
 

 האקדמיתמוסדות 

  חבר הנאמנים
 אריק שטיינברגמר  -יו"ר 

 
 גיורא ירון ד"ר יאיר אורגלר פרופ'

 מרדכי כהן מר אברהם אטיאס מר

 אלעזר כוכבא פרופ' שלמה אליהו מר

 שי לבנת מר יצחק אלרון מר

 אסתר לבנון גב' דרור אמיר מר

 דוד לויתן מר איתמר בורוביץ ד"ר

 שמיל לוי מר ורוביץישראל )איזי( ב פרופ'

 עמירם לוינברג מר יהודית בירק פרופ'

 אליה ליבוביץ פרופ' עפר בנגל מר

 צבי סלונימסקי מר קובי ברדה מר

 יוסי סלע מר ארנה ברי ד"ר

 עמוס ספיר מר עמר ברקמן ד"ר

 דן עמיר פרופ' נעמן גור מר

 דליה פישלזון גב' אילון גנור ד"ר

 אל פלגישר ד"ר לימור גרובר גב'

 זאב פלדמן מר שמואל דורפמן מר

 נחמיה פרידלנד פרופ' אבי דומושביצקי   מר

 חנן פרנק פרופ' מיכל פרנס פרופ'

 ישראל צנג פרופ' יורם דינשטיין פרופ'

 רביב צולר מר מחמוד דסוקי מר

 גיורא קינן פרופ' דן ברנע מר

 צבי קנור מר הילה הדס ד"ר

 דגבי רבי גב' נתן וולוך מר

 בן רבינוביץ מר דן וילנסקי מר

 יהודה רודיטי פרופ' גורי זילכה מר

 אלון רוזן מר זהר זיסאפל מר

 נחמה רונן גב' רון חולדאי מר

 זאב רותם ד"ר נעמי חזן פרופ'

 שולה רקאנטי ד"ר יאיר טאומן פרופ'

 יוסף שחק מר עמירם יהודאי פרופ'

 יוסף שטח עו"ד אורלי יחזקאל פרופ'

 צבי שפירא מר בני ילין מר

 שרתתומר  מר אלישע ינאי מר



 

  הוועד המנהל
 ד"ר ארנה ברי –יו"ר 

 

 ךונתן וול מר יאיר אורגלר פרופ'

 עמוס ספיר מר אברהם אטיאס מר

 אב פלדמןז מר יהודית בירק פרופ'

   נעמן גור מר
 

  המועצה האקדמית
 נחמיה פרידלנדפרופ'  -יו"ר 

 

 לרנר מירי פרופ' אביצור רונית פרופ'

 מלמד שמואל פרופ' אגמון תמיר פרופ' 

 סולומון זהבה פרופ' אהרונסון שלמה פרופ'

 סיון ישע פרופ' אוורבוך אמיר פרופ'

 עין דור פיליפ פרופ' יגאל איל פרופ' 

 פרוכטמן מאיה פרופ' אפשטיין בוריס פרופ'

 פרנס מיכל פרופ' אריאלי עפר פרופ'

 פרנק חנן פרופ' וביץבור ישראל פרופ' 

 צנג ישראל פרופ' עמרם-בן אמיר פרופ' 

 קפלן גיל פרופ' ברנע דבורה פרופ'

 קפלן עמית ד"ר  גולדצוייג גילי פרופ'

 קרון תמר פרופ' דרור גדעון פרופ'

 רודיטי יהודה פרופ' הרצוג מרצל פרופ'

 שוייגר אברהם פרופ' חזן נעמי פרופ'

 שטרן מיכל ופ'פר טרכטנברג גרסיאלה ד"ר

 שילה שושנה פרופ' טרסי מיכאל פרופ'

 שניידר נתן פרופ' יהודאי עמירם פרופ'

 תיבון שירה פרופ'  יעקובי רבקה פרופ'

 תמיר אריה פרופ' לב אריה פרופ'

    לוי דן פרופ'

      

 נושאי תפקידים
 

 נחמיה פרידלנדפרופ'  נשיא המכללה

 בני אלוןמר  המנהל הכללי

 יה מימון-גב' חן המינהל האקדמיראש 

 גב' מיכל רז ראש מינהל סטודנטים

 גב' גלית ברכה מנהלת השיווק וראש מינהל מועמדים

 אמיר פייגנבוים מנהל מערכות מידע

 גב' רלי אבישר החשבת

 שריר-גב' דנה סילורה המנהלת האדמיניסטרטיבית

 שחף-גב' ליאת וייס מנהלת קשרי חוץ ופיתוח משאבים

 ד"ר ולרי מגידוב מנהלת הספרייה
 



 

