
 תשע"ז -ועדות מכללתיות

 מועצה אקדמית עליונה

 יו"ר -נשיאה  פרופ' שוש ארד
 רקטור  ד"ר יעל פישר

 בית ספר לתארים מתקדמים פרופ' נעמה צבר בן יהושע
 ראש בית ספר למדעים גרנותף פרופ' יוס

 המחלקה לפסיכולוגיה פרופ' יוסף צלגוב
 בית ספר לתארים מתקדמים פרופ' יצחק פרידמן

 בית ספר למדעים פרופ' תמר אלכסנדר
 בית ספר לתארים מתקדמים פרופ' שלמה נחמיאס

 בית ספר למדעים ןדנה גנאור שטר פרופ'
 ראש בית ספר לחינוך ד"ר ראיסה גוברמן
 ראש בית הספר לתארים מתקדמים אונגר-ד"ר אורית אבידב
 מנכ"ל ד"ר אתי גרובגלד

 פרופ' דן ענבר

 חברים חוץ מוסדיים

 פרופ' יקר קנאי
 אליעזר גולדשמידטפרופ' 

 פרופ' אבינועם מאיר
 פרופ' שפרה שגיא

 פרופ' תמי רונן
 פרופ' רחל לב

 ברק-פרופ' לילי אורלנד
 פרופ' אדי ברקאי

 פרופ' אורית נוטמן שוורץ
 פרופ' עארף אבו רביעה

 

 ועדת מינויים פנימית

 בית הספר לתארים מתקדמים – יו"ר פרופ' יצחק פרידמן
 ראש רשות המחקר פרופ' איתן בן דב

 בית ספר לחינוך ד"ר לאה ברץ
 בית ספר למדעים ד"ר ליאורה נבון

 בית ספר לתארים מתקדמים ד"ר עמוס פליישמן
 

 ועדת מינויים מוסדית

 חבר במועצה האקדמית העליונה - יו"ר פרופ' דן ענבר
 בית ספר לתארים מתקדמים פרופ' נעמה צבר בן יהושע

 בית ספר למדעים פרופ' יוסף צלגוב
 בית ספר למדעים פרופ' דנה גנאור שטרן  

 חבר במועצה האקדמית העליונה פרופ' יקר קנאי
 חבר במועצה האקדמית העליונה פרופ' אליעזר גולדשמידט

 חברה במועצה האקדמית העליונה פרופ' רחל לב
 חברה במועצה האקדמית העליונה פרופ' אורית נוטמן שוורץ

 חבר במועצה האקדמית העליונה פרופ' עארף אבו רביעה
 

 

 

 

 



 ועדת מחקר והשתלמויות

  רקטור -יו"ר ד"ר יעל פישר
 ראש בית הספר לתארים מתקדמים ד"ר אורית אבידב אונגר

 ראש בית הספר למדעים פרופ' יוסף גרנות
 מתקדמיםבית ספר לתארים  פרופ' אלכס קוזולין

 ראש רשות המחקר פרופ' איתן בן דב
 בית ספר לתארים מתקדמים ד"ר אפרת קס

 בית ספר למדעים ד"ר ענת פלדמן
 חברת סגל בבית ספר לחינוךומנהלת הספרייה  ד"ר אירנה ולדימירסקי

 מנכ"ל  ד"ר אתי גרובגלד
 

 פורום ראשי בתי ספר

 רקטור  ד"ר יעל פישר
 בית הספר למדעיםראש  פרופ' יוסף גרנות

 ד"ר ראיסה גוברמן
 אונגרד"ר אורית אבידב 

 ראש בית ספר לחינוך
 ראש בית ספר לתארים מתקדמים

 דיקן הסטודנטים ד"ר מיכל רביבו
 

 ועדת קליטה וקביעות

 רקטור  -יו"ר  ד"ר יעל פישר
 ראש רשות המחקר פרופ' איתן בן דב

 מתקדמיםבית ספר לתארים  פרופ' נעמה צבר בן יהושע
 בית ספר לתארים מתקדמים פרופ' יצחק פרידמן

 מנכ"ל ד"ר אתי גרובגלד
 

 ועדת תקנון

 רקטור  -יו"ר  ד"ר יעל פישר
 ראש בית הספר למדעים פרופ' יוסף גרנות

 ראש בית ספר לחינוך ד"ר ראיסה גוברמן
 בית ספר לחינוך ד"ר מריטה ברבש

 בית ספר לחינוך ד"ר לאה ברץ
 בית ספר למדעים רוזנשטראוךד"ר אבי 

 מנכ"ל ד"ר אתי גרובגלד
 

 אתיקה ומשמעת של חברי סגל ועדת 

 יו"ר פרופ' יקר קנאי
 רקטור  ד"ר יעל פישר

 בית ספר למדעים פרופ' אלינער ברקת
 בית ספר לחינוך ד"ר סאלים אבו ג'אבר

 בית ספר לחינוך אייזנברגד"ר יוספה 

 

 של חברי סגלועדת אתיקה ומשמעת עליונה 

 יו"ר פרופ' עארף אבו רביעה
 פרופ' תמר אלכסנדר

 שוורץ-פרופ' אורית נוטמן
 בית ספר למדעים

 חברה במועצה האקדמית העליונה
 בית ספר למדעים גזד"ר יהונתן 

 בית ספר לחינוך ד"ר מרסדס בן אב
 בית ספר לחינוך ד"ר בלהה פריינטה

 



 ועדת ספרייה

 רקטור  -יו"ר ד"ר יעל פישר
 בית ספר לחינוךמנהלת הספרייה,  ד"ר אירנה ולדימרסקי

 בית ספר למדעים פרופ' דנה גנאור
 בית ספר לחינוך ד"ר מריטה ברבש

 בית ספר לחינוך ד"ר דוד שחר
 מנכ"ל ד"ר אתי גרובגלד

 

 ועדת משמעת סטודנטים

 , בית הספר לתארים מתקדמיםיו"ר ד"ר היידי פלביאן
 בית ספר לחינוך ג'אברד"ר סאלים אבו 

 בית ספר למדעים ד"ר קרני שלף
 בית ספר למדעים גלילי-ד"ר יהל וקרט

 לתארים מתקדמיםבית ספר  ד"ר עמוס פלישמן
 בית ספר לחינוך ד"ר אביטל רותם

 בית ספר למדעים ד"ר צחי רוזן
 בית ספר לחינוך ד"ר דן דורון

 בית ספר לחינוך ד"ר אדוה מרגליות
 נמרוד זינגרד"ר 

 עו"ד גלית עמרם
 בית ספר לתארים מתקדמים

 תובעת
 משקיף נציג אגודת סטודנטים

 

 ועדת משמעת ערעורים סטודנטים

 ראש בית ספר למדעים פרופ' יוסף גרנות
 בית ספר לתארים מתקדמים ד"ר שרה זמיר
 בית ספר למדעים ד"ר חיים סיון

 בית ספר לחינוך ד"ר ורד רייך
 דיקן הסטודנטים רביבו שטיינרד"ר מיכל 

 תובעת עו"ד גלית עמרם
 משקיף נציג אגודת סטודנטים

 

 


