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   19.2.2019עדכון 
                          

 טועדות המכון לשנת תשע"
 2019-2018  

 

  הערות
 ו/או מרכז ועדה אינם בעלי זכות הצבעה, למעט אם המרכז הוא גם חבר בוועדה.  משקיף 
  כאחד לנשים ולגברים יםאך מיועדמטעמי נוחות  בלשון זכרהתפקידים בוועדות רשומים 

  
 פורום הנהלת המכון 

 
 פרופ' אדוארד יעקובוב                 ריו"

 ,  סגן נשיא לעניינים אקדמייםדויד שויחטפרופ'              חברים
 מנכ"ל מר שמואל גולדברג,                         
 חשוב ומערכות מידעל ממר גל שטיינהרט, סמנכ"                        
 כספים מנהלת מחלקתגב' מירי הוד, מ"מ                         

  ברכאן, ראש רשות מו"פ וקשרי חוץ אלר רפ"ד                        
 להוגנות מגדרית , יועצת הנשיא 'ביץואורנה קופלעו"ד                         
 שיווק סמנכ"לגב' תמר שמואלי,                         

 )בנושאים הקשורים לבינלאומיות(ד"ר גיא יוסקוביץ, ראש תחום בינלאומיות      
 כהן-ממרודדנית גב'                מרכז

  
 

 הנהלה אקדמית -משנה פורום 
 

 ברכאן אלר רפ"דדויד שויחט, פרופ' פרופ' אדוארד יעקובוב,   חברים
 כהן-גב' דנית ממרוד  מרכז

 
 הנהלה מנהלתית -משנה פורום 

 
 מירי הוד , גב'שטיינהרטגל מר שמואל גולדברג, מר פרופ' דוד שויחט, יעקובוב, אדוארד פרופ'  חברים

   כהן-גב' דנית ממרוד    מרכז
 

 מכוניתכלל ועדת ערר 
 

 פרופ' אדוארד יעקובוביו"ר             
 יועץ משפטי עו"ד אורנה קופלביץ', פרופ' דויד שויחט, מר שמואל גולדברג, ד"ר רפאל ברכאן, חברים         

)בנושאים הקשורים במישרין  , נציג אגודת הסטודנטיםחיצוני )לפי העניין והצורך(
לפי המלצת ועד הסגל הבכיר  ,בדרגת פרופ' מן המנייןהסגל האקדמי ועד , נציג לסטודנטים(

 הבכיר(האקדמי  )בנושאים הקשורים במישרין לסגל 
   כהן-ממרוד גב' דנית           מרכז

 
 מכוןל יובללציון הוק -אד ועדת

 
 פרופ' אדוארד יעקובוב             יו"ר

  ד"ר רפאל ברכאן,פרופ' דוד שויחט, מר פנחס )פיני( כהן, פרופ' אדיר פרידור, מר איציק מלאך,          חברים
  חיימוב, גב' ג'ודית גב' תמר שמואלי ,מר שמואל גולדברג, 'עו"ד אורנה קופלביץ      

 כהן-גב' דנית ממרוד           מרכז
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 פורום דקאנים
 

 פרופ' אדוארד יעקובוב        יו"ר
 דודפרופ'  , ד"ר מיכאל וינוקור בן עזרא, ףיוס פרופ'פרופ' עזרא זאב,  , דויד שויחטרופ' פ            חברים

, גב' מירי , גב' יפעת רוזנטלעינב"ר יוליה ד, 'ביץקופלאורנה עו"ד פרופ' מיקי רונן, , ד"ראב
 אבישר

 ברכאן    אלמר אהרון כהן, ד"ר רפ      משקיפים
 גב' נינה רשף                מרכז

 
  אקדמיות יחידותפורום ראשי 

 
 פרופ' אדוארד יעקובוב        יו"ר

דוד פרופ' , מיכאל וינוקורד"ר בן עזרא,  ףיוס פרופ'פרופ' עזרא זאב, , דויד שויחטרופ' פ            חברים
ד"ר פרופ' גילה קורץ,  חגית מישר טל,ד"ר רונן, פרופ' מיקי פרופ' אמנון פרוכטמן, , ראב"ד