 ראש מינהל סטודנטים -מיכל רז 
michalra@mta.ac.il 

 עוזרת ראש מינהל סטודנטים לענייני בקרה ולתוכניות לימודים מיוחדות – איילת תירוש

layelette@mta.ac.i 

 

 נהל סטודנטיםמ רכזת -גלעד -לילך קלי

 30-1330086, פקס: 30-1330006טל': 

student@mta.ac.il 

 

  
 ביה"ס לניהול וכלכלה ביה"ס למדעי ההתנהגות

 פרופ' ישראל בורוביץ –ביה"ס  דקן פרופ' חנן פרנק –דקן ביה"ס 
 פרופ' תמיר אגמון –ביה"ס  סגן דקן פרופ' נתן שניידר –ר ראשון ראש התוכנית לתוא

 ד"ר שירית כתב הרץ –ראש תחום כלכלה  ד"ר רפי שניר –ראש ההתמחות בניהול משאבי אנוש 
 פרופ' מירי לרנר –בניהול יזמות  ראש החטיבה ראשי המגמות לתואר שני בפסיכולוגיה:

 ד"ר שלומית זוטא –ראש ההתמחות בשוק ההון  פרופ' אברהם שוייגר –ראש המגמה לנאורופסיכולוגיה שיקומית 
 ד"ר דנה לנדאו –ראש ההתמחות באחריות תאגידית בניהול  פרופ' תמר קרון –ראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית 

 ד"ר רפי שניר –ראש ההתמחות בניהול משאבי אנוש  פרופ' רבקה יעקובי –ראש המגמה לפסיכולוגיה רפואית 

 ד"ר ישע סיון –ראש התוכנית בניהול מערכות מידע  פרופ' חדוה בראונשטיין –ש המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית רא

 ע' דקן  – אורית גוטמן ספר-ראש מינהל בית– סמא צפורי

 ראש מינהל בית הספר –ענבר בטיש  רכזת אקדמית –הדס מנדלבסקי 

 רכזת אקדמית -שרון שמר ע' ראש מינהל בית הספר –רחלי דה ליאו 

 רכזת אקדמית - ליאת לוי רכזת אקדמית –ליאת סויקה 

 רכזת אקדמית -ויקטוריה אהרונוב  רכזת אקדמית –מעין רודברג 

 רכזת אקדמית –מורן פוקס  רכזת אקדמית –שמרית שטריקס 

 רכזת אקדמית –בי שרלימור  נורית קונסטנטינובסקי

 רכזת אקדמית – מירב גזית אביבה ברמן

 חני ברקוביץ 

 30-1338681, פקס: 30-1338686טל': 

bev@mta.ac.il 

 30-1338663, פקס: 30-1338686טל': 

melsec@mta.ac.il 

  מערכות מידעבתוכנית רכזת אקדמית  – חלי חדידה 

 רכזת אקדמית בתוכנית  מערכות מידע –אודיה פרגמנט  

 רכזת אקדמית בתוכנית  מערכות מידע -י ולסקיערה צ

 30-1338663, פקס: 30-1338663טל':  

 mis@mta.ac.il 

  

  ביה"ס למדעי המחשב

 פרופ' מיכל פרנס –דקן בית הספר 

 ביה"ס לממשל וחברה
 פרופ' נעמי חזן –ביה"ס  דקן

 ד"ר גרסיאלה טרכטנברג –ראש תחום סוציולוגיה  ד"ר כרמי מרימוביץ –ראש ההתמחות בהנדסת תוכנה ומערכות 
 ספר-ראש מינהל בית –דפנה משקובסקי  ד"ר דורית שוויקי –ראש החטיבה בביואינפורמטיקה 

 רכזת אקדמית – יפעת קורמן פרופ' עופר אריאלי –ראש התוכנית לתואר שני במדעי המחשב 

 דינה גנות ספר-בית ראש מינהל– אהובי צדוק

 לבנה רובין ע' ראש מינהל בית הספר –שני אגסי 

  רכזת אקדמית -יוליה גולדברג 

  רכזת אקדמית - לימור סקופ

  רכזת אקדמית – נטלי קפלן

  דינה גנות

  לבנה רובין

 30-1330068, פקס: 30-1330088טל': 

compsec@mta.ac.il 

 30-1330068, פקס: 30-1330066טל': 

polisec@mta.ac.il 
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  תוכנית המצטיינים

 ד"ר דורית שוויקי – ראש התוכנית
 

  

  לימודי סטטיסטיקה

 פרופ'  מיכל שטרן ראש התחום
 

  

  לימודי אנגלית

ד"ר פאולינה בנטוב – חוםראש הת   

  

   המינהל האקדמי

   ראש המינהל האקדמי -יה מימון -חן

  ע' ראש המנהל האקדמי   –דליה גרופי 

  מזכירת המינהל האקדמי -קלה סולימן יד

 30-1330086, פקס: 30-1330081טל': 

