדית בן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החיים 01/10/2017 01/10/2019   3 

שאול-פרופ' ניצן בן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה אמנויות 01/10/2017 01/10/2019   4 

 5 פרופ' יואב גנזך פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה ניהול 01/10/2014 30/09/2018 שניה 

 6 פרופ' אליהו ג'רבי פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה הנדסה 01/11/2016 01/11/2018 

 7 פרופ' יואב הניס סגן הנשיא  למחקר ופיתוח חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 8 פרופ' דניאל חננשוילי פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/11/2017 01/11/2019 

ופ' חברפר חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/01/2017 01/01/2019   9 פרופ' יורם כהן 

 10 פרופ' יותם מרגלית פרופ' חבר חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/11/2017 01/11/2019 

 11 פרופ' זאב רודניק פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/02/2017 01/02/2019 

 

 



 

 
 

 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות
2018במרץ  22יום חמישי    
סיום    כהונה   שם תפקיד פקולטה תחילת חברות
חברות    

 ועדות אוניברסיטאיות

 משמעת סטודנטים -  הממונה על המשמעת וסגניו 
 1 פרופ' רועי קרייטנר פרופ' חבר ממונה משפטים 01/09/2014 30/09/2018 שניה 

 2 ד"ר עמית פונדיק מרצה סגן ממונה משפטים 01/09/2014 31/08/2018 שניה 

 3 ד"ר תמר קריכלי כץ מרצה בכיר שופטת בנושאי הטרדה מינית משפטים 01/11/2017 01/11/2019 

 4 פרופ' נחום קריתי פרופ' מן המניין סגן ממונה לטיפול בסטודנטים למשפטים הנדסה 01/10/2017 30/09/2019 

 

 משמעת סטודנטים - בית הדין לערעורים בענייני משמעת 

 1 פרופ' ישי בלנק פרופ' חבר נשיא ביה"ד לערעורים במע' למשמעת סטודנטים משפטים 01/08/2016 31/07/2018 

 2 פרופ' אסף לחובסקי פרופ' מן המניין מ"מ נשיא ביה"ד לערעורים במע' למשמעת סטודנטים משפטים 01/08/2016 31/07/2018 

 3 פרופ' שרון טוקר פרופ' חבר חבר בי"ד נבחר ניהול 01/07/2016 30/06/2018 

שטיין-פרופ' אורנה אלרואי פרופ' מן המניין חברת בי"ד נבחרת מדעי החיים 01/11/2017 01/11/2019   4 

 5 פרופ' אורית רוזין פרופ' חבר חברת בי"ד נבחרת מדעי הרוח 01/11/2017 01/11/2019 

 

 מערכת בירור ושיפוט ערכאת ערעור 

רור ושיפוט לחבר סגלתובע במע' בי מדעים מדויקים 01/12/2016 01/12/2018   1 פרופ' יוסף עזר פרופ' מן המניין 

 2 פרופ' מיגל דויטש פרופ' מן המניין נשיא בערכאה ראשונה משפטים 01/12/2016 01/12/2018 

 3 פרופ' אסף חמדני פרופ' מן המניין ממלא מקום נשיא בערכאה ראשונה משפטים 01/03/2018 28/02/2020 

ולניה 01/03/2018 28/02/2020  זינגר-פרופ' גל אסטריכר פרופ' מן המניין שופטת בערכאה ראשונה   4 

 5 פרופ' נטע זיו פרופ' מן המניין נלווה שופטת בערכאה ראשונה משפטים 01/03/2018 28/02/2020 

 6 פרופ' מאיר ליטבק פרופ' חבר שופט  בערכאה ראשונה מדעי הרוח 01/12/2016 30/11/2018 

 7 פרופ' גיא מונדלק פרופ' מן המניין שופט  בערכאה ראשונה משפטים 01/02/2014 28/02/2020 נוספת 