ניני  , מרפרופ' חנן קמינסקי, לוקה אור, מר פרופ' אנטולי גולברגד"ר נאוה שקד, , רדאל בן אב
ייל בריל, ד"ר גילה , ד"ר אד"ר יוליה עינב, ברכאן אלד"ר רפמר איתן ברטל, ורשבסקי, 

 , גב' מירי אבישרגב' יפעת רוזנטל, , ד"ר עמוס ברדע, ד"ר בוריס למבריקובאלברט
 מר אהרון כהן      משקיפים

 גב' נינה רשף                 מרכז
 

 עליונה  ועדת מינויים 
 

 פרופ' רשף טנא יו"ר             
רבוך, פרופ' יורם בא אמיר פרופ' יוש כהנא, פרופ' אהרון פלד,פרופ' פרופ' אדוארד יעקובוב,           חברים

   , פרופ' דוד פריפרופ' בוריס פיינברגרייך, 
 גב' נינה רשף             מרכז

 
 ועיצוב  טכנולוגיות, מדעים, הנדסה: מוסדית מינויים הועד

 
  עוזי אפרוןפרופ'                יו"ר

, פרופ' אלכס פרופ' גד צ'רני, פרופ' לב רפופורט, פרופ' יוג'ין לבנרפרופ' עמוס נוטע,               חברים
   , פרופ' תמיר שפרסמורודניצקי

   דויד שויחטאדוארד יעקובוב, פרופ' פרופ'         משקיפים
 רחל קלייןגב'               מרכז

 
  )לתואר ראשון ולתואר שני( תמוסדיועדת קוריקולום 

 
  פרופ' דויד שויחט      יו"ר

, בלברג ד"ר מיכלד"ר ענת שדה, , אהובה מועלםד"ר , טל-חגית מישר, ד"ר סים הראלינד"ר     חברים
 , ד"ר ליאורה ביגוןד"ר אלעד שגב

 כהן  גב' יפעת רוזנטל       מרכז

 
     מוסדית בלהועדת ק

 
 פרופ' יוג'ין מנדרסקו      יו"ר

  חן פרימןד"ר , רו"ח מנשה נצראל, יורם נידם, אדר' ד"ר מצי אליהו    חברים
 , גב' שרה ברד"ר יוליה עינב        משקיפים

 גב' מירי זקהיים                 מרכז
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   ועדה לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין
 

 פרופ' איליה ריפס    יו"ר
, ד"ר מיכאל בנדרסקי ערמון, מר אילון, איילת בוטמןד"ר , שי גולד"ר , ד"ר דורותי לנגלי    חברים

 גב' מיכל זכריה, ד"ר מאיר ארבל
 גוני ויטרבושפינדלר, יו"ר אגודת הסטודנטים/רמ"ד אקדמיה שרון ווסוקיעו"ד     משקיפים

 כהן גב' יפעת רוזנטל        מרכז
 

 ועדת הוראה
 

   דויד שויחטפרופ'       יו"ר
       , שדה ענתד"ר  ,יונתן שלרד"ר  ,יוליה עינב, פרופ' איליה ריפס, ד"ר ד"ר מאיר ארבל              חברים

 פרופ' גילה קורץג'ודית אשר,  גב'  
 גב' יפעת רוזנטל כהן                 מרכז

 
  סטודנטיםלועדת משמעת 

 
 ד"ר נעמי זיתוני   יו"ר 

 גב' יפעתכהן וקס, דן "ר ד ,מאיר ארבלד"ר , מרק טרכטנברוטד"ר גב' נעמה שטיינבוק,     חברים
 אגודת הסטודנטים, )רמ"ד אקדמיה(  נציג/יו"ר ,רוזנטל כהן   

 שפינדלר שרון ווסוקי"ד עו      משקיפים
 גב' יערה גולן       מרכז

 
  סטודנטיםל ועדת משמעת עליונה

 
 אסן-ד"ר יעל אילת ואן   אב בית דין

, ד"ר גיל פרופ' אלכסנדר בוכמןאמיר הנדלמן, , ד"ר ד"ר גיא יוסקוביץ, ד"ר איילת בוטמן   חברים
 גרינשטיין

ד"ר אירנה ו כהן גב' יפעת רוזנטל, אגודת הסטודנטים נציג/יו"ר, אורנה ברנס קופולוביץ"ד עו   קיפיםמש
 הבכיר הסגל האקדמיועד  תנציגמילשטיין, 

