
פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה לאמנויות 
הרקטור ברשות  16/08/2011  גירש וקארין קרלו ש"ע המודרני הציור לחקר הקתדרה   1 
 The Carlo and Karin Giersch Chair for Research in Modern  
 Painting 
הרקטור ברשות  01/03/1995   2  ש"ע וטלוויזיה קולנוע, בתיאטרון אורחים למרצים מיוחדת קתדרה 
ברנדאואר קרין   
 The Karin Brandauer Chair for Visiting Professors in Theatre,  
 Film and Television 
הרקטור ברשות  01/10/2008  בלוך ומרי' ורג'ג ש"ע האמנות בתולדות השוואתי למחקר קתדרה   3 
 The George and Mary Bloch Chair in Comparative Art History 

הרקטור ברשות  01/10/2015  הרציקוביץ עמנואל ש"ע 20-ה והמאה 19-ה המאה לאמנות קתדרה   4 
 The Emanuel Herzikowitz Chair for 19th and 20th Century Art 

הרקטור ברשות  04/03/1998  במוסיקה בינלאומי פעולה לשיתוף ויטגנשטיין סיךהנ ש"ע קתדרה   5 
 Prince Wittgenstein Chair for International Exchange in Music 

הרקטור ברשות  01/10/2013  קיפ הנאלורה ש"ע האמנויות לחקר הקתדרה   6 
 The Hannelore Kipp Chair in the Study of Art 

25 מתוך 1 עמוד  



תפקולטו לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה להנדסה - כללי 
הרקטור ברשות  01/10/2017  לזרוס האחים ש"ע הזורמים למכניקת הקתדרה   1 
 The Lazarus Brothers Chair of Fluid Mechanics 
אנטוני וייס' פרופ 12/06/2014 30/09/2019 פרישה  מאוס ומרקוס סליה ש"ע אותות של ספרתי לעיבוד הקתדרה   2 
 The Celia and Marcos Maus Chair of Digital Signal Processing 

אהוד הימן' פרופ 01/10/2015 30/09/2020 פרישה  יוקל ש"ע לאלקטרוניקה הקתדרה   3 
 The Jokel Chair of Electronics 
חגית ירון-מסר' פרופ 01/10/2016 30/09/2021 פרישה  אותות לעיבוד קרנצברג קתדרת   4 
 The  Kranzberg Chair in Signal Processing 
יוסי שחם' פרופ 28/02/2007 30/09/2021 פרישה  שוורץ ברנרד ש"ע מידע בננוטכנולוגיות הקתדרה   5 
 The Bernard L. Schwartz Chair in Nano-Scale Information  
 Technology 
יצחק הררי' פרופ 01/10/2014 30/09/2024 פרישה  בלפר.ב וארתור דיאנה ש"ע וביומכניקה למכניקה הקתדרה   6 
 The Diane and Arthur B. Belfer Chair in Mechanics and  
 Biomechanics 
נחום קריתי' פרופ 01/10/2018 30/09/2026 פרישה  קי'קלצ ומנואל רחל ש"ע תמונה לעיבוד הקתדרה   7 
  Raquel and Manuel klachky Chair of Image Proccessing 
אמיליה פרידמן' פרופ 01/10/2018 30/09/2027 פרישה  מנדרמן והיינריך חנה ש"ע בקרה למערכות הקתדרה   8 
 The Chana and Heinrich Manderman Chair in System Control 

ראמי עלי-'חג' פרופ 01/10/2016 30/09/2031 פרישה  קמינגס נתן ש"ע למכניקה קתדרהה   9 
 The Nathan Cummings Chair of Mechanics 
עדי אריה' פרופ 01/09/2015 30/09/2031 פרישה  לננופוטוניקה שאול ולוסי מרקו ש"ע הקתדרה   10 
 The Marko and Lucie Chaoul Chair for Nano-Photonics 
צסלוויא קרילוב' פרופ 01/10/2017 30/09/2034 פרישה  קרונגולד ודינה הנרי ש"ע במיקרואלקטרוניקה הקתדרה   11 
 The Henry and Dinah Krongold Chair in Microelectronics 
עמית גפן' פרופ 17/01/2018 30/09/2039 פרישה  ברמן יי'ג הרברט שם על דם כלי להנדסת הקתדרה   12 
 The Herbert J. Berman Chair in Vascular Bioengineering 

25 מתוך 2 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה להנדסה - תקציבי 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  משה טור' פרופ 01/10/1999 30/09/2019  להנדסה בפקולטה  גורדון של זמני במימון תקציבית קתדרה   1 

שהפרי  עודד מימון' פרופ 04/06/2008 30/09/2019  תעשיה בהנדסת תקציבית קתדרה   2 

בוריס מלמד' פרופ 01/10/2012 30/09/2023 פרישה  להנדסה בפקולטה אופטיים לסוליטונים התקציבית הקתדרה   3 
 Optical Solitones Chair 
מאיר פדר' פרופ 11/10/2011 30/09/2024 פרישה  להנדסה בפקולטה האינפורמציה ורתלת התקציבית הקתדרה   4 
 The Chair of Information Theory 
סימון ליצין' פרופ 17/06/2010 30/09/2026 פרישה  להנדסה בפקולטה בתקשורת הקידוד לתורת תקציבית קתדרה   5 
 Coding Theory in Communications Chair 

25 מתוך 3 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 צמברד 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעי החברה - ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס 
הרקטור ברשות  01/10/2012  סימונסן  הנריקה מריו ש"ע עבודה לכלכלת הקתדרה   1 
 The Mario Henrique Simonsen Chair in labor Economics 
טורהרק ברשות  10/01/2006   2  וורה ש"ע בינלאומיים ויחסים שלום לכלכלת המיוחדת הקתדרה 
וויספלד ראלד'וג   
 The Vera and Gerald Weisfeld Extraordinary Chair for  
 Economics of Peace and International Relations 
הרקטור ברשות  01/10/2011  שרמן י'ארצ ש"ע בינלאומיים כלכלה ליחסי הקתדרה   3 
 The Archie Sherman Chair in International Economic Relation 