 8 פרופ' מיכל צור פרופ' מן המניין שופטת בערכאה ראשונה הנדסה 01/03/2018 28/02/2020 

מילר-ד"ר אורית קרניאלי מרצה בכיר שופטת בערכאה ראשונה רפואה 01/12/2016 01/12/2018   9 

 10 גב' משואה שגיב אסיסטנטית ב' שופטת בערכאה ראשונה משפטים 01/01/2017 01/01/2019 

 11 ד"ר אנליה שלוסר מרצה בכיר שופטת בערכאה ראשונה מדעי החברה 01/12/2016 01/12/2018 

 12 פרופ' אלון קלמנט פרופ' מן המניין נשיא בערכאת ערעור משפטים 01/11/2017 01/11/2019 



 

 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות
2018במרץ  22יום חמישי    
סיום    כהונה   שם תפקיד פקולטה תחילת חברות
חברות    
 

 13 פרופ' אריה אדרעי פרופ' מן המניין ממלא מקום נשיא בערכאת ערעור משפטים 01/11/2017 01/11/2019 

ופ' ארנון לוטםפר פרופ' מן המניין שופט  בערכאת ערעור מדעי החיים 01/11/2017 01/11/2019   14 

 15 פרופ' טל סילוני פרופ' מן המניין שופטת בערכאת ערעור מדעי הרוח 01/11/2017 01/11/2019 

צבי-פרופ' יששכר רוזן פרופ' מן המניין שופט בערכאת ערעור משפטים 01/04/2017 31/03/2019   16 

 ועדת בריאות אוניברסיטאית 
רופ' טובה מוסטפ דקאנית הסטודנטים יו"ר בתוקף התפקיד   1 

חיים-פרופ' יאיר בר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/11/2017 01/11/2019   2 

 3 ד"ר בל גבריאל פריד מרצה בכיר חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/09/2014 31/08/2018 שניה 

קליני פרופ' חבר חבר/ת ועדה רפואה 07/04/2016 07/04/2018  פניג-פרופ' סילבנה נייסברג   4 

 5 פרופ' שאול שרייבר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/09/2014 31/08/2018 שניה 

 6 פרופ' דורון גוטהלף פרופ' מן המניין ממלא/ת מקום רפואה 07/04/2016 07/04/2018 

 7 פרופ' גיל זלצמן פרופ' מן המניין ממלא/ת מקום רפואה 01/12/2014 30/11/2018 שניה 

 8 פרופ' מישל סלואן פרופ' מן המניין ממלא/ת מקום מדעי החברה 01/11/2017 01/11/2019 

דוידזון-פרופ' בלהה ערד פרופ' חבר ממלא/ת מקום מדעי החברה 01/12/2014 30/11/2018 שניה   9 

 מועצת המחקר של אוניברסיטת תל-אביב 
ניספרופ' יואב ה סגן הנשיא  למחקר ופיתוח יו"ר בתוקף התפקיד   1 

להבי-ד"ר שרון אהרונסון מרצה בכיר חבר/ת ועדה אמנויות 01/11/2016 31/10/2018   2 

 3 פרופ' מריוס אושר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/11/2017 01/11/2019 

שגיא-פרופ' רונית אייזנברג פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/10/2015 01/10/2019 שניה   4 

 5 פרופ' עדי אריה פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה הנדסה 01/11/2017 01/11/2019 

 6 פרופ' מיכאל בירנהק פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה משפטים 01/11/2017 01/11/2019 

 7 פרופ' איתי בנהר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החיים 01/10/2014 30/09/2018 שניה 

 8 פרופ' יואב גנזך פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה ניהול 01/12/2015 31/10/2019 שניה 

 9 פרופ' ארקדי ויגלוק פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/10/2014 30/09/2018 שניה 

 10 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 11 פרופ' ירון עוז רקטור חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 12 מר גדי פרנק מנכ"ל חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 13 פרופ' יוסף קלפטר נשיא חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 14 פרופ' ישעיהו שן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/11/2017 01/11/2019 