 יערה גולןגב'               מרכז
 

 לסגל אקדמי יבית דין משמעת
 

  פרופ' ציון אביטל   בית הדיןאב 
 יוסי טנאיד"ר  ,קרמסקי' אודי ראד, פרופ' לב רפופורט, אורי מחלבפרופ' חברים            

 גב' מירי אבישר              מרכז
 דוד שויחטפרופ'      תובע 

 מר אהרון כהן     -נציב תלונות משמעת 
 

 סגל אקדמיבית דין לערעורים למשמעת 
 

 פרופ' אהרון פלד   דיןה תאב בי
 פרופ' אלה זאק, ד"ר יוליה קמפנרפרופ' בוריס פיינברג, פרופ' עמוס נוטע,            חברים

  , לפי המלצת ועד הסגל האקדמי הבכירבדרגת פרופ' מן המניין הסגל האקדמי ועדנציג         קיף   מש
 גב' מירי אבישר       מרכז       
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 )בכפיפות לסגן נשיא לעניינים אקדמיים(ועדת השתלמות ונסיעות לחו"ל 
 

 דוד גרברד"ר  יו"ר                 
 נלקה-ד"ר סופיה אמדור, ד"ר בוריס אפטר, גב' שלומית באומן             חברים

        גב' מירי הוד        משקיפים
 גב' רויטל בן יאיר              מרכז

 
 

 ועדת השתלמות ממושכת/שבתונים 
 

 רופ' אדוארד יעקובובפ יו"ר                
מר אורי בן צבי, ו  , גב' מירי אבישר,אלה זאקפרופ' ,  פרופ' דויד שויחטפרופ' יוש כהנא,              חברים

    הבכיר הסגל האקדמי ועדנציג 
 רויטל בן יאיר גב'                 מרכז

 
 ועדה לאישור עבודות חוץ  

 
 דויד שויחטפרופ' יו"ר                
 , גב' ג'ודית אשרפרופ' איליה ריפסחברים            

 הבכיר האקדמי הסגל  נציג ועד ד"ר מאיר ארבל,            קיףמש
 רויטל בן יאירגב'               מרכז

 
    ועדת תקנונים ונהלים

 
 'ביץוקופלעו"ד אורנה    יו"ר 

 , ד"ר ערן גלדוד רזד"ר , ארז בכרמר ד"ר  מיכל בלברג, , מיכאל קרויטרד"ר    חברים
 , נציג הסגל האקדמי הבכיראגודת הסטודנטיםנציג , גב' מירי הוד        משקיפים

 כהן-גב' דנית ממרוד                מרכז
 

 הוראה סועדה להפחתת עומ
 

 מחלבפרופ' אורי            יו"ר  
 ד"ר ירון כץ' לילך שטיאט, אדר ד"ר איילת בוטמן,, ד"ר יוסי טנאיחברים           
 הבכיר נציג הסגל האקדמי ,דויד שויחטפרופ' משקיפים      

 גב' מירי אבישר             מרכז
 

 ועדה לקביעת קריטריונים להצטיינות
 

 פרופ' דוד שויחט               יו"ר
 ד"ר רונן שושניק, ד"ר רונן המר, ד"ר גיא יוסקוביץד"ר גילה אלברט, פרופ' אלה זאק,           חברים 

 פרופ' יוג'ין קנציפרפרופ' אדוארד יעקובוב, קיף          מש
 כהןגב' יפעת רוזנטל              מרכז

 
    אקדמיהסגל של חברי ההצטיינות  לנושאועדה 

  
 פרופ'  יוג'ין קנציפר   יו"ר

ד"ר , רונן המרברכאן, ד"ר  אלד"ר רפ, מר צחי דינר, ד"ר ארז סימוניפרופ' דויד שויחט,    חברים
 אירנה מילשטיין

 הבכיר האקדמי סגל נציג ה, יעקובובפרופ' אדוארד          משקיפים
 מירי אבישרגב'                 רכזמ
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  קניין רוחניועדת 
 

 ברכאן אלד"ר רפ      יו"ר
, ארז בכרגב' טלי מלאך בנאים, מר ביץ, וד"ר אריאל בניס, ד"ר מיכל בלברג, ד"ר גיא יוסק   חברים