הרקטור ברשות  04/12/1996  הרטחה וארנה אהרן ש"ע בכלכלה אורחים לפרופסורים הקתדרה   4 
 The Aron and Erna Heertje Chair for Visiting Professors in  
 Economics 
הרקטור ברשות  01/10/2009  שוורץ ברנרד ש"ע גלובליים שווקים קרלח והתכנית הקתדרה   5 
 The Bernard L. Schwartz Chair and Program for the Study of  
 Global Competitive Markets 
אריאל רובינשטיין' פרופ 18/04/1990 30/09/2019 פרישה  זלצברג ק'ג ש"ע כלכלית לתיאוריה הקתדרה   6 
 The Jack Salzberg Chair in Economic Theory 
ליאונרד ליידרמן' פרופ 04/03/2009 30/09/2019 פרישה  יעל וליסה אק'ג ש"ע השוואתית לכלכלה הקתדרה   7 
 The Jack and Lisa Yael Chair in Comparative Economics 
חיים פרשטמן' פרופ 05/11/2003 30/09/2021 פרישה  בוריתצי לכלכלה הקתדרה   8 
 Chair of Public Economics 
עדי דקל' פרופ 02/03/2011 30/09/2026 פרישה  רוס ודניאל גרייס  ש"ע לכלכלה הקתדרה   9 
 The Daniel and Grace Ross Chair in Economics 
ניל גנדל' פרופ 01/12/2018 30/09/2026 פרישה  קאופמן הנרי ש"ע בינלאומיים הון לשווקי הקתדרה   10 
 The Henry Kaufman Chair in International Capital Markets 
יצחק גלבוע' פרופ 09/11/2005 30/09/2031 פרישה  ההחלטות ותורת כלכלית לתיאוריה הקתדרה   11 
 The Chair for Economic Theory and Decision Theory 
רן שפיגלר' פרופ 09/01/2014 30/09/2040 פרישה  רובינשטיין אהרון ש"ע בכלכלה הקתדרה   12 
 The Aaron Rubinstein Chair In Economics 
כפיר אליעז' פרופ 01/03/2015 30/09/2040 פרישה  ל"ז נתן-בן אמנון ש"ע לכלכלה הקתדרה   13 
 The Amnon Ben-Nathan Chair of Economics 

25 מתוך 4 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

וםסי סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעי החברה - ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות 
הרקטור ברשות  01/10/2018  וינברג וסימה זלמן ש"ע שוויון-ואי ריבוד של לסוציולוגיה הקתדרה   1 
 The Weinberg Chair in Sociology of Stratification and  
 Ineqaulity 
הרקטור ברשות  01/10/2016  רפופורט ואודרי ברנרד ש"ע העבודה של לסוציולוגיה הקתדרה   2 
 The Bernard and Audre Rapoport Chair in the Sociology of  
 Labor 

 הפקולטה למדעי החברה - ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים 
הרקטור ברשות  01/10/2009  גולדמן נחום ר"ד ש"ע לדיפלומטיה הקתדרה   1 
 The Dr. Nahum Goldmann Chair in Diplomacy 
הרקטור ברשות  01/10/2015  מלרוני בריאן ש"ע בממשל קתדרה   2 
 The Brian Mulroney Chair in Government 
מיכל שמיר' פרופ 02/05/2005 30/09/2020 פרישה  רובינשטיין' ז אלווין ש"ע המדינה במדע הקתדרה   3 
 The Alvin Z.Rubinstein Chair in Political Science 
יוסף שיין' פרופ 02/01/2008 30/09/2024 פרישה  בטנקורט רומולו ש"ע המדינה למדע הקתדרה   4 
 The Romulo Betancourt Chair in Political Science 
עזר גת' פרופ 03/07/2005 30/09/2027 פרישה  וייצמן עזר ש"ע לאומי ביטחון ללימודי הקתדרה   5 
 The Ezer Weizman Chair in National Security Studies 

 הפקולטה למדעי החברה - ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  אינה וינר' פרופ 11/06/2014 30/09/2019  המוח של יישומי למחקר הרפר סטפן קתדרת   1 
 The Sephen Harper Chair in Translational Neuroscience 
נירה ליברמן' פרופ 01/03/2015 30/09/2034 פרישה  חברתית לפסיכולוגיה הקתדרה   2 
  Chair in Social Psychology 

 הפקולטה למדעי החברה - כללי 
הרקטור ברשות  01/10/2012  תאומים משה ש"ע לתקשורת הקתדרה   1 
 The Moshe Theumim Chair in Communication 
הרקטור ברשות  24/02/2010  מוגולוף משפחת ש"ע חברתית למדיניות הקתדרה   2 
 The Mogulof Family Chair in Social Policy 

25 מתוך 5 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת  תדרהק מופקד   

 הפקולטה למדעי החיים - ביה"ס למדעי הצמח ואבטחת מזון 
הלל פרום' פרופ 13/05/2015 30/09/2023 פרישה  וייז. ס' ורג'ג ש"ע החיים למדעי הקתדרה   1 
 George S. Wise Chair in Life Sciences 

 הפקולטה למדעי החיים - בית הספר לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה 
הרקטור ברשות  01/10/2017  סרוסי אדוארד ש"ע חלבונים של לננוביוטכנולוגיה הקתדרה   1 
 The Edouard Seroussi Chair for Protein Nanobiotechnology 
הרקטור ברשות  01/10/2018  גלסטון נתן ש"ע זיהומיות מחלות נגד תרופות לחקר הקתדרה   2 
 The Nathan Galston Chair for Anti-Microbial Drug Research 
הרקטור ברשות  01/10/2017  אברהם דניאל' ס ש"ע גני וריפוי מולקולרית לוירולוגיה הקתדרה   3 
 The S. Daniel Abraham Chair in Molecular Virology and  
 Gene Therapy 
הרקטור ברשות  01/10/2018  פורמן דוד ש"ע הסרטן של ולוגיהלאימונובי הקתדרה   4 
 David Furman Chair in the Immunobiology of Cancer 
מרטין קופייק' פרופ 25/06/2008 30/09/2025 פרישה  גול משפחת ש"ע ישומית למיקרוביולוגיה הקתדרה   5 
 The Gol Family Chair for Applied Microbiology 
איתי בנהר' פרופ 03/12/2014 30/09/2026 פרישה  לי ומוריס מניה ש"ע ולביוטכנולוגיה לביופיסיקה הקתדרה   6 
 The Morris and Manya Lee Chair in Biophysics and  
 Biotechnology 
עדית ברוך-בן' פרופ 03/03/2016 30/09/2027 פרישה  ליבך מרים ש"ע ומחלות התא לחקר הקתדרה   7 
 The Myriam Libech Chair for cell Research and Disease 
אהוד גזית' פרופ 01/10/2012 30/09/2034 פרישה  נאורודגנרטיביות מחלות של לביוטכנולוגיה הקתדרה   8 
 Biotechnology of Neurodegenerative Diseases 

25 מתוך 6 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום יבתס  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעי החיים - בית הספר לזואולוגיה 
הרקטור ברשות  01/10/2018  לדרר ורוז נורמן ש"ע  לביולוגיה הקתדרה   1 
 The Norman and Rose Lederer Chair of Biology 
מיכה אילן' פרופ 01/10/2018 30/09/2025 פרישה  כהן ישראל  ש"ע סביבתית  לוגיהלזואו הקתדרה   2 
 The Israel Cohen Chair for Environmental Zoology 
תמר דיין' פרופ 01/10/2012 30/09/2026 פרישה  ריינור רוברט ש"ע הסביבה שימור לחקר קתדרה   3 
 The Robert Raynor Chair in Environmental Conservation  
 Research 