Minhalac@mta.ac.il 

 

 דה לקידום איכות ההוראההיחי
 ד"ר יוסי בר   -יועץ אקדמי 

 מנהלת אדמיניסטרטיבית  -דליה גרופי 

Minhalac@mta.ac.il 

 

  

   מערכות מידע לסטודנט

  ראש מינהל מערכות מידע לסטודנט -ורדה ביקוביצקי 

  ומרכזת  מענקי מחקר ודנטמרכזת מערכות מידע לסט -דנה מרקל 

 30-1330086, פקס: 30-1330006טל': 

vardab@mta.ac.il 

  

  המרכז לקשרי אקדמיה קהילה

  רכזת –אפרת בינשטוק 

 30-1330036, פקס: 30-1330086טל': 

.ilkehila@mta.ac 

 מינהל מועמדים

 מנהלת השיווק וראש מינהל מועמדים - גלית ברכה

   מרכז הרישוםמרכזת  -מיכל בנר 

  יועצת רישום -פדרובסקי -לילך כהן

  יועצת רישום - סיגל פאר

  יועצת רישום -ענת צימבר אלימלך 

 יועצת רישום – עמית שריקר

 יועצת רישום –לימור קאופמן 

 ראי תחום דיגיטלאח –רמי כהן 

 

  30-1330013, פקס: 30-1330000טל': 

mirsham@mta.ac.il 
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  המרכז להכוון תעסוקתי

 

  מרכזות פעילות ההכוון התעסוקתי –פדרובסקי וסיגל פאר -לילך כהן

 30-1330013, פקס: 30-1330000טל': 

lilah@mta.ac.il 

 

  ארגון הבוגרים

 ליאת וייס שחף

 

 

 30-1330036, פקס: 30-1330663טל': 

liatweis@mta.ac.il 

  מינהל כללי

 מנהלת אדמיניסטרטיבית -שריר -דנה סילורה

  רכש אחראית – ענת אפרתי 

  מזכירת המנהל כללי –שרה מלקמו 

  עוזרת מנהלית ומפיקת כנסים ואירועים – רותם כביה

  30-1330036, פקס: 30-1330033טל': 

  שכר לימוד ומלגות

  חשבת -רלי אבישר 

   מנהלת - ענת קמפינסקי

  ליאת סולומון

  אינס פבלנקו

  חגית גריידי

  למלם מרשה

 30-1330016, פקס: 30-1330003טל': 

tuition@mta.ac.il 
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 אחזקה

   מנהל האחזקה -אריאל בראל 

  שלומי בן שבת

  יצחק וולמן

   סלבה טירטצקי

  איוון טימצ'נקו

  אולג סוקול

  סרגיי פטרוסוב

  אפרים בובליל

  שלומי דוידי

 ספרייה

 , מנהלת הספרייהד"ר ולרי מגידוב

 30-1338636, פקס: 30-1338633טל': 

valery@mta.ac.il 

 ספריית ביה"ס למדעי ההתנהגות

 וביה"ס לממשל וחברה

 למדעי המחשב ספריית ביה"ס

 וביה"ס לניהול וכלכלה

 

  בניין ווסטון -קריית המכללה ביפו   בניין פומנטו –קריית  המכללה ביפו 

  מנהל -איתי בורשטיין  מנהלת -ד"ר ולרי מגידוב 

 קרן אגמון

 אסתל איתן

 שרה לוסטיג

 מרינה קנציפר

 רז פנחס

 אריאל גלבוע

 רויטל גרבוב

 יששכרוב –מיכל נויטל 

 ישטדטנישלי 

 ביאטריס קפלן

 עמליה עזר

 

  30-1330063.:פקס , 30-1330066':   טל 30-1338636 :פקס  ,30-1338633':  טל

valery@mta.ac.il itaib@mta.ac.il   
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 יפו נוצרת את זכרם של:-אביב-המכללה האקדמית של תל

 

 פרופ' גדעון פישלזון ז"ל

 ממייסדי המכללה

 סגן הנשיא לעניינים אקדמיים

 5991נפטר בשנת 

 

 ' שמעון אבן ז"לפרופ

 סגן הנשיא לעניינים אקדמיים

 4002נפטר בשנת 

 

 ד"ר ברק שוהם ז"ל

 חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב

 4002נפטר בשנת 

 

 ד"ר אייבי כהן ז"ל

 חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב

 4001נפטר בשנת 

 

 אייל עזורי ז"ל

 בוגר המכללה, חלל מערכות ישראל

 4004נפל בשנת 

 

 יוסף שמש ז"ל

 המכללהעובד 

 4002נפטר בשנת 

 

 זהבה סלנט ז"ל

 עובדת המכללה

 4002נפטרה בשנת 