 ד"ר ליזי כהן, הדס לויד"ר 
 , מר גל שטיינהרטגב' מירי הוד ,ו/או עורך פטנטים יועץ משפטי   משקיפים

    מורן גולןגב'    מרכז
 

 ועדת ספריה 
 

 דיםמוטי חרפרופ'    יו"ר
ד"ר , ד"ר ליאורה ביגון, י חדדאאלרור אלעד שגב, ד"ר בוריס אפטר, ד"ר "דגב' מיכל חיל,    חברים

 יעקב דמטוב
 המבראיריס גב'                 מרכז

 
  ועדת מלגות

 
  ד"ר יוליה עינב   יו"ר

 -, גב' סמדר שם, נציג אגודת הסטודנטים, ד"ר מאיר ארבלימר פדי מרג, אהובה מועלםד"ר    חברים
 טוב

 גב' מירי הוד        משקיפים
 מר זוריק מקייבסקי                מרכז

 
 

 מעורבות חברתית / קהילה-לקשרי אקדמיהועדה 
 

  יוליה עינבד"ר       יו"ר
גב' רותם לעד שגב, ד"ר א, אדר' ברכה קונדה גב' תמר שמואלי, , ד"ר דניל אומנסקי   חברים

 , מר אוריאל ישראליגב' טוני לוי, גב' יפעה בנר ,חרקאישראלי, מר גיל 
  גב' מירי הוד      משקיפים

 גב' יפה סיטבון               מרכז
 

  ת מינויים למורים מן החוץ וסגל עמית וקביעת דרגתםועד
 

 פרופ' דויד שויחט                   יו"ר
 , גב' מירי אבישרבולמשד"ר בן ד"ר , אודי קרמסקי, אדר' אורי מחלב פרופ'               חברים

 מירי אבישרגב'                  מרכז
 

 ועדת להענקת תואר לשם כבוד
 

 פרופ' אדוארד יעקובוב      יו"ר
    טנא,  מר פיני כהן )יו"ר חבר הנאמנים(, פרופ' אדיר פרידור )יו"ר הוועד המנהל(, פרופ' רשף     חברים

, גב' תמר אורנה קופלביץ', ד"ר רפאל ברכאן מר איציק מלאך )ס/יו"ר הוועד המנהל(, עו"ד
 , גב' ג'ודית חיימובשמואלי

 כהן-דנית ממרודגב'                מרכז
 

 ללימודים אקדמיים הועד
 

 פרופ' דויד שויחט   יו"ר
  מר שמואל גולדברג, גב' מירי הוד    חברים

 גב' מאיה מסקילסון/גב' אנה אפשטיין                מרכז
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 ישראלית""תקווה  לתכניתועדת היגוי 
 

 ד"ר יוליה עינב                 יו"ר
 ,, גב' תמר שמואלי, גב' מירי זקהייםכהן גב' יפעה בנר, גב' מירי אבישר, גב' יפעת רוזנטל             חברים

גב' שרה בר, מר גל שטיינהרט,  , הראל מנשרי,  ד"ר ליאורה ביגון, ד"ר האשם זועביד"ר 
 .ג אגודת הסטודנטיםנצי

ים סטודנטים מהמגזר ,)אחראי תחום חרדים(ניסן גב' לימור ענבר, גב' מיכל זכריה, חגי        משקיפים
 , גב' חמדה כהןהשונים

 גב' יפה סיטבון               מרכז
 
 

 ועדת היגוי לגלריה "ויטרינה" ע"ש ג'וליה מזרחי
 

 פרופ' חנן קמינסקי                 יו"ר
ד"ר , גב' אורנה גטניו, ד"ר אלעד שגבגב' מיכל קסטיאל, גב' שלומית באומן, מר רוני מזרחי,  חברים            

 גב' תמר שמואלי   אדר' ברכה קונדה, , ד"ר נאווה שקדברכאן, ד"ר גיא יוסקוביץ,  אלרפ
 גב' הילה אמיתי                מרכז

 
 גבוהה לחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסיתועדת היגוי להרחבת הנגישות להשכלה 

 
  פרופ' אדוארד יעקובוב               יו"ר  

 גולדברג מר שמיל )שמואל(            ס/יו"ר
 , גב' תמרכהן גב' שרה בר, גב' יפעה בנר, גב' יפעת רוזנטל , מר אהרון כהןד"ר יוליה עינב,              חברים