 הפקולטה למדעי החיים - בית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה 
הרקטור ברשות  01/10/2018  סימקו ש"ע השד סרטן לחקר הקתדרה   1 
 The Simko Chair in Breast Cancer Research 
יואב הניס' פרופ 04/06/2003 30/09/2019 פרישה  וינברג זלמן ש"ע התא של לביולוגיה הקתדרה   2 
 The Zalman Weinberg Chair in Cell Biology 
ארי ברזילי' פרופ 01/10/2018 30/09/2021 פרישה  גלאק מיכאל ש"ע  A.L.S ולחקר לנוירופרמקולוגיה הקתדרה   3 
 The Michael Gluck Chair in Neuropharmacology and A.L.S  
 Research 
ראובן שטיין' פרופ 25/06/2008 30/09/2022 פרישה  שרמן ואייב הרי ש"ע לנוירוביוכימיה קתדרה   4 
 The Harry and Abe Sherman Chair of Neurobiochemistry 
ניר טל בן' פרופ 12/07/2018 30/09/2029 פרישה  קזן. א אברהם ש"ע מבנית לביולוגיה הקתדרה   5 
 The Abraham E. Kazan Chair in Structural Biology 
אלסלאלם עבד עאזם' פרופ 03/12/2014 30/09/2031 פרישה  ברג ונחום לואיז ש"ע הסרטן של מולקולרית לגנטיקה הקתדרה   6 
 The Louise and Nahum Barag Chair in Molecular Genetics of  
 Cancer Biology 
יניב אסף' פרופ 12/07/2018 30/09/2040 פרישה  סקירבול. ה ק'ג ש"ע יישומית לנוירוביולוגיה הקתדרה   7 
 The Jack H. Skirball Chair in Applied Nerobiology 

25 מתוך 7 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעי הרוח -  ביה"ס למדעי התרבות 
הרקטור ברשות  01/10/2011  ברנשטיין מרדכי ש"ע התרגום לתורת הקתדרה   1 
 The Mordechai Bernstein Chair of Translation Theory 
הרקטור ברשות  01/10/2013  ארצט וולטר בטי ש"ע ותקשורת לפואטיקה קתדרה   2 
 The Betty and Walter Artzt Chair in Poetics and  
 Communication 
הרקטור ברשות  01/10/2014  הלמוס איירין ש"ע ערבית לספרות הקתדרה   3 
 The Irene Halmos Chair for Arabic Literature 
זהר שביט' פרופ 02/10/2009 30/09/2019 פרישה  פורטר ש"ע התרבות ומחקר לסמיוטיקה הקתדרה   4 
 The Porter Chair of Semiotics and Culture Research 

25 מתוך 8 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעי הרוח - ביה"ס להיסטוריה 
הרקטור ברשות  01/04/2000  שפלסקי וחיה בנימין ש"ע השואה לחקר הקתדרה   1 
 The Benyamin and Chaya Schapelski Chair of Holocaust  
 Studies 
הרקטור ברשות  01/10/2017  קפלן מנדל ש"ע וישראל מצרים של יהלהיסטור הקתדרה   2 
 The Kaplan Chair in the History of Egypt and Israel 
הרקטור ברשות  01/10/2013  רובין סמואל ש"ע ותרבותן אירופה ומזרח רוסיה לתולדות הקתדרה   3 
 The Samuel Rubin Chair of Russian and East European  
 History and Civilization 
הרקטור ברשות  01/10/2011  המודרנית איראן לחקר נזריאן ופוראן פרביס ש"ע קתדרה   4 
 The Parvis and Pouran Nazarian Chair in Modern Iranian  
 Studies 
הרקטור ברשות  01/10/2015  רוט גזה ש"ע מודרנית יהודית להיסטוריה הקתדרה   5 
 The Geza Roth Chair of Modern Jewish history 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  אהרן שי' פרופ 05/04/2000 30/09/2019  אייזנברג. נ שאול ש"ע זמננו בת אסיה מזרח לחקר קתדרה   6 
 The Shoul N. Eisenberg Chair for East Asian Affairs 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  עירד מלכין' פרופ 20/02/2003 30/09/2019   7  משפחת ש"ע  התיכון הים של ולתרבויות להיסטוריה הקתדרה 
קמינגס מקסוול   
 The Maxwell Cummings Family Chair for the Study of  
 Mediterranean Culture and History " 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  יוסף מאלי' פרופ 01/10/2012 30/09/2020  וראדנא קונרד ש"ע אירופה של משווה להיסטוריה הקתדרה   8 
 The Konrad Adenauer Chair for Comparative European  
 History 
דוד כץ' פרופ 19/10/1994 30/09/2021 פרישה  הורודיש אברהם ש"ע הספר לתולדות הקתדרה   9 
 The Abraham Horodisch Chair in the History of Books 
בלהה מלמן' פרופ 02/01/2008 30/09/2021  גלסברג הנרי ש"ע אירופה ללימודי הקתדרה   10 
 The Henri Glasberg Chair in European Studies 
מרדכי גולני' פרופ 13/05/2015 30/09/2023 פרישה  רוזנברג רוחמה ש"ע היהודי העם תולדות לחקר הקתדרה   11 
 The Ruhama Rosenberg Chair for the Study of Jewish History 

יונתן פרייס' פרופ 01/09/2017 30/09/2025 פרישה  לסינג והלן פרד ש"ע רומית להיסטוריה הקתדרה   12 
 The Fred and Helen Lessing Chair in Ancient History 

25 מתוך 9 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעי הרוח - ביה"ס להיסטוריה 
רענן ריין' פרופ 02/10/2009 30/09/2028 פרישה  סוראסקי אליאס ש"ע וספרד האיברית אמריקה ללימודי הקתדרה   13 
 The Elias Sourasky Chair for Ibero-American and Spanish  
 Studies 
אייל זיסר' פרופ 01/10/2010 30/09/2028 פרישה   14  ודינה יונה ש"ע ימינו בן התיכון המזרח של להיסטוריה הקתדרה 
 אטינגר 
 The Yona and Dina Ettinger Chair in Contemporary History  
 of the Middle East 
גידי בוהק' פרופ 01/09/2017 30/09/2029 פרישה  אלקוב יעקב ש"ע העתיק בעולם היהודים לתולדות הקתדרה   15 
 The Jacob M.Alkow Chair for the History of the Jews in the  
 Ancient World 

 הפקולטה למדעי הרוח - ביה"ס לחינוך 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  יובל דרור' פרופ 01/10/2010 30/09/2020  קונסטנטינר וחיים ואן'ג ש"ע יהודי לחינוך הקתדרה   1 
 The Joan and Jaime Constantiner Chair in Jewish Education 
נעמה פרידמן' פרופ 01/10/2015 30/09/2037 פרישה  וחינוכו הילד התפתחות לחקר וייס ברנקו ש"ע הקתדרה   2 
 The Branco Weiss Chair for Research in Child Development  
 and Education 