 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות
2018במרץ  22יום חמישי    
סיום    כהונה  רותתחילת חב  שם תפקיד פקולטה 
חברות     
 ועדות אוניברסיטאיות 
 

 ועדת האתיקה האוניברסיטאית
 1 פרופ' מאיר להב פרופסור בדימוס יו"ר רפואה 01/10/2017 01/10/2019 

 2 פרופ' אלי איזנברג פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/11/2017 01/11/2019 

 3 פרופ' אהובה גוליק פרופ' מן המניין נלווה אמריטוס חבר/ת ועדה רפואה 01/10/2017 01/10/2019 

 4 פרופ' דפנה הקר פרופ' חבר חבר/ת ועדה משפטים 01/10/2016 30/09/2018 

 5 פרופ' רונית ליכטנטריט פרופ' חבר חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/11/2017 01/11/2019 

' חברפרופ חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/11/2017 01/11/2019   6 פרופ' ארנה פלג 

 7 פרופ' רחל גלי צינמון פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/11/2017 01/11/2019 

 8 ד"ר רון רם מרצה בכיר חבר/ת ועדה רפואה 01/11/2017 01/11/2019 

אלעד-עו"ד קרן רפלנסקי יועצת משפטית חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד   9 

 10 פרופ' שושנה שילה פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 28/10/2015 31/10/2019 שניה 

 

 ועדה לזכויות יוצרים 
 1 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור יו"ר בתוקף התפקיד 

 2 פרופ' מיכאל בירנהק פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה משפטים 01/03/2014 31/03/2020 שניה 

 3 פרופ' נחום קריתי פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה הנדסה 01/03/2014 31/03/2020 שניה 

אלעד-עו"ד קרן רפלנסקי יועצת משפטית חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד   4 

 

 ועדה מייעצת לנציב קבילות לחברי סגל אקדמי בכיר שפרשו לגמלאות 

רופ' יאיר אהרונוביץפ פרופסור אמריטוס נציב קבילות לחברי סגל אקדמי שפרשו מדעי החיים 01/11/2012 01/11/2018    1 

 2 פרופ' עדי אבני פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החיים 01/04/2015 31/03/2019 שניה 

 3 פרופ' שלום רצבי פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/04/2015 31/03/2019 שניה 

יה שטיירפרופ' ח פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/10/2015 30/09/2018   4 

 

 

 

 

 

 



 

 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות
2018במרץ  22יום חמישי    
ונהכה  סיום      שם תפקיד פקולטה תחילת חברות
חברות    
 ועדות אוניברסיטאיות 
 

 ועדה לעבודה נוספת 
 1 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור יו"ר בתוקף התפקיד 

 2 מר יואל מלי סמנכ"ל משאבי אנוש חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 3 גב' שרון פלדמן המזכירה האקדמית חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 

 ועדה לערעורים בנושא עבודות חוץ של חברי סגל 
 1 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור יו"ר בתוקף התפקיד 

 2 פרופ' אלי וייץ יו"ר ועד הסגל האקדמי הבכיר חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 3 ד"ר גיורא ירון יו"ר הוועד המנהל חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 



 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות 
2018במרץ  22י יום חמיש   
סיום    כהונה   שם תפקיד פקולטה תחילת חברות
חברות     
 ועדות מעקב 

 תכנית לימודים רב תחומית  לתואר ראשון במדעי הרוח  באנגלית לתלמידי חו"ל 
נשר-פרופ' חנה וירט פרופסור אמריטוס יו"ר מדעי הרוח 12/03/2013   1 

המנייןפרופ' מן  חבר/ת ועדה מדעי הרוח 12/03/2013   2 פרופ' איימי סינגר 

 3 פרופ' יונתן פרייס פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/09/2013 

 תכנית הלימודים לתואר ראשון ולתואר שני בלימודי עבודה 
 1 פרופ' יואב גנזך פרופ' מן המניין יו"ר ניהול 22/10/2013 

