
 

 

 6102ביריד התעסוקה  והארגוניםנציגי המוסדות 

 בבית האקדמיה

 סמוך ללובי, בפרוזדור –אזור ירושלים 

 תפקיד נציג ארגון/מוסד 

 האוניברסיטה העברית 1
 סגן מזכיר אקדמי אירית בוחבוט' גב

 מזכיר אקדמי לויעירית מגורה ' גב

 עוזרת לעניינים אקדמיים דפנה נוריאל' גב המכללה האקדמית הדסה 2

 מכללת דוד ילין 3

 אקדמי סגל אנוש משאבי מנהלת מיטל אוזן' גב

 אקדמיים לעניינים הנשיאה סגנית ר חוה גיא"ד

 לימודים תכניות מנהלת מיכל גולדקורן' גב

 ירושליםעיריית , מרכז תעסוקה לאקדמאים 4

 יועצת תעסוקה לאקדמאים דרויאנוב אווה' גב

 מנהלת מרכז ניצנה רזניק' גב

 רכז כוח אדם אסף שקולניקמר 

 חוקר ר יונתן גורליק"ד פ מזרח"מו 5

 מנהלת משאבי אנוש ענת חן' גב ירושלים מכללה אקדמית להנדסה –עזריאלי  6
 

 הראשוןבמפרץ  –צפון הארץ 

 תפקיד נציג ארגון/מוסד 

 משנה' פרופ דוד איזנברג' פרופ טכניון 7

 אוניברסיטת חיפה 8

 ראש החוג שי צפריר' פרופ

 חוקר צבי קופליק' פרופ

 חבר סגל שריאל שלו ' פרופ

 מזכירה אקדמית שושי לנדמן' גב

 מרכזת לשכת הרקטור מיכל בראמי' גב

9 
 ביטלה המכללה האקדמית עמק יזרעאל 

 שטרןש מקס "ע
 מנהלת לשכת הרקטור אורנה בק' גב

 המכללה האקדמית תל חי 10
 ראשת החוג למזון סגולה מוצפי' פרופ

 ראשת החוג לעבודה סוציאלית ר אילה כהן"ד
 

 בהמשך הפרוזדור - אזור הדרום

 תפקיד נציג ארגון/מוסד 

 הנדסת חשמל ואלקטרוניקהדיקן  סעד תפוחי ' פרופ ש סמי שמעון"המכללה האקדמית להנדסה ע 11

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן 12

 חבר סגל איתן בכמט' פרופ

 מרצה אריאל פלנר' פרופ

 חבר סגל ר קובי גל"ד

 מרצה וזף טבריקיאן'ג' פרופ

 מרצה ר מארק שוורצמן"ד

 מרצה אן ברנהיים' פרופ

 מדעימנהל  גל-ר אלון בן"ד ביטל     פ ערבה דרומית"מו 13

 מכללת גבעת ושינגטון 14
 ראש החוג למדעים ר יעקוב טויטו"ד

 משנה אקדמי אורנה זעיראר "ד

 ג"קמ – הקריה למחקר גרעיני בנגב 15

 ג"קמ, מדען ראשי אייל להבר "ד

 מנהל יחידה מגל ספירר "ד

 אחראי גיוס אהוד פזימר 

 חוקר ר עזי ליפשטט"ד ג"ממ  המרכז למחקר גרעיני שורק 16

    

    



 

 

 בחדר הישיבות  –מרכז הארץ 

 תפקיד נציג ארגון/מוסד 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון 17

 רקטור סגנית מלי שחורי ביטון' פרופ

 פ"למו רשות מנהל מר דני חרדון

 רקטור מיכאל זיניגרד' פרופ

 אילן-אוניברסיטת בר 18
 שיווק אקדמי ויוי ליכט' גב

 סגנית מינהלנית לרקטור פנינה אגסי' גב

 אוניברסיטת תל אביב 19
  מנהלת מדור הסגל האקדמי אורלי אבישר' גב

 אחראית מעקב וביקורת אריאלה טון' גב

 האוניברסיטה הפתוחה 20

 ראש תחום סגל בכיר עדי ברמן' גב

 המזכירה האקדמית ליכטנשטיין-נאוה סגל' גב

 להנדסת תוכנהראש התכנית  דוד לורנץ' פרופ

 ראש המחלקה לפרמקולוגיה שלומית דכיר' פרופ המכון למחקר ביולוגי בישראל 21

 ל"מנכ ר אתי גרובגלד"ד המכללה האקדמית אחוה 22

 רכזת פקולטה דליה גרינברג' גב מכון ויצמן למדע 23

 מכון טכנולוגי חולון 24
 סגן נשיא לפיתוח אקדמי, מרצה מוטי חרדים' פרופ

 ראש המחלקה לפיסיקה אמנון פרוכטמן' פרופ

 מכללת אפקה 52

 רכזת משאבי אנוש ר תמר הרמן"ד

 ראש בית הספר להנדסת תוכנה ר דגנית ערמון"ד

 חברת סגל במשרה ר נטע רבין"ד

 דיקנית הפקולטה לחינוך פלדמן-ר אירית לוי"ד מכללת סמינר הקיבוצים 26

 

 באוהל –הגופים הלאומיים הארגונים ו

 תפקיד נציג ארגון/מוסד 

27 ISERD 
 מנהלת מחלקה סמדר הירש' גב

 מנהלת אורנה זהר' גב

28 Prize4Life ר עדית רון"ד 
 

 מנהלת מדעית

29 
Science Abroad 

ל"ארגון המדענים הישראלים בחו  
 לית"מנכ מוניקה לב כהן' גב

 קליטה במדע – משרד העלייה והקליטה 30

 סטרינקובסקיאסתר ' גב

 ר תמר לנדאו"ד

 אלכסנדר פלוטובר "ד

 שירן לויט' גב

 יועצת 

 יועצת מדעים

 יועץ למדענים

 דוברות

 ה במערב"מנהל פעילות נעל חיים מאיירס מר  ה"נעל 31

 קרן עזריאלי 32
 מנהלת תכנית עמיתים רחל אביטן' גב

 תכנית העמיתים תרצה פלג' גב

 סגן מנהל מנהלת החממות מר איתי בק רשות החדשנות 33

 ממשק –האגודה הישראלית לאקולוגיה  34
 רכזת ממשק מאיה שלח' גב

 לית"מנכ נטע ליפמן' גב

 רה ירושליםימנהל קרי מר יוני נימן גבהים 35

 
  