25 מתוך 10 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  פקדהה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעי הרוח - ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג 
הרקטור ברשות  30/09/2011   1  ש"ע הגניזה ולחקר האסלאם בארצות היהודים לתרבות הקתדרה 
מייזר וסיל יוסף   
 The Joseph and Ceil Mazer Chair in Jewish Culture in Muslim  
 Lands and Cairo Geniza Studies 
הרקטור ברשות  20/06/1984  רייס אנשל ש"ע ומורשתם בפולין היהודים לתולדות הקתדרה   2 
 The Anshel Reiss Chair of the History of the Jews in Poland  
 and their Heritage 
הרקטור ברשות  01/10/2013  סלינר. פ אלפרד ש"ע  והגזענות האנטישמיות לחקר הקתדרה   3 
 The Alfred P. Slaner Chair in Anti-Semitism and Racism   
 endowed by Ruta and Felix Zandman 
הרקטור ברשות  01/10/2016   4  ברגר ושרה ברגר צבי ש"ע  היהודית העממית התרבות לחקר הקתדרה 
ל"ז    
 The  Zvi and Sara Berger Chair for the Study of Jewish Folk  
 Culture 
הרקטור ברשות  01/10/2009  מרנפלד ראובן ר"ד ש"ע  הציונות לחקר הקתדרה   5 
 The Dr.Ruben Merenfeld Chair for the Study of Zionism 
הרקטור ברשות  01/10/2018   6  בארצות היהודית חוויהה לחקר הבר ופרי' ל סמואל ש"ע הקתדרה 
 הברית 
 The Samuel L. and Perry Haber Chair on the Study of the  
 Jewish Experience in the United States 
הרקטור ברשות  01/10/2013  יוון יהודי של ותרבות להיסטוריה סלוניקי קתדרת   7 
 The Salonica Chair for the History and Culture of the Jews of  
 Greece 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  ישראל פינקלשטיין' פרופ 10/04/2002 30/09/2019   8  יעקב ש"ע והברזל הברונזה בתקופות י"א של לארכיאולוגיה הקתדרה 
 אלקוב 
 The Jacob M. Alkow Chair for the Archaeology of Israel in  
 the Bronze and Iron Agex 
רמי'ג כהן' פרופ 15/07/2004 30/09/2021 פרישה   9  אברהם משפחת קרן ש"ע אירופה יהדות של להיסטוריה הקתדרה 
שפיגל ואדיטה   
 The Abraham and Edita Spiegel Family Foundation Chair for  
 European Jewish History 
דוד אסף' פרופ 11/10/2011 30/09/2024 פרישה  וולפסון אייזק סר ש"ע היהדות למדעי הקתדרה   10 
 The Sir Isaac Wolfson Chair of Jewish Studies 

25 מתוך 11 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  קדההפ התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעי הרוח - ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג 
עודד ליפשיץ' פרופ 01/09/2017 30/09/2031 פרישה  המקראית בתקופה ישראל ארץ של לארכיאולוגיה אוסטריה קתדרת   11 
 The Austria Chair in Archaeology of the Land of Israel in the  
 Biblical Period 

 הפקולטה למדעי הרוח - ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע 
הרקטור ברשות  11/04/1984   1  בהיסטוריה אורחים לפרופסורים סילברמן. פ סימון ש"ע קתדרה 
המדע של ופילוסופיה   
 The Simon P. Silverman Chair for Visiting Professors in the  
 History and Philosophy of Science 
הרקטור ברשות  01/10/2018  מייזר וסיל יוסף ש"ע המדעים של ופילוסופיה להיסטוריה הקתדרה   2 
 Joseph and Ceil Mazer Chair in History and Philosophy of  
 Science 
אלחנן פרידלנדר' פרופ 13/06/2013 30/09/2028  מודרנית לפילוסופיה יפק-שוורץ לאורה ש"ע הקתדרה   3 
 The Laura Schwarz-Kipp Chair of Modern Philosophy 

 הפקולטה למדעי הרוח - כללי 
הרקטור ברשות  01/10/2014  גלסברג הנרי ש"ע המודרנית צרפת לתרבות הקתדרה   1 
 The Henri Glasberg Chair in the Culture of Modern France 
רהרקטו ברשות  11/01/2017  ווב ומקס אנה ש"ע היידיש לימודי בתחום אורחים לחוקרים הקתדרה   2 

 The Anna and Max Webb Family for Visiting Scholars in  
 Yiddish Studies 
אבנר הולצמן' פרופ 01/10/2015 30/09/2024 פרישה  שרייבר ושושנה יעקב ש"ע בזמננו ישראל עם  לתרבות הקתדרה   3 
 The Jacob and Shoshana Schreiber Chair for Contemporary   
 Jewish Culture 

25 מתוך 12 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעים מדויקים - ביה"ס לכימיה 
מיכאל אורבך' פרופ 06/12/2012 30/09/2019 פרישה  קריס יוסף ש"ע שטח פני על לכימיה קתדרה   1 
 The Josef Kryss Chair in Chemistry at Surfaces and Interfaces 

יוסף קלפטר' פרופ 05/11/2003 30/10/2019 פרישה  היינמן ש"ע פיסיקלית לכימיה הקתדרה   2 
 The Heineman Chair of Physical Chemistry 
שנתיים - שהפרי לאחר הפקדה  אביב עמירב' פרופ 02/05/2007 30/09/2020  ניצן אברהם' פרופ לכבוד - רטנר משפחת ש"ע לכימיה הקתדרה   3 
 The Ratner Family Chair for the Study of Chemistry - in  
 Honor of Prof. Abraham Nitzan 
דיאנה גולודוניצקי' פרופ 14/06/2018 30/09/2021  שנה הארכה+  פרישה  סאקלר ובברלי ריימונד ש"ע האנרגיה ולמדעי לכימיה הקתדרה   4 
 The Raymond and Beverly Sackler Chair in Chemistry and  
 Energy Sciences 
שמואל כרמלי' פרופ 07/04/2016 30/09/2022 פרישה  קאמינגס נתן ש"ע ברפואה  טבע לחומרי הקתדרה   5 
 The Nathan Cummings Chair for Natural Products in Medicine 

גיל מרקוביץ' פרופ 03/03/2016 30/09/2023 פרישה   6  וקלרה אלכסנדר ש"ע  מתקדמים חומרים של לכימיה הקתדרה 
 סטרנסקי 
 The Alexander and Klara Stransky Chair in the Chemistry of  
 Advanced Materials 
יורם כהן' פרופ 11/10/2011 30/09/2024 פרישה  בכימיה יורטנר יהושע ש"ע הקתדרה   7 
 The Joshua Jortner Chair in Chemistry 
משה קול' פרופ 05/05/2011 30/09/2028 פרישה  ירוקה לכימיה לנדסברג ברונו קתדרת   8 
 The Bruno Landesberg chaur for green Chemistry 
דורון שבת' פרופ 03/03/2016 30/09/2033 פרישה  לטאי-אמריקו שם על כימיים לתהליכים הקתדרה   9 
 The Emerico Letay Chair in Chmical Processes 
חיים דימנט' פרופ 01/03/2018 30/09/2034 פרישה  ל"ז קודש( שכטר לבית) ורבקה איסר ש"ע כימית לדינמיקה הקתדרה   10 
 The Riwka (nee Schechter) and Iser Kodesz Chair in Chemical 
  Dynamics 

25 מתוך 13 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעים מדויקים - ביה"ס למדעי המחשב 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  מיכה שריר' פרופ 04/11/1992 01/10/2020  ורובוטיקה חישובית לגיאומטריה ניזרי קתדרת   1 
 The Isaias Nizri Chair in Computational Geometry and  
 Robotics 
חיים וולפסון' פרופ 04/05/2004 01/10/2020 פרישה  פיונקובסקי ומריצה' ורג'ג ש"ע תרופות של ממוחשב בתכנון הקתדרה   2 
 The George and Maritza Pionkowski Chair in Computer  
 Aided Drug Design 
רון שמיר' פרופ 05/11/2003 01/10/2022 פרישה  סאקלר ובברלי ריימונד ש"ע בביואינפורמטיקה הקתדרה   3 
 The Raymond and Beverly Sackler Chair in Bioinformatics 