נציגי ד"ר האשם זועבי, , פרופ' יוג'ין מנדרסקוליאורה ביגון,  שמואלי, גב' מירי זקהיים, ד"ר
 הדרוזית/הצ'רקסית/סטודנטים מהחברה הערבית

 גוני ויטרבוגב' מיכל זכריה       משקיפים
 רואן עליגב'                מרכז

 
 ועדה לקידום הפעילות הבינלאומית

 
  ד"ר גיא יוסקוביץ                יו"ר  

אירנה ד"ר , ד"ר דן כהן וקס, ד"ר עמוס ברדע, ד"ר איילת בוטמןגב' דבורה שרעבי,              חברים
 כהן , גב' יפעת רוזנטלאסן-, ד"ר יעל אילת ואןמילשטיין

  חיימובגב' מירי הוד, גב' ג'ודית         משקיפים
 גוואטה-אירה איבשיןגב'                 מרכז

 
  תמגדרי הוגנותובאקדמיה פורום קידום נשים 

   
 'ביץעו"ד אורנה קופל   יו"ר 

ד"ר ליאורה ביגון, ד"ר אמיר הנדלמן, גב' חמדה כהן, , גורדון, ד"ר מיכל פרופ' גילה קורץ   חברים
 , גב' טוני לוי, גב' מירי אבישר, מר זוריק מקייבסקיגב' תמר שמואלי, גב' איריס זילברמן

 גב' תמי בן חמו        מרכז
 

 ועדת אתיקה מוסדית
 

 פרופ' אדוארד יעקובוב יו"ר              
  ד"ר גדעון סגל    סיו"ר

  עו"ד אורנה הדס לוי, ד"ר , ד"ר גיא יוסקוביץ', ד"ר רפאל ברכאןמר שמואל גולדברג,  חברים          
  , מר יהודה המאירי )חבר בחבר הנאמנים( קופלביץ', פרופ' חנן קמינסקי                      

 מטעמויו"ר אגודת הסטודנטים או נציג  ,נציג ועד הסגל האקדמי     קיפיםמש
 כהן-גב' דנית ממרוד          מרכז
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 לאתיקה במחקר וביצירה ת משנהועד
 

 גיא יוסקוביץד"ר יו"ר              
 ד"ר חגית מישר טל   סיו"ר

 נציג רשותד"ר גדעון סגל, ד"ר ענת שדה, ד"ר הדס לוי, פרופ' חנן קמינסקי, ד"ר רונן שושניק, חברים          
           המו"פ וקשרי חוץ                     

 כהן-דנית ממרודגב'             מרכז
 

 שנתית(-ועדת תר"ש )תכנית רב
 

 (הוועד המנהליו"ר )אדיר פרידור פרופ'               ריו"
 אהרון פלד, ד"ר רפאל ברכאןפרופ' פרופ' אדוארד יעקובוב, פרופ' דוד שויחט,           חברים

 כהן-גב' דנית ממרוד             מרכז
 

 
 

 ועדות מינהליות
 

  לוגיסטיקה ועדת 
                                         

 שמואל גולדברגמר    יו"ר
  , מר איליה לוי, מר גל שטיינהרטמירי הוד גב'   חברים

 גב' אורה אלפי      מרכז
 

 למשרות בכירות נהלייםיועדת מכרזים לעובדים מ
 

 מר שמואל  גולדברג   יו"ר
עובדי מינהל, נציג היחידה נציג ועד , 'קופלביץעו"ד אורנה  ,מירי הודגב' מר גל שטיינהרט,    חברים

 המעסיקה
 סיניגב' ענבר מרכז                

 
 ועדת מכרזים לעובדים מינהליים

 
 מר שמואל  גולדברג   יו"ר

 שפינדלר שרון ווסוקיעו"ד , , יו"ר ועד עובדיםנציג היחידה המעסיקה -   חברים
 גב' אנה אפשטיין/גב' מאיה מסקילסון                מרכז

 
  בטיחות   ועדת

 
 צדקה-אינג' איציק בעל   יו"ר

 תמיר גלוסקאס/יו"ר              מר 
מר תמיר גלוסקא, מר קובי פרי, , פרופ' עמוס נוטע, מר אבי גולדשטייןמר שמואל גולדברג,    חברים

