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 2021  מרץמעודכן ל –בית הספר לזואולוגיה ב תפקידיםובעלי ועדות 
 

 עדותו
 

 עדת בית ספרו
 ארנון לוטם )יו"ר( .1
 תמר דיין .2
 רועי הולצמן .3
 שי מאירי .4
 עמי-פרידה בן .5
 יוני בלמקר .6
 גל ריבק .7

 

 ועדת הוראה
 )יו"ר( רועי הולצמן .1
  PhDראי אח – אור שפיגל .2
 ראש המסלול לאקולוגיה )תואר שני( – מאירי י ש .3
 ראש המסלול לזואולוגיה )תואר שני( –נטע דורצ'ין  .4
 ראש המסלול לאבולוציה ואקולוגיה )תואר ראשון(  –ינון שרף  .5
 דורותה הושון )נציגת בית הספר בוועדת דוקטורנטים פקולטטית( .6

 

 לפי הכללים החדשים(*פרופ' מן המניין,  4+  ראש ביה"ס) - ריתעדת מינויים בית ספו
 ארנון לוטם )יו"ר( .1
 דוד עילם   .2
 אלי גפן .3
 תמר דיין .4
 שי מאירי .5

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* כיוון שאמיר איילי נציג בוועדת המינויים של הפקולטה ומיכה בעליונה, כל שאר הפרופסורים מן 
 המניין יצרו בפועל את הוועדה ללא צורך בבחירה. 

 

 עדת גן ו
 )יו"ר( גל ריבק .1
 אור שפיגל .2
 אופיר לוי  .3
 עילם דדו .4
 יוסי יובל .5
  ערן לוין .6
 )מוזמנים: רון אלעזרי, דפנה לב, יעל גבריאלי( 
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 ועדה טכנית
 )יו"ר( שי מאירי .1
 נועה שנקר .2
 נטע דורצ'ין  .3
 אמיר אילי .4

 

 ( : ועדת חברה  )למשימות מיוחדות 
 נועה שנקר  .1
 אור שפיגל  .2

 

 בעלי תפקידים

 

 בבית הספר
 

 ארנון לוטם –ראש בית הספר 

 שי מאירי –ממלא מקום ראש בית הספר 

 גל ריבק  –הזואולוגי מנהל הגן 

 יוני בלמקר –מרכז תחום ביולוגיה ימית 

 ינון שרףשי מאירי ו –סמינר מחלקתי 

 ערן לוין –סמינר מל"מ 

 נטע דורצ'ין –מחקר  מיומנויות

 
 

 ובקמפוס נציגים בפקולטה
 
 יאמיר אייל –פקולטטית המינויים ה עדתו

 מיכה אילן –עדת מינויים עליונה ו

 ינון שרף –עדת קוריקולום פקולטטית ו

 דורותה הושון –דוקטורנטים פקולטטית עדת ו

 רועי הולצמן –עדת הוראה פקולטטית ו

 אלי גפן –עדת מדרשה פקולטטית ונציג ב

 עמי -בןפרידה  –ראש המדרשה 

 נועה שנקר )יו"ר( –עדה פקולטטית לשוויון מגדרי ו

 )נציגת הפקולטה( נועה שנקר – ה אוניברסיטאית לשוויון מגדריעדו

 יוסי יובל –ראש בית ספר סגול למדעי המוח 
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 מוזיאון 
 

 )פירוט באתר המוזיאון(.  תמר דיין )מנהלת( + אוצרים