 הפקולטה למדעים מדויקים - ביה"ס למדעי המתמטיקה 
הרקטור ברשות  13/03/1996  אורחים למתימטיקאים לרר ין'ויוג ליאון ש"ע הקתדרה   1 
 The Leon and Eugenie Lehrer Chair for Visiting  
 Mathematicians 
הרקטור ברשות  01/10/2015  סמסון ושילה אריק ש"ע אלגברית לאנליזה קתדרה   2 
 The Eric and Sheila Samson Chair in Algebraic Analysis 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  יואב בנימיני' פרופ 01/11/2009 30/09/2019  סילבר ולילי נתן ש"ע יישומית לסטיסטיקה הקתדרה   3 
 The Nathan and Lily Silver Chair for Applied Statistics 
נוגה אלון' פרופ 05/05/1993 30/09/2020  מוקדמת פרישה לאחר הפקדה  באומריטר וטד פלורנס ש"ע המחשב ומדעי לקומבינטוריקה הקתדרה   4 
 The Florence and Ted Baumritter Combinatorics and  
 Computer Science Chair 
אהוד לרר' פרופ 01/10/2012 30/09/2022 פרישה  הלמוס איירין ר"ד ש"ע המשחקים לתורת הקתדרה   5 
 The Dr. Irene Halmos Chair of Game Theory 
דוד סודרי' פרופ 01/11/2009 30/09/2024 פרישה  ההצגות תורת במתמטיקה ארגנטינה קתדרת   6 
 The Argentine Chair in Mathematics - Representation Theory 
יבגני שוסטין' פרופ 01/10/2018 30/09/2025 פרישה  ניומן-באואר ש"ע ומרוכבת יתממש לגאומטריה הקתדרה   7 
 The Bauer-Neuman Chair in Real and Complex Geometry 
זאב רודניק' פרופ 01/10/2012 30/09/2029 פרישה  בר ואהרון סיסי ש"ע המספרים לתורת הקתדרה   8 
 The  Cissy and Aaron Beare Chair of Number Theory 

25 מתוך 14 עמוד  



ותפקולט לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעים מדויקים - ביה"ס למדעי כדור הארץ 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  פנחס אלפרט' פרופ 06/12/2012 30/09/2019  גרוסברג ואמליה נבנצל' מ מיכאל ש"ע לגיאודינמיקה קתדרה   1 
 The Mikhael Moshe Nebenzahl and Dr. Amalia Grossberg  
 Chair in Geodynamics 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  דינה קובץ-פריאלניק' פרופ 01/11/2009 30/09/2020  גולדנברג וזה'ז ש"ע פלנטרית לפיזיקה הקתדרה   2 
 The Jose Goldenberg Chair in Planetary Physics 

52 מתוך 15 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעים מדויקים - ביה"ס לפיסיקה ולאסטרונומיה 
הרקטור ברשות  01/10/2016  אורן משפחת ש"ע נסיונית לפיסיקה הקתדרה   1 
 The Oren Family Chair in Experimental Physics 
יעקב קנטור' פרופ 01/10/2010 30/09/2020 פרישה   2  יוסף ש"ע ותרמודינמיקה מוצק מצב של עיונית לפיזיקה הקתדרה 
מאירהוף ורבקה   
 The Josef and Rebecca Meyerhoff Chair in Theoretical Solid  
 State Physics and Thermodynamics 
אליעזר פיסצקי' פרופ 01/11/2006 30/09/2021 פרישה  וולפסון ש"ע נסיונית לפיזיקה הקתדרה   3 
 The Wolfson Chair in Experimental Physics 
יעקב זוננשיין' פרופ 02/10/2009 30/09/2021 פרישה  וולפסון ש"ע עיונית לפיזיקה הקתדרה   4 
 The Wolfson Chair in Theoretical Physics 
הלינה אברמוביץ' פרופ 01/11/2002 30/09/2022 פרישה  חלקיקים של נסיונית לפיזיקה קמינגס נתן ש"ע הקתדרה   5 
 The Nathan Cummings Chair for Experimental Particle  
 Physics 
לב ויידמן' פרופ 03/03/2016 30/09/2023 פרישה  גלס-מגי אלכס ש"ע מורכבות מערכות של לפיזיקה הקתדרה   6 
 The Alex Maguy Glass Chair in Physics of Complex Systems 
מרק קרלינר' פרופ 06/06/2007 30/09/2023 פרישה   7  אדוארד ש"ע והחלקיקים השדות של עיונית לפיסיקה הקתדרה 
ואפרט'ז ופרנסואז   
 The Edouard and Francoise Jaupart Chair of Theoretical  
 Physics of Particles and Fields 
אלכס פלבסקי' פרופ 01/06/2016 30/09/2023 פרישה  טאוב' ס ומלווין  קרול ש"ע יישומית לפיזיקה הקתדרה   8 
 The Carol and Melvin S. Taub Chair in Applied Physics 
דוד אנדלמן' פרופ 01/11/2006 30/09/2024 פרישה  נוסנצוויג משה הרש ש"ע סטטיסטית לפיזיקה הקתדרה   9 
 The Herch Moyses Nussenzveig Chair in Statistical Physics 
עמיאל שטרנברג' פרופ 07/04/2016 30/09/2027 פרישה  נאמן יובל  ש"ע תיאורטית  לפיזיקה הקתדרה   10 
 The Yuval Ne`eman Chair in Theoretical Physics 
דני מעוז' פרופ 13/05/2015 30/09/2029 פרישה  ולאסטרונומיה לפיזיקה וייז' ס' ורג'ג ש"ע הקתדרה   11 
 The George S. Wise Chair in physics and Astronomy 
ירון עוז' פרופ 02/04/2008 30/09/2032  בפיזיקה נאמן יובל ש"ע הקתדרה   12 
 The Yuval Neeman Chair in Physics 

25 מתוך 16 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעים מדויקים - ביה"ס לפיסיקה ולאסטרונומיה 
ניסן יצחקי' פרופ 10/08/2018 30/09/2037 פרישה  קראוטהמר ודורותיה ק'ג תיאודורו ר"ד ש"ע בפיזיקה  הקתדרה   13 
 The Dr. Teodoro Jack and Dorothea Krauthamer Chair in  
 Physics 
אהוד נקר' פרופ 10/08/2018 30/09/2040 פרישה  אדלר ק'ג ש"ע גלקטית-חוץ לאסטרונומיה הקתדרה   14 
 The Jack Adler Chair of Extragalactic Astronomy endowed  
 by P.E.F Israel Endowment Funds 

 הפקולטה למדעים מדויקים - כללי 
הרקטור ברשות  01/11/2000   1  ובברלי ריימונד ש"ע מדויקים במדעים אורחים למדענים קתדרה 
 סאקלר 
 The Raymond and Beverly Sackler Visiting Chair in Exact  
 Sciences 