לוי-הדס מנדלפרופ'  פרופ' חבר חבר/ת ועדה מדעי החברה 22/10/2013   2 

 3 פרופ' אלברטו שפקטורובסקי פרופ' חבר חבר/ת ועדה מדעי החברה 22/10/2013 

 תכנית הלימודים הבינלאומית בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
 1 פרופ' יורם רייך פרופ' מן המניין יו"ר הנדסה 29/06/2014 

ר אורבוךפרופ' אמי פרופסור אמריטוס חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 29/06/2014   2 

 3 פרופ' מרים פורסט יוסט פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה הנדסה 29/06/2014 

 תואר ראשון בתרבות עברית ויהודית 
 1 פרופ' שלום רצבי פרופ' מן המניין יו"ר מדעי הרוח 31/12/2014 

 2 פרופ' רון מרגולין פרופ' חבר חבר/ת ועדה מדעי הרוח 31/12/2014 

וחמדעי הר 31/12/2014   3 פרופ' איל נוה פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה 

 תכנית הלימודים הבינלאומית לתואר שני במדעי הצמח 
 1 פרופ' עבד אלסלאלם עאזם פרופ' מן המניין יו"ר מדעי החיים 10/09/2015 

 2 פרופ' איתי סנד פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 10/09/2015 

/ת ועדהחבר מדעי החיים 10/09/2015   3 פרופ' גואידו ססה פרופ' מן המניין 

 ועדת המעקב לתכנית הלימודים החוץ תקציבית לתואר שני בלימודי מזרח אסיה 
 1 פרופ' אלי דרזנר פרופ' חבר יו"ר מדעי הרוח 01/08/2016 

גדעוני-פרופ' עופרה גולדשטין פרופ' חבר חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/08/2016   2 

הרוח מדעי 01/08/2016  שרון-לי זיסר-פרופ' שיר פרופ' חבר חבר/ת ועדה   3 



 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות 
2018במרץ  22יום חמישי    
סיום     כהונה   שם תפקיד פקולטה תחילת חברות
חברות      
 ועדות מעקב 

 ועדת המעקב לתכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך )לאחר הנהגת הרפורמה( 
פלדון-פרופ' מרים אליאב פרופסור אמריטוס יו"ר מדעי הרוח 01/12/2016   1 

 2 פרופ' נורית יערי פרופסור בדימוס חבר/ת ועדה אמנויות 01/12/2016 

 3 פרופ' רון ליפשיץ פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/12/2016 

 ועדת המעקב לתכנית הלימודים לתואר ראשון במשפטים 
 1 פרופ' אהוד הימן פרופ' מן המניין יו"ר הנדסה 01/02/2017 

 2 פרופ' חנוך דגן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה משפטים 01/02/2017 

 3 פרופ' חיים וולפסון פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/02/2017 

 ועדת המעקב לתכנית הלימודים המעודכנת בתקשורת 
תאמנויו 01/02/2017   1 ד"ר טליה מרגלית מרצה בכיר יו"ר 

 2 פרופ' רות עמוסי פרופסור אמריטוס חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/02/2017 

 3 פרופ' אדריאנה קמפ פרופ' חבר חבר נבחר מדעי החברה 01/02/2017 

 ועדת מעקב לתכניות הלימודים במדע והנדסה של חומרים ובכימיה 
נייןפרופ' מן המ יו"ר הנדסה 15/03/2017   1 פרופ' מיטל זילברמן 

 2 פרופ' דוד אנדלמן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 15/03/2017 

 3 פרופ' אריה רוזין פרופ' חבר חבר/ת ועדה הנדסה 15/03/2017 

 ועדת המעקב לתכנית הלימודים המעודכנת במדעי החיים 
בספלדפרופ' רינה אר פרופ' חבר יו"ר מדעי החיים 01/04/2017   1 

שטיין-פרופ' אורנה אלרואי פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החיים 01/04/2017   2 

 ועדת המעקב לתכנית הלימודים הבינלאומית לתואר שני בלימודי הגירה 
 1 פרופ' גיא מונדלק פרופ' מן המניין יו"ר משפטים 14/02/2018 