 , ד"ר דוד גרברמר איליה לוי ,איגור לפסקר ד"רמר איציק נאור, אינג' שמשון לוי, 
  מר בני עג'מי                  יועץ

 
  המנהלי(ועדת השתלמויות/קורסים/ימי עיון )לסגל 

 
 מר שמואל גולדברג   יו"ר

 עובדי המינהל , נציג  ועד מירי הוד גב'מר גל שטיינהרט,  --   חברים
 גב' ענבר סיני                מרכז
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 ;ועדת מכרזים
 

 גולדברג  מר שמואל     יו"ר
מר , עו"ד שרון ווסוקי שפינדלר, מירי הודגב' מר גל שטיינהרט, , דוד שויחטפרופ'      חברים

שמשון לוי, אינג' מר מר תמיר גלוסקא,  ,גב' טלי מלאך בנאים, אבי גולדשטיין
, נציג אגודת הסטודנטים )במכרזים הנוגעים במישרין יצחק בעל צדקה

 לסטודנטים(
 'יבגני רבינוביץמר    מרכז

 
 ועדת פטור ממכרז

 
 הביקורת()יו"ר ועדת   רן יוספימר    יו"ר

 הוועד המנהל( יו"ר/ס, מר איציק מלאך )'קופלביץעו"ד אורנה     חברים
 

 ווקיפורום ש
 

 תמר שמואליגב'    יו"ר
ירי מ גב', מר ישראל אוחנובגב' מירי זקהיים,  ד"ר אלעד שגב, ד"ר נאווה שקד,     חברים

 , גב' ג'ודית חיימוב, מר אהרון רטנר, גב' ליאת בלבן, גב' דבורה שרעביאבישר
 גב' הילה אמיתי               מרכז

 
 פורום האינטרנט

 

  רפאל ברכאןד"ר    יו"ר
מר אורן בן , מר אהרון כהן, , גב' תמר שמואלימר צחי דינר, מר גל שטיינהרט      חברים

 , גב' ג'ודית חיימובגב' טוני לויגב' דבורה שרעבי, , גב' מירי אבישר אהרון,
 גב' נילי סיוון    מרכז

 
 פורום תפעולי לרישום

 

 מר שמואל גולדברג    יו"ר
שרה גב' תמר שמואלי, גב' גל שטיינהרט, מר מירי זקהיים, גב' , רונן שושניקד"ר     חברים

 בר
 

 ועדת שכר לימוד
 

 כהן גב' יפעת רוזנטל            יו"ר 
 גב' יפעה בנר, גב' סמדר שם טוב חברים         

  גב' יערה גולן           מרכז
 

 ועדת משמעת לעובדי מינהל
 

 גולדברג שמואלמר           יו"ר
 תמר שמואלי, גב' מר גל שטיינהרטחברים        

 נציג ועד העובדים המינהלי      משקיף
 שפינדלרשרון ווסוקי עו"ד תובע           

 
 ועדת הצטיינות סגל מינהלי

  
 מר שמואל גולדברג           ריו"

 גב' לימור ענבר, עו"ד שרון ווסוקי שפינדלר, מר משה ירונסקי, מר איליה לוי, גב' יפעת רוזנטל        חברים
 כהן

 אנה אפשטיין גב'/גב' מאיה מסקילסון          מרכז
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 פורום חזות הקמפוס
 

 מר שמואל גולדברגיו"ר         
  צדקה-אינג' איציק בעל       סיו"ר

, גב' הילה אמיתי, גב' אדר' ברכה קונדהמר תמיר גלוסקא, מר איליה לוי, מר אבי גולדשטיין, חברים     
 ויטל בן יאיר, מר רון הלפרין, גב' לימור סבןן סיסקל, גב' מירי זקהיים, גב' ראילנה בן נו

  גב' ענבר סיני       מרכז
 

 פורום המועצה הירוקה
 

 מר שמואל גולדברג יו"ר         
 צדקה-אינג' איציק בעל       סיו"ר

 ינהרט,שט גלמר  מר תמיר גלוסקא, מר אבי גולדשטיין,אדר' ברכה קונדה, ימן, ר חן פרד"      חברים
 נציג גיל אחרק, גב' אורה אלפי, גב' אורנה גטניו, מר איליה לוי, מר איציק נאור, מר     
 הסטודנטים.אגודת     

 גב' לימור סבן        מרכז