25 מתוך 17 עמוד  



פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה םסיו  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למדעים מדויקים - תקציבי 
נחום דרשוביץ' פרופ 01/10/2012 30/09/2020 פרישה  חישובית בלוגיקה  קתדרה   1 
 The Chair for Computational Logic 
רפאל חסין' פרופ 01/10/2016 30/09/2020 פרישה  ביצועים לחקר קתדרה   2 
 The Chair of Operations Research 
דוד שטיינברג' פרופ 01/05/2018 30/04/2021  שנה הארכה+  פרישה  'ה - גורדון של זמני במימון תקציבית קתדרה   3 

עמוס פיאט' פרופ 01/10/2009 01/10/2025 פרישה  אלגוריתמים לניתוח הקתדרה   4 
 The Chair in the Analysis of Algorithms 
מיכאל סודין' פרופ 01/10/2016 30/09/2026 פרישה  לאנליזה הקתדרה   5 
 The Chair in Analysis 
שמואל שגיב' פרופ 01/10/2018 30/09/2027 פרישה  מדויקים למדעים בפקולטה תוכנה למערכות תקציבית קתדרה   6 
 The Software Systems Chair 
ישי מנצור' פרופ 01/10/2009 30/09/2028 פרישה  תקשורת ברשתות דרההקת   7 
 Chair in Communication Networks 
ליאוניד פולטרוביץ' פרופ 04/06/2003 30/09/2031 פרישה  'ו - גורדון של זמני במימון תקציבית קתדרה   8 

טובה מילוא' פרופ 01/04/2013 30/09/2032 פרישה  מידע לניהול התקציבית הקתדרה   9 
 The Chair for Information Management 
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פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה למשפטים 
הרקטור ברשות  06/03/1974  רוזן פנחס ש"ע קונסטיטוציוני למשפט הקתדרה   1 
 The Pinchas Rosen Chair in Constitutional Law 
מנחם מאוטנר' פרופ 06/12/2006 30/09/2019 פרישה   2  דניאל ש"ע המשפט ולתורת והשוואתי אזרחי למשפט הקתדרה 
 רובינשטיין 
 The Danielle Rubinstein Chair in Comparative Private Law  
 and Jurisprudence 
אריאל פורת' פרופ 01/11/2006 30/09/2025 פרישה  פוהר אלן ש"ע פרטי למשפט הקתדרה   3 
 The Alain Poher Chair in Private Law 
איל בנבנישתי' פרופ 01/11/2006 30/09/2027 פרישה  ינוביץ ופול אני ש"ע האדם לזכויות הקתדרה   4 
  Anny and Paul Yanowicz Chair in Human Rights 
רון חריס' פרופ 01/10/2018 30/09/2028 פרישה  לובובסקי ןקלמ ש"ע והיסטוריה למשפט הקתדרה   5 
 The Kalman Lubowsky Chair of Law and History 
חנוך דגן' פרופ 13/06/2013 30/09/2032 פרישה  קולטון ודי'וג סטיוארט ש"ע משפטית ותיאוריה לחדשנות הקתדרה   6 
 Stewart and Judy Colton Chair in legal Theory and Innovation 

ליאורה בילסקי' פפרו 01/03/2018 30/09/2035 פרישה  גיטר בנו ש"ע במשפט השואה וחקר אדם לזכויות הקתדרה   7 
 The Benno Gitter Chair for Holocaust and Human Rights 
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פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה לניהול 
הרקטור ברשות  01/10/2018  דויטש וגרטרוד מוריס ש"ע וחשבונאות במימון למחקר קתדרה   1 
 The Maurice and Gertrude Deutch Chair for Research in  
 Finance and Accounting 
הרקטור ברשות  01/10/2018  לאה לואיז ש"ע אינטראקטיביות והחלטות המשחקים לתורת קתדרה   2 
פלאק    
 The Louise Lea Flack Chair in Game Theory and Interactive  
 Decisions 
הרקטור ברשות  01/10/2003  גולדרייך ש"ע לאומית-בין לבנקאות הקתדרה   3 
 The Goldrich Chair in International Banking 
יואב גנזך' פרופ 15/01/2009 30/09/2019 פרישה   4  ואלחנדרו לילי ש"ע חברתית ואחריות עסקית למנהיגות הקתדרה 
 שאלתיאל 
 The Lilly and Alejandro Saltiel Chair in Corporate Leadership 
  and Social Responsibility 
דב תאני' פרופ 07/01/2010 30/09/2020 פרישה  ניהוליות מידע למערכות מכסיקו קתדרת   5 
 The Mexico Chair in Management Information Systems 
יעקב גלזר' פרופ 10/01/2007 30/09/2023 פרישה  חיימוביץ יששכר ש"ע אסטרטגי לניהול הקתדרה   6 
 The Haimovich Chair for Strategic Management 
משה צבירן' פרופ 13/06/2013 30/09/2023 פרישה  וניהול חדשנות, טכנולוגיה, ליזמות גילינסקי יצחק קתדרת   7 
 The Isaac Gilinski Chair of Enterpeneurship, 'Technology',  
 Innovation and Management 
אלי אמיר' פרופ 07/04/2016 30/09/2028 פרישה  פרלמן וסטפי מקס ש"ע פיננסית לכלכלה הקתדרה   8 
 The Max and Steffi Perlman Chair in Financial Economics 
פיטר במברגר' פרופ 18/01/2018 30/09/2029 פרישה  דומברגר' י שמעון' פרופ ש"ע וארגונים לניהול הקתדרה   9 
  Prof Simon I. Domberger Chair in Organization and  
 Management 
שי נציגרד' פרופ 18/01/2018 30/09/2034 פרישה  גלסטון נתן ש"ע טק-היי לשיווק הקתדרה   10 
 The Nathan Galston Chair in High-Tech Marketing 

 הפקולטה לניהול - תקציבי 
שושנה אנילי' פרופ 10/01/2007 30/09/2023 פרישה  לוגיסטיות מערכות של לאופטימיזציה הקתדרה   1 
 Optimization of Logistic Systems 
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פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה לרפואה - כללי 
הרקטור ברשות  01/10/2018  אלקלעי ליאון ש"ע פדיאטרית לאימונולוגיה הקתדרה   1 
 The Leon Alcalay Chair in Pediatric Immunnology 
הרקטור ברשות  01/10/2018  סוסמן-צוקר ש"ע הגלאוקומה לחקר הקתדרה   2 
 The Zucker-Sussman Chair in Glaucoma 
הרקטור ברשות  01/10/2018  קיפ-שוורץ לאורה ש"ע אוטואימוניות מחלות לחקר הקתדרה   3 
 The Laura Schwarz-Kipp Chair for Research of Autoimmune  
 Diseases 
הרקטור ברשות  01/10/2018  נורמה ש"ע המח של ניווניות ומחלות פרקינסון מחלת לחקר הקתדרה   4 
אופזיין ואלן    
 Norma and Alan Aufzien Chair for Research in Parkinson's  
 Disease and Neurodegenerative Diseases 
אליעזר הולצמן' פרופ 01/03/2015 30/09/2019 פרישה  קליימן יחזקאל ר"וד לפר ש"ע באורולוגיה הקתדרה   5 
 The Pearl and Dr.(MD) Yechezkiel Klayman Chair of Urology 

שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  יוסף שילה' פרופ 31/01/2001 30/09/2019  מאיירס ואינז דוד ש"ע הסרטן של הגנטיקה לחקר הקתדרה   6 
 The David and Inez Myers Chair for Cancer Genetics 
הפריש  אהוד גרוסמן' פרופ 06/04/2005 30/09/2019  גרטנר הלה ש"ע דם לחץ יתר לחקר קתדרה   7 
 The Hella Gertner Chair for Research in Hypertension 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  גרגורי ליפשיץ' פרופ 03/01/2013 30/09/2019  פולק ומרסל ליליאן ש"ע ביולוגית לאנתרופולוגיה הקתדרה   8 
 The Lilian and Marcel Pollak Chair in Biological  
 Anthropology 
אאידה ענבל' פרופ 01/10/2009 30/09/2019 פרישה   9  דה אנריקה חוסה ש"ע והמוסטזיס תרומבוזיס לחקר הקתדרה 
פרירה פאיבה   
 The Jose Henriques de Paiva Ferreira Chair in Thrombosis  
 and Hemostasis Research 
פרד קוניקופ' פרופ 09/01/2014 30/09/2019 פרישה  ציזרמן וגבריאלה מאוס יוספינה ש"ע הכבד מחלות לחקר הקתדרה   10 
 The Josefina Maus and Gabriela Cesarman Chair for Research 
  in Liver Diseases 
בנימין פיש' רופפ 02/12/2015 30/09/2019  שנתיים הארכה+  פרישה   11  אלן ש"ע מולקולרית ולרפואה בפריון בהפרעות קליני למחקר קתדרה 
סלווין ועדה   
 The Alan and Ada Selwyn Chair in Clinical Infertility  
 Research and Molecular Medicine 
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פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה יוםס  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 הפקולטה לרפואה - כללי 
מרדכי שוחט' פרופ 01/10/2009 30/09/2019 פרישה  פדיאטרית לקרדיולוגיה אדלר קתדרת   12 
 The Adler Chair in Pediatric Cardiology 
ארוין וייס' פרופ 21/03/2016 30/09/2019 פרישה  שטיין והרב אד ש"ע הפה של לפתולוגיה הקתדרה   13 
 The Ed and Herb Stein Chair in Oral Pathology 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  אילנה גוזס' פרופ 07/05/1997 30/09/2019  גידול גורמי לחקר גילדור ואברהם לילי ש"ע קתדרה   14 
 The Lily and Avraham Gildor Chair for the Investigation of  
 Growth Factors 
שנתיים - פרישה לאחר קדההפ  גד קרן' פרופ 06/04/2005 30/09/2020  שיבא חיים ש"ע לקרדיולוגיה הקתדרה   15 
  The Chaim Sheba Chair of Cardiology 
חיים ורנר' פרופ 03/01/2013 30/09/2020 פרישה  דייויס ליידי ש"ע לביוכימיה הקתדרה   16 
 The Lady Davis Chair of Biochemisty 
שהפרי  זמיר הלפרן' פרופ 09/01/2014 30/09/2020  קאופמן ר"וד גרמניס המהנדס ש"ע לגסטרואנטרולוגיה הקתדרה   17 
 The Ing. Germanis and Dr. Kaufman Chair in Gastroenterology 

משה פיליפ' פרופ 01/11/2006 30/09/2020 פרישה  מרש לסוניקו אירין ש"ע נעורים וסכרת לאנדוקרינולוגיה הקתדרה   18 
 The Ireene and Nicholas Marsh Chair in Endocrinology and  
 Juvenile Diabetes 
יוסף קלאוזנר' פרופ 15/03/2006 30/09/2020 פרישה  שלזאק ואליזבט ניקולאס ש"ע ניסויית לכירורגיה קתדרה   19 
 The Nicholas and Elizabeth Slezak Chair in Experimental  
 Surgery 
נתן דסקל' פרופ 09/10/2016 30/09/2020 פרישה  מויברגר והלן מוריס ש"ע לנוירופרמקולוגיה הקתדרה   20 
 The Morris and Helen Mauerberger Chair in  
 Neuropharmacology 
שלמה ליפיץ' פרופ 01/11/2017 30/09/2020 פרישה  פנקס גבריאל ש"ע מולדים מומים של ואבחון למניעה הקתדרה   21 
 The Gabriel Pinkas Chair for the Prevention and Diagnosis of  
 Congenital Anomalies 
יסכה מנספילד-כהן' פרופ 01/10/2016 30/09/2020  אורנשטיין איגור ש"ע ההזדקנות לחקר הקתדרה   22 
 The Igor Ornstein Chair for the Study of  Geriatrics 
ברנרד אטלי' פרופ 08/01/2015 30/09/2020 פרישה  ליבך אנדי ש"ע וטוקסיקולוגיה קלינית לפרמקולוגיה הקתדרה   23 
 The Andy Lebach Chair of Clinical Pharmacology and  
 Toxicology 
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פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת  רהקתד מופקד   

 הפקולטה לרפואה - כללי 
שנתיים - פרישה לאחר הפקדה  חיים טל' פרופ 15/12/1993 30/09/2020  ניזניק. א ראלד'ג ש"ע שיניים ברפואת ההשתלות לחקר הקתדרה   24 
 The Gerald A. Niznick Chair in Implant Dentistry 
צבי פישלזון' פרופ 01/11/2017 30/09/2020  שנתיים הארכה+  פרישה  גוטמן-רוברטס ש"ע לאימונופרמקולוגיה הקתדרה   25 
 The Roberts-Guthman Chair in Immunopharmacology 
רונית שגיא-אייזנברג' פרופ 01/11/2017 30/09/2021 פרישה  הרצג לזכר האלרגיה לחקר ארגנטינה קתדרת   26 
 The Herczeg Memorial Chair of Argentine Friends on Allergy 
  and Related Diseases 
גדעון רכבי' פרופ 02/12/2003 30/09/2021 פרישה  רסי'ג ש"ע לאונקולוגיה הקתדרה   27 
 The Djerassi Chair in Oncology 
לאונרד ליבוביץ' פרופ 03/01/2013 30/09/2021 פרישה  שומן. פ דיוויד  ר"וד אמסטרדם סול ר"ד ש"ע רפואי לחינוך הקתדרה   28 
 Dr. Sol Amsterdam Dr. David P. Schumann Chair in Medical  
 Education 
דניאל כהן' פרופ 01/10/2009 30/09/2022 פרישה  שטייר סטנלי ש"ע סרטן של ולבקרה למניעה הקתדרה   29 
 The Stanley Steyer Chair in the Prevention and Control of  
 Cancer 
מרדכי גוטמן' פרופ 12/07/2018 30/09/2022 פרישה  ילביץ'צ ויטה ראובן מרדכי ש"ע פלסטית לכירורגיה הקתדרה   30 
 The Mordechi - Reuven and Jetta Chilewich Chair of Plastic  
 Surgery 
שמעון אפרת' פרופ 02/04/2008 30/09/2022 פרישה  רייגן גלאק ננסי ש"ע נעורים סוכרת לחקר הקתדרה   31 
 The Nancy Gluck Regan in Juvenile Diabetes 
יעקב בר' פרופ 18/01/2018 30/09/2022 פרישה  נימן אמה ש"ע המילדות לחקר הקתדרה   32 
 The Emma Neiman Chair for the Childbirth Research 
יהונתן ליאור' פרופ 02/12/2015 30/09/2023 פרישה  הלפרן דדו ש"ע ותאית מולקולרית לקרדיולוגיה הקתדרה   33 
 The David Halperne Chair in Cellular and Molecular  
 Cardiology 
חיים פיק' פרופ 09/10/2016 30/09/2023 פרישה  אדלסון.ג ושלדון מרים ר"ד ש"ע ההתמכרות של לביולוגיה קתדרה   34 
 The Dr. Miriam and Sheldon G. Adelson Chair in the Biology  
 of Addictive Diseases 
רענן שמיר' פרופ 01/12/2018 30/09/2023 פרישה  פיקל ולאה אריה שם-על  פדיאטרי למחקר הקתדרה   35 
 The Lea and Arieh Pickel Chair for Pediatric Research 
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פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה לתהתח   קתדרה מופקד 