פ' אודרי אדי רקחפרו פרופ' חבר חבר/ת ועדה ביה"ס לחינוך 14/02/2018   2 

 3 פרופ' יובל רוטמן פרופ' חבר חבר/ת ועדה מדעי הרוח 14/02/2018 

 



 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות 
2018במרץ  22יום חמישי    
 שם תפקיד פקולטה תחילת חברותסיום  כהונה 
 חברות 
 ועדות היגוי 

 ועדת היגוי לקידום השתלבותם של ערבים באונ' תל אביב 
 1 ד"ר יוסף משהראוי מרצה בכיר יו"ר רפואה 01/11/2016 31/10/2018 

 2 מר אהוד אור סמנכ"ל לתכנון אסטרטגי ולשיווק חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

שלוש-מר אסף בן מנהל היחידה לתקציבים ולכלכלה חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד   3 

 4 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 5 מר ראמי טיבי עו"ס, המדור לקידום סטודנטים חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 6 פרופ' טובה מוסט דקאנית הסטודנטים חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 7 מר יואל מלי סמנכ"ל משאבי אנוש חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

אבו אלהיג'פרופ' פאדיה נאסר  פרופ' חבר חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/11/2016 31/10/2018   8 

 9 פרופ' עבד אלסלאלם עאזם פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החיים 01/11/2016 31/10/2018 

 10 מר שאדי עותמאני רכז שיווק לחברה הערבית חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 11 גב' שרון פלדמן המזכירה האקדמית חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

המדור לקידום סטודנטיםמנהלת  חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד   12 גב' לימור שם טוב 

 13 גב' שירה שמעונוביץ רכזת מובילה, המדור לקידום סטודנטים חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 



 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות 
2018במרץ  22יום חמישי    
סיום    כהונה   שם תפקיד פקולטה תחילת חברות
חברות    
 חבר הנאמנים 

 חבר הנאמנים )חברי סגל אקדמי בלבד( 
 1 פרופ' קרן אברהם פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/05/2016 30/04/2020 שניה 

 2 פרופ' הלינה אברמוביץ פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/05/2018 30/04/2020 

אריה אדרעיפרופ'  פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה משפטים 01/05/2018 30/04/2020   3 

 4 פרופ' יוחאי אופנהיימר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/05/2018 30/04/2020 

 5 פרופ' מיכאל אורבך פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/05/2017 01/05/2019 

שגיא-גפרופ' רונית אייזנבר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/04/2018 30/04/2020   6 

 7 פרופ' זהר איתן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה אמנויות 01/05/2018 30/04/2020 

פינקלמן-פרופ' חגית אלדר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/05/2018 30/04/2020   8 

 9 פרופ' אלי אמיר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה ניהול 01/05/2018 30/04/2020 

זינגר-פרופ' גל אסטריכר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה ניהול 01/05/2018 30/04/2020   10 

אבידן-פרופ' שירי ארטשטיין פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/05/2018 30/04/2020   11 

 12 פרופ' צבי ארצי פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/05/2016 30/04/2019 שניה 

אליהו-פרופ' שמגר בן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/05/2017 01/05/2019   13 

 14 פרופ' יעל בנימיני פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/05/2017 01/05/2019 

 15 פרופ' יהודית גבריאלה ברמן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החיים 01/05/2016 30/04/2020 שניה 

נקאר-פרופ' איריס ברשק פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/05/2018 01/05/2020   16 

פוקס-פרופ' אותי בתאל פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/05/2018 30/04/2020   17 

גושן-פרופ' יונתן גוטשטיין פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/05/2018 30/04/2020   18 

 19 פרופ' ניל גנדל פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/05/2017 01/05/2019 

 20 פרופ' אהוד גרוסמן דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 21 פרופ' יואב הניס סגן הנשיא  למחקר ופיתוח חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 22 פרופ' ארוין וייס פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/05/2016 30/04/2019 שניה 