 הפקולטה לרפואה - כללי 
שמואל בנאי' פרופ 01/12/2018 30/09/2023 פרישה  וולטון ש"ע התערבותית לקרדיולוגיה הקתדרה   36 
 The Walton Chair in Interventional Cardiology 
ניר גלעדי' פרופ 17/05/2012 30/09/2024  שירצקי( חזקאלי) היינריך ש"ע נוירולוגי למחקר הקתדרה   37 
 The Heinrich (Yehezkel) Sieratzki Chair in Neurology 
שי יזרעאלי' פרופ 09/01/2014 30/09/2026 פרישה  שפירא ודורה גרגוריו ש"ע ממאירויות לחקר הקתדרה   38 
 The Gregorio and Dora Shapiro Chair for the Research of  
 Malignancies 
נדיר ארבר' פרופ 01/12/2007 30/09/2026 פרישה  ליבר והלן יחיאל ש"ע הסרטן לחקר הקתדרה   39 
 The Yechiel and Helen Lieber Chair for Cancer Research 
יואב פמן'צ' פרופ 01/03/2015 30/09/2026 פרישה  הרדן ומרתה רוברט ש"ע ונוירולוגיות מנטליות למחלות הקתדרה   40 
 The Robert and Martha Harden Chair in Mental and  
 Neurological Diseases 
גיל אסט' פרופ 08/01/2015 30/09/2027 פרישה  קוורטין( דב) בוריס ר"ד ש"ע פתולוגית לכימיה הקתדרה   41 
 The Dr. Boris (Dov) Quartin Chair in Chemical Pathology 
אלי שרף' רופפ 01/12/2017 30/09/2027 פרישה  גולדברג משפחת ש"ע פדיאטרית לכירורגיה הקתדרה   42 
 The Goldberg Family Chair in Pediatric Surgery 
ענת לבנשטיין' פרופ 01/03/2012 30/09/2027 פרישה  פוקס. א סידני ש"ע לאופטלמולוגיה הקתדרה   43 
 The Sidney A. Fox Chair in Opthalmology 
רן קורנובסקי' פרופ 13/06/2012 01/10/2029 פרישה  . ג רנה ש"ע פולשנית ולקרדיולוגיה דם וכלי  לב לניתוחי הקתדרה   44 
 פבלורו 
  Rene G. Favaloro Chair of Thoracic and Cardiovascular  
 Surgery interventional Cardiology 
ראול אורבייטו' פרופ 01/10/2016 30/09/2030 פרישה  טרנובסקי-טרנסבי ש"ע הפריון וויסות המשפחה לתכנון הקתדרה   45 
 The Tarnesby-Tarnowski Chair for Family Planning and  
 Fertility Regulation 
קרן אברהם' פרופ 01/10/2016 30/09/2031 פרישה  דומון ופליקס שרה ש"ע השמיעה מחלות לחקר הקתדרה   46 
 The Drs. Sara and Felix Dumont Chair for Research of  
 Hearing Disorders 
אלי שפרכר' פרופ 03/12/2014 30/09/2031 פרישה  רייס פרדריק' פרופ ש"ע לדרמטולוגיה הקתדרה   47 
 The Professor Frederick Reiss Chair in Dermatology 
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פקולטות לפי קתדרות    
2018 דצמבר 05 רביעי יום   

סיום סיבת  הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 קתדרת אורחים 
הרקטור ברשות  06/11/1996  שוויץ-ישראל תרבותי פעולה לשיתוף הקתדרה   1 
 Chair for Swiss-Israel Cultural Co-operation 
הרקטור ברשות  10/01/2007  ניצקיר-רייך מרסל ש"ע גרמנית לספרות הקתדרה   2 
 The Marcel Reich-Ranicki Chair in German Literature 
הרקטור ברשות  04/01/1995  ריימונד ופרד גרטל ש"ע מדע לקשרי מיוחדת קתדרה   3 
 The Gretl and Fred Raymond Extraordinary Chair for  
 International Exchanges in Science 
הרקטור ברשות  27/03/1985  אורחים לפרופסורים רנקפורטפ קתדרת   4 
 The Frankfurt Chair for Visiting Professors 
הרקטור ברשות  18/04/1990  אורחים לפרופסורים בווריה קתדרת   5 
 The Bavaria Chair for Visiting Professors 
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הפקדה סיום  הפקדה התחלת   קתדרה מופקד 

 1 הקתדרה בננו-מדעים וננו-טכנולוגיות ע"ש הרמן וקורט  פרופ' סצי-פאינרו רונית 01/11/2017 30/09/2040 
 ליאון 
 The Hermann and Kurt Lion Chair in Nanosciences and  
 Nanotechnologies 
כללי - מדויקים למדעים הפקולטה   
כללי - החיים למדעי הפקולטה   
כללי - לרפואה הפקולטה   
כללי - להנדסה הפקולטה   

 2 הקתדרה להיסטוריה ולפילוסופיה של הרפואה ע"ש טסיה  פרופ' הרשקוביץ ישראל 06/02/2002 30/09/2019 
 וד"ר יוסף מישן 
 The Tassia and Dr. Joseph Meychan Chair of the History and  
 Philosphy of Medicine 
כללי - לרפואה הפקולטה   
מדע ולימודי בלשנות, לפילוסופיה ס"ביה - הרוח למדעי הפקולטה   

 3 הקתדרה להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים ע"ש ברטרם  פרופ' קורי ליאו 13/06/2013 30/09/2024 
 י. וברברה כהן 
 The Bertram J. and Barbara Cohn Chair in the History and  
 Philosophy of Science 
לאמנויות הפקולטה   
ומדיניות חברה ללימודי ס"ביה - החברה למדעי הפקולטה   
מדע ולימודי בלשנות, לפילוסופיה ס"ביה - הרוח למדעי הפקולטה   

 4 הקתדרה ע"ש יוסף קלפטר בביופיסיקה פרופ' קוזלוב מיכאל 01/08/2012 30/09/2025 
 The Joseph Klafter Chair in Biophysics 
כללי - מדויקים למדעים הפקולטה   
כללי - לרפואה הפקולטה   

1 מתוך 1 עמוד  