 23 פרופ' אייל זיסר סגן הרקטור חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 23 פרופ' דניאל חיימוביץ דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 24 פרופ' שרון חנס דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

דופרופ' סיון טול פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/05/2018 30/04/2020   25 

 26 פרופ' אסף לחובסקי פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה משפטים 01/05/2018 30/04/2020 

 

 



 

 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות 
2018במרץ  22יום חמישי    

סיום    כהונה   שם תפקיד פקולטה תחילת חברות

חברות    

 חבר הנאמנים

 חבר הנאמנים )חברי סגל אקדמי בלבד( 

גבע-פרופ' ליאת לרנר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/05/2018 30/04/2020   27 

 28 פרופ' יואכים מאיר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה הנדסה 01/05/2018 30/04/2020 

 29 פרופ' טובה מוסט דקאנית הסטודנטים חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

נייןפרופ' מן המ חבר/ת ועדה הנדסה 01/05/2018 30/04/2020  ירון-פרופ' חגית מסר   30 

 31 פרופ' שמואל מרקו פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/05/2017 01/05/2019 

 32 פרופ' דרורית נוימן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/05/2018 30/04/2020 

ופ' ניר סוכןפר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/05/2018 30/04/2020   33 

 34 פרופ' אבנר סופר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/05/2018 30/04/2020 

 35 פרופ' מישל סלואן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החברה 01/05/2018 30/04/2020 

 36 פרופ' צביקה סרפר דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 37 פרופ' עבד אלסלאלם עאזם פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החיים 01/05/2016 30/04/2020 שניה 

 38 פרופ' ירון עוז רקטור חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 39 פרופ' קולין פרייס פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/05/2016 30/04/2020 שניה 

ירןפרופ' משה צב דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד   40 

 41 פרופ' רחל גלי צינמון פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי הרוח 01/05/2017 01/05/2019 

 42 פרופ' ליאו קורי דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

רבין-פרופ' ליאת קישון פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה רפואה 01/05/2017 01/05/2019   43 

' יוסף קלפטרפרופ נשיא חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד   44 

 45 פרופ' נגה קרונפלד שור פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעי החיים 01/05/2018 30/04/2020 

 46 פרופ' מיכאל קריבלביץ' דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד 

 47 פרופ' מרק קרלינר פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/05/2013 01/05/2019 שניה 

קידבתוקף התפ   48 פרופ' יוסי רוזנוקס דקאן חבר/ת ועדה 

צבי-פרופ' יששכר רוזן פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה משפטים 01/05/2017 01/05/2019   49 

רוזנבאום -פרופ' תמר רונן  דקאן חבר/ת ועדה בתוקף התפקיד   50 

 

 



 

 

 
 

 רשימת חברים בוועדות אוניברסיטאיות 
2018במרץ  22יום חמישי    
סיום    כהונה   שם תפקיד פקולטה תחילת חברות
חברות    

 חבר הנאמנים 

 חבר הנאמנים )חברי סגל אקדמי בלבד( 
 51 פרופ' דוד שטיינברג פרופ' מן המניין חבר/ת ועדה מדעים מדויקים 01/05/2017 01/05/2019 

 52 פרופ' מיקי שיינוביץ פרופ' חבר חבר/ת ועדה הנדסה 01/05/2017 01/05/2019 

 53 פרופ' תמר ברוש פרופ' מן המניין בחירת נשיא ורקטור רפואה 01/05/2018 30/04/2020 

 54 פרופ' תמר דיין פרופ' מן המניין בחירת נשיא ורקטור מדעי החיים 01/05/2018 30/04/2020 

 55 פרופ' מיכל פלדמן פרופ' מן המניין בחירת נשיא ורקטור מדעים מדויקים 01/05/2017 01/05/2019 

 56 פרופ' רענן ריין פרופ' מן המניין בחירת נשיא ורקטור מדעי הרוח 01/05/2015 01/05/2019 


